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SAMMANFATTNING 
På grund av att användare av egendomsvärdering har ökat internationellt har behovet 
av harmonisering av värderingspraxis och värderingsstandarder vuxit och idag har en 
utveckling av värderingsstandarder skett. IAS 40 anger hur förvaltningsfastigheter ska 
behandlas och värderas i redovisningen och fastställer vilka upplysningar som krävs. 
Förvaltningsfastigheter ska enligt IAS 40 redovisas enligt anskaffningsvärde eller 
verkligt värde. I det senare fallet ska värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. 
Idag har det visat sig att värdering till verkligt värde har blivit den mest 
förekommande värderingen i redovisningen. Det verkliga värdet har jämfört med 
anskaffningsvärdet en tydligare koppling till flera av IAS/IFRS kvalitativa egenskaper 
för att uppnå en rättvisande bild i företagens finansiella rapporter. 
 
Studien syftar till att beskriva, förklara och utvärdera förändringen i redovisningen för 
noterade fastighetsbolag som redovisar enligt IAS 40. Uppsatsen ämnar utifrån detta 
att belysa de resultateffekter värderingen ger upphov till, som i sin tur påverkar 
redovisningen och om effekten bidrar till en rättvisande bild.  
 
Vi har valt att utgå från ett positivistiskt synsätt och verifierar därmed verkligheten 
empiriskt. Det har skett genom insamling av material och information om ämnet 
genom studier av standarder, litteratur, vetenskapliga artiklar, företags- och 
organisationers hemsidor och årsredovisningar. Intervjuer med en revisor samt en 
skattejurist från Deloitte, en revisor från Ernst & Young och värderingsmän från 
värderingsbolagen DTZ Sweden AB och Newsec Analys AB har utförts samt utskick 
av enkäter till de elva fastighetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen. 
 
Vår studie av förvaltningsfastigheter och bolagens redovisning till verkligt värde har 
både kvantitativa och kvalitativa inslag. Kvantitativa inslag då vi ser till fastighets-
bolagens siffror i balans- och resultaträkning i och med implementeringen av IAS 40. 
Kvalitativa inslag då vi tolkar information och sociala processer runt omkring 
implementeringen. 
 
Genom analys av det empiriska materialet drogs slutsatserna att implementerings-
effekten av IAS 40 väsentligen har skiljt sig åt mellan de noterade fastighetsbolagen. 
De löpande resultateffekterna i och med fastigheternas värdeförändring har däremot 
legat på liknande nivå mellan de olika bolagen. Utifrån revisorernas perspektiv så har 
deras skyldigheter ökat medan värderarnas arbete ej har påverkats då de använder sig 
av samma värderingsmetoder som innan, i och med implementeringen av IAS 40. De 
olika undersökta yrkesgrupperna tycks vara övervägande positiva angående värdering 
till verkligt värde då det aktuella värdet speglas jämfört med värdering enligt tidigare 
principer och anser därmed att en mer rättvisande bild möjliggörs. Den harmoniserade 
redovisningen gör det därmed lättare för användarna att jämföra olika fastighetsbolag 
då bolagen redovisar på samma sätt och använder aktuella värden vilket bidrar till en 
rättvisande bild i bolagens finansiella rapporter.



BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 
Anskaffningsvärde Det belopp i likvida medel som betalas eller 

det verkliga värdet för annan ersättning som 
lämnas vid förvärv av en tillgång vid 
tidpunkten för deras förvärv eller uppförande, 
eller, i tillämpliga fall, det belopp som 
hänförs till denna tillgång vid första 
redovisningstillfället i enlighet med de 
särskilda kraven i andra standarder1 

 
FASB Financial Accounting Standards Board2 
 
IAS International Accounting Standards 

(standarder utgivna av IASC)3 
 
IASB International Accounting Standards Board 

(ersatte IASC 2001)4 
 
IASC International Accounting Standards 

Committee5 
 
IFRS   International Financial Reporting Standards6 
 
IPD   Investment Property Databank7 
 
IVSC International Valuation Standards 

Committee8 
 
RICS Royal Institute of Charted Surveyers9 
 
RR Redovisningsrådet eller Redovisningsrådets 

rekommendation10 
SFF   Samfundet för fastighetsekonomi11 
SFI   Svenskt fastighetsindex12  
 

                                                
1 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 640 
2 Finansiella Instrument 1997 s. 11 
3 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 3 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ivestment Property Databank http://www.ipdindex.co.uk/ hämtad 051130 kl. 11:50 
8 Gilbertson, B, Preston, D. �A vision for valuation� Journal of Property Investment & Finance s. 127 
9 Royal Institute of Charted Surveyers http://www.rics.org/ hämtad  051130 kl. 11:55 
10 Artsberg, K. Redovisningsteori �policy och �praxis s. 12 
11 Samfundet för fastighetsekonomi http://www.samfundet.se/ hämtad 051130 kl.12:05 
12 Svenskt Fastighetsindex  http://www.fastighetsindex.se/swe/indexold.htm hämtad 051130 kl.11:45 



Verkligt värde Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 
överlåtas, mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har ett 
intresse av att transaktionen genomförs13

                                                
13 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 640 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet uppsatsen handlar om. Utifrån denna 
diskuteras ämnet i ett bredare perspektiv vilket sedan följs av en formulering av 
problemet och avslutas med syftet som beskriver hur problemet bemöts. 

1.1 BAKGRUND 
Ett växande antal företag och vidgade investeringar har inneburit ökade krav på att 
internationellt kunna jämföra olika typer av redovisning14. Från och med år 2005 
tillämpas internationella redovisningsstandarder för noterade företag och standarderna 
benämns International Financial Reporting Standards (IFRS) och International 
Accounting Standards (IAS)15. Syftet med de internationella redovisningsstandarderna 
är att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad16.  
 
Antalet användare av egendomsvärdering har ökat internationellt och har skapat 
behovet av en harmoniserad värderingspraxis och värderingsstandard17. Mer 
information inom fastighetsområdet efterfrågas i de finansiella rapporterna än vad 
som tidigare varit tillkännagiven vilket ökat betydelsen av en harmoniserad 
värderingsstandard18. De flesta nationella bolagskriserna bygger på olikheter i 
värdering och beräkningar av samma typ av tillgång. För att undvika bolagskriser har 
en utveckling av värderingsstandarder skett, men strävan mot en överrensstämmande 
bas för värdering ligger idag trots detta långt bort hos EU-länderna19. Huvudmeningen 
med värderingsstandarder är att förse intressenter med konsekventa och pålitliga 
värden som kan användas vid beslutsfattandet20. I investeringsprocessen av fastigheter 
är värderingsstandarder en integrerad aspekt både nationellt och internationellt21. Den 
fortsatta utvecklingen av redovisning enligt IAS, vilken ska underlätta transparensen 
och jämförbarheten av de finansiella rapporterna, sätter ytterligare press på att även 
standardisera värderingsstandarder vid investeringar och är ett vidare steg mot 
harmoniseringen22.  
 
Enligt IAS 40 som anger hur förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen 
och som fastställer vilka upplysningar som krävs23 ska fastigheter antingen redovisas 
enligt anskaffningsvärde eller verkligt värde24. När ett företag valt att redovisa sina 
förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde ska det konsekvent 
tillämpa vald princip på samtliga fastigheter25. Om en vinst eller förlust uppkommer 
vid en förändring av en fastighets verkliga värde ska den redovisas över resultat-

                                                
14 Adair, A, Eriksson, C, McGreal, S, Webb, J. �Harmonization of Investment Valuation Standards in 
Europe� Journal of Real Estate Literature� s. 55 
15 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 3 
16 Ibid s. 27 
17 Adair, A, Eriksson, C, McGreal, S, Webb, J. �Harmonization of Investment Valuation Standards in 
Europe� Journal of Real Estate Literature� s. 47f 
18 Ibid s. 48 
19 Gilbertson, B, Preston, D. �A vision for valuation� Journal of Property Investment & Finance s. 124 
20 Adair, A, Eriksson, C, McGreal, S, Webb, J. �Harmonization of Investment Valuation Standards in 
Europe� Journal of Real Estate Literature� s. 62 
21 Ibid 
22 Ibid s. 49 
23 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 639 
24 Ibid s. 643 
25 Ibid 
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räkningen26. Vid värderingen som genomförs kan värderingsmannen välja mellan tre 
olika värderingsmetoder; ortprismetoden, nuvärdesmetoden och produktionskostnads-
metoden27. 
 
Vid övergången till IFRS var det under lång tid oklart om de fastighetsförvaltande 
företagen skulle välja värdering till anskaffningsvärde eller enligt verkligt värde vid 
redovisning av fastigheter. Idag har det visat sig att värdering till verkligt värde har 
blivit den mest förekommande värderingen28.  
 
Om företags finansiella rapporter upprättas i enlighet med tillämpliga 
redovisningsstandarder, i vårt fall IAS 40, lämnas information som i allmänhet 
uppfattas ge en rättvisande bild29. Rättvisande bild är ett av IFRS övergripande 
överväganden och begreppet kräver en korrekt bild av affärsuppgörelsernas effekter, 
andra omständigheter och villkor enligt de definitioner av och redovisningsvillkor för 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som framställs ur IFRS diverse krav30. 
Verkligt värde har en tydligt samband till flera av IFRS kvalitativa egenskaper som 
ska uppnå en rättvisande bild, såsom tillförlitlighet, skälighet, transparens och 
relevans31. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Det har diskuterats hur IAS/IFRS införande påverkar fastighetsbranschen. De 
viktigaste punkterna har bestått av förändringar i nettotillgångsvärdet, och därmed i 
sin tur vinstvolatilitet. I och med införandet av internationella redovisningsstandarder 
och kraven på värdering till verkligt värde kan följderna bli att större resultat-
fluktuationer visas32. Fastighetsbolagen ska lämna upplysning om i vilken 
utsträckning värdebedömningen baseras på värderingar utförda av oberoende 
värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer samt aktuella kunskaper 
inom området, däremot är det inget krav att ta hjälp av oberoende värderingsmän33. 
Detta kan leda till vanskligare jämförelser mellan företagen och det kan även innebära 
en risk för manipulation av resultatet. Utifrån detta diskuteras om normgivarnas 
ansträngning mot redovisningens rättvisande bild för kapitalmarknadsaktörerna kan 
uppnås eller om de nya reglerna istället leder till redovisning utanför normgivarnas 
insyn34.  
 
I och med införandet av de internationella standarderna har det vid ett gemensamt 
styrelsesammanträde för IASB (International Accounting Standards Board) och FASB 
(Financial Accounting Standards Board) diskuterats hur utformningen av resultat-
räkningen ska se ut. Kritiken av resultaträkningen bestod dels av ifrågasättande av 
utformningen av de tre kolumnerna som består av totalbeloppet, typer av värde-
förändringar och skillnaden mellan dessa. Syftet med den sista kolumnen i 
resultaträkningen är att återge ett verkligt resultat, vilket därmed innebär att 

                                                
26 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 644 
27 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet �Fastighetsvärdering� s. 114 
28 Hurtig, M, Jansson, T. �Få oväntade effekter vid övergången till IFRS� Balans s. 37 
29 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 17 
30 Ibid s. 139 
31 Allatt, G. �Fair-value accounting: examining the consequenses� MCB University Press s. 22 
32 Andersson, P, Hellman, N. �Proformaredovisningens inverkan på analytikerprognosen� Balans s. 38f 
33 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 650 
34 Andersson, P, Hellman, N. �Proformaredovisningens inverkan på analytikerprognosen� Balans s. 38f 
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till exempel orealiserade värdeförändringar på fastigheter ej medräknats. Fortsatt 
kritik rörde att vissa poster såsom omräkningsdifferenser inte längre skulle redovisas 
över resultaträkningen utan direkt mot eget kapital35. 
 
Utifrån detta resonemang och den harmonisering som skett uppstår frågan om en 
rättvisande bild i företags finansiella rapporter ges genom IASB vilket är det 
normgivningsorgan som fått status som EU:s normgivare på redovisningsområdet.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Med hänsyn till ökat antal användare av fastighetsvärdering och användarnas krav på 
jämförbarhet av redovisning har vi uppfattat ett problem i och med implementeringen 
av IAS/IFRS då förvaltningsfastighetsbolagens finansiella rapporter har och kommer 
att resultera i stora förändringar. Förändringarna berör den kontinuerliga påverkan på 
fastighetsbolagens resultaträkning i och med företagens redovisning av fastighets-
bestånden till verkligt värde. Fastighetsbolagen bedömer i dagens läge fastighets-
beståndets verkliga värde antingen internt, externt eller genom en blandning av båda 
metoderna. Därigenom uppkommer problemet då vi ser att företagen har en stor 
möjlighet att påverka värderingen då det inte finns någon standardiserad praxis för 
värderingen. Utifrån detta uppkommer frågan om en rättvisande bild möjliggörs av 
fastighetsbolagens finansiella rapporter. 
 
Värderingen till verkligt värde kan bli ett problem för användare av företagets 
finansiella rapporter då jämförbarheten försvåras eftersom utformningen av 
resultaträkningen är uppbyggd på olika sätt och fastighetsbolagens värdering kan 
skilja sig åt, både avseende grad av värdering samt vem som utfört den. 
 
Problemet yttrar sig genom att den bedömda värderingen som företagen gör då 
verkligt värde redovisas i balansräkningen med orealiserade värdeförändringar i 
resultaträkningen ger en tillfällig bild, vilken har en stor betydelse då den påverkar 
resultatet som i sin tur kommuniceras till användarna. 
 
Detta ses delvis som ett nytt problem då värdeförändringen tidigare inte har påverkat 
resultatet i samma utsträckning. Däremot har värderingen till verkligt värde och dess 
problematik funnits tidigare dock inte i resultaträkningen. 
 
Resonemanget har styrt oss mot den överordnade frågeställningen:  
Hur förändras de noterade fastighetsbolagens redovisning och värdering i och med 
kravet att följa IAS 40? 
 
Vi har även valt att gå djupare och studera vilka effekter värdeförändringen ger i de 
finansiella rapporterna samt om värdering till verkligt värde ger en rättvisande bild i 
fastighetsbolagens finansiella rapporter. 

1.4 SYFTE 
Studien syftar till att beskriva, förklara och utvärdera förändringen i redovisningen för 
noterade fastighetsbolag som redovisar enligt IAS 40. Uppsatsen ämnar utifrån detta 
att belysa de resultateffekter värderingen ger upphov till, som i sin tur påverkar 
redovisningen och om effekten bidrar till en rättvisande bild.  

                                                
35 Rundfelt, R. �IASB � vårt viktigaste projekt!� Balans s. 37 
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1.5 AVGRÄNSNING 
Vi har valt att enbart studera värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter  
enligt IAS 40. Bolag som studeras är de 11 fastighetsbolag som är noterade på  
Stockholmsbörsen. De 11 bolagen som ingår i studien är Brinova AB, Capona AB,  
Castellum AB, FastPartner AB, Heba Fastighets AB, Hufvudstaden AB, Klövern AB,  
Kungsleden AB, LjungbergGruppen AB, Wallenstam AB och Wihlborgs AB.  
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2 METOD 
Kapitlet beskriver vår förförståelse vilken följs av vårt vetenskapliga förhållningssätt. 
Metoder som använts beskrivs samt vilket urval som gjorts för att besvara problem-
ställningen och uppnå syftet. Därefter redogörs för metodernas kvalitetskriterier. 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
Vid uppsatsskrivandets inledningsskede besatt författarna en viss förförståelse. 
Förförståelsen består av vad som redan är känt eller kunde förväntas, inom ämnet36. 
Författarnas förförståelse grundar sig främst i akademiska studier inom ekonomi och 
juridik där många aspekter, såsom teorier, standarder, analyser av årsredovisningar 
och kandidatuppsats där båda författarna skrev om IAS-standarder inom ämnet har 
behandlats. Förförståelsen delas in i en teoretisk uppfattning som forskaren upptäcker 
motiv att utmana och en alternativ teoretisk tolkning vilken undersökaren avser att 
föra fram som tillägg eller kompensation till tidigare tolkning. Utifrån samman-
komsten mellan undersökarnas förförståelse av verkligheten och verkligheten såsom 
vi uppfattar den tar en vetenskaplig problemformulering sin startpunkt. Samman-
komsten uttrycks ofta i en fråga eller ovisshet37. I vårt fall var det till exempel då vi 
till en början trodde att alla fastighetsbolag i hög grad skulle förändra sina finansiella 
rapporter och få en stor resultatvolatilitet, vilket i själva verket inte stämde. I detta 
exempel uppstod en skiljaktighet mellan vår förhandsuppfattning och iakttagen fakta 
och därmed uppstod frågor om skillnaden och vad skillnaden kan bero på. Utifrån 
detta kan det vetenskapliga problemet utformas38. Vår utarbetade vetenskapliga 
problem styrde därefter vårt val av vetenskapligt förhållningssätt. 

2.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
Den positivistiska vetenskapsteorin definierar vad som är meningsfullt och 
meningslöst för det vetenskapliga projektet39. Positivismen har som utgångspunkt en 
absolut kunskap som ideal40. Enligt positivismen finns enbart två källor till kunskap; 
det som kan registreras med människans sinnen och det som kan resoneras fram med 
mänsklig logik41. Det positivistiska synsättet bygger på att påståenden som inte kan 
verifieras är meningslösa och kan därför inte kallas vetenskap, utan icke-vetenskap. 
Positivisterna ställer som krav att utsagor om verkligheten alltid ska kunna verifieras 
empiriskt. Empirism syftar till att falsifiera påståenden42. Denna inriktning avser 
därmed att bygga på positiv, vilken menas säker, kunskap43. En positivist strävar efter 
att som människa finna något säkert som vi kan kalla vetenskap44.  
 
I uppsatsen var målet att besvara om värderingen till verkligt värde innebär ett 
tillförlitligt värde på fastigheterna eller ej och om det ger en rättvisande bild i 
företagets finansiella rapporter. Uppgiften för vetenskapen är att verifiera utsagan 

                                                
36 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 14 
37 Ibid 
38 Ibid s. 15 
39 Gustavsson. B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 10 
40 Eriksson, L, T, Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera s. 199 
41 Ibid s. 200 
42 Gustavsson. B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 10 f. 
43 Eriksson, L, T, Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera s. 200 
44 Ibid s. 202 
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samt att det ska vara principiellt möjligt att verifiera en utsaga utifrån erfarenheten45. 
Hypoteserna bygger på forskarnas egna erfarenheter eller studier av andra forskares 
arbeten46. I uppsatsen består en utsaga av att alla studerade fastighetsbolag har ersatt 
fastigheternas anskaffningsvärden med bedömda verkliga värden i balansräkningen i 
och med implementeringen av IAS 40 och därmed uppkommer en orealiserad 
värdeförändring i resultaträkningen i kommande redovisning vid förändring i 
fastighetsbeståndens värde. Denna utsaga kan verifieras empiriskt och är därmed 
meningsfull i det vetenskapliga projektet.  
 
Positivismen bygger på fyra grundpelare: objektivism, realism, empirism och 
kvantifiering. Människan strävar mot att vara objektiv vilket i en positivistisk mening 
innebär att människan har en uppfattning om hur olika delar av verkligheten är 
beskaffade. Positivisterna talar även om kvasi-objektivitet då personen inte går lika 
långt, men gör det antagandet att objektivitet existerar47. Objektivitet är ett laddat ord 
och att säga att vi som författare är objektiva i alla lägen är riskabelt. I studien gick vi 
in med inställningen att vara objektiva, men med insikten om att vår bakgrund starkt 
påverkar oss. Enligt den andra grundpelaren realism menar positivisterna att den 
materiella begreppsliga verkligheten existerar oberoende av det mänskliga med-
vetandet48. Realismen i vår studie består till exempel av att fastigheters värde 
påverkas av flera faktorer, såsom avkastningskrav, underliggande tillgångar, 
marknadens påverkan och så vidare, oavsett människans medvetande. Den tredje och 
kanske den viktigaste grundpelaren är empirism. Kunskap säkras genom empirism och 
för att kunna bekräfta ett påstående krävs empirisk prövning49. I studien genomförs 
empirisk prövning av fastighetsbolagens värdering av förvaltningsfastigheter jämfört 
med värdeteorin. Till sist den fjärde grundpelaren vilken är kvantifiering, som innebär 
att i en stram positivistisk mening bygger ansatsen på formell logik och kvantitativ 
mätning50. Tyngdpunkten i positivismen ligger på användandet av kvantitativa 
metoder som möjliggör matematiska och siffermässiga analyser51. I uppsatsen 
återfinns kvantitativa metoder där resultat- och balanseffekter studeras och analyseras 
i och med redovisning enligt IAS 40. Kritik mot positivismen är att den understryker 
strama regler på bekostnad av den nyfikna och skapande utforskningen52.  
 
En positivist drar slutsatser antingen genom induktion, deduktion eller genom den 
hypotetiskt-deduktiva metoden, vilken är en kombination av de två föregående53. Vi 
har i uppsatsen dragit slutsatser genom induktion. Induktion grundar sig på slutsatser 
med stöd utifrån empirisk data. Den empiriska datan består av fastighetsbolagens 
finansiella rapporter, litteratur, annan forskning och svar vi fått utifrån intervjuer samt 
enkäter. Det empiriska materialet har ställts mot våra teorier och metoder. Bristen 
med denna metod är att den sällan bygger på alla tänkbara observationer54. I vårt fall 
kan till exempel risken med en induktiv metod bli att stigande fastighetspriser och 
låga räntor ses som ett givet förhållande.  
                                                
45 Gilje, N, Grimen, H. Samhällsvetenskapernas förutsättningar s. 67 
46 Carlsson, B. Kvalitativa forskningsmetoder s. 14 
47 Eriksson, L, T, Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera s. 202 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Carlsson, B. Kvalitativa forskningsmetoder s. 15 
52 Eriksson, L, T, Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera s. 201 
53 Ibid s. 200 
54 Ibid 
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2.3 KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA INSLAG 
Studien av förvaltningsfastigheter och bolagens redovisning till verkligt värde har 
både kvantitativa och kvalitativa inslag. I försöket att besvara uppsatsens 
frågeställning blev det naturligt i vår undersökning att använda oss av olika 
tillvägagångssätt. Vi anser att vi på det sättet ger meningsfulla svar på de frågor som 
ställts då svaren kompletterar varandra. Kvantitativa- som kvalitativa inslag har ett 
gemensamt syfte då båda metodernas angreppssätt är inriktade på att öka förståelsen 
för samhället, individerna och hur institutionerna påverkar människan. Den stora 
skillnaden mellan metoderna är att de kvantitativa metoderna omvandlar 
informationen till siffror och utifrån det genomförs statistiska analyser. De kvalitativa 
metoderna omvandlar däremot inte information till siffror utan består av forskarens 
tolkning av information och sociala processer55. Båda metoderna har sina styrkor och 
svagheter om vilken det krävs en medvetenhet för att kunna hantera den information 
som fås in.  
 
Kvalitativa metoder är en flexibel metod där ringa styrning och öppenhet för ny 
kunskap ger möjlighet för ständigt utökad och bättre förståelse för frågeställningen. 
Den svaghet som finns med metoden att det kan vara svårt att jämföra information 
från de olika fastighetsbolagen och/eller intervjupersoner56. De kvalitativa frågorna i 
uppsatsen bestod av till exempel varför företagen använde sig av valda metoder, 
problem vid värderingen, om IAS 40 ger en rättvisande bild och så vidare. I vårt fall 
har den kvalitativa informationen utifrån företagen och deras respondenter skiljt sig åt 
lite och varit bristfällig i vissa fall då respondenterna ej utvecklat svaren i samma grad 
och dessa har varit svåra att jämföra.  
 
Kvantitativa metoder präglas av strukturering och ett standardiserat upplägg. I denna 
metod är styrning från undersökarens sida oundviklig beträffande insamling av 
information, samtidigt som det kan vara styrkan med metoden då information på så 
sätt går att generalisera57. De kvantitativa frågorna i uppsatsen var till exempel hur 
många företag som värderade beståndet enligt den ena eller andra värderingsmetoden, 
hur mycket värderingen påverkade företagets resultat samt deras värde på 
förvaltningsfastigheterna, hur ofta och hur stor del av fastighetsbeståndet som intern- 
och externvärderades och så vidare. I vårt fall har den kvantitativa informationen varit 
relativt lättillgänglig då den mesta informationen, utifrån företagens värderingar, 
hämtats ur företagens finansiella rapporter och deras siffror i balans- och 
resultaträkningarna.  

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Studien inleddes med idéfasen där vi sökte efter ett problem inom ett intressant 
ämnesområde och analyserade om vi kunde komma fram till ett specifikt problem 
inom detta. Diskussionstidskrifter, forskningsrapporter, revisionsbyråers hemsidor 
med mera studerades för att göra det möjligt att hitta ett aktuellt problem som hade 
potential att skriva en uppsats om. Under idéfasen gick vi även igenom tidigare 
forskning inom ämnet där vi studerade vilka resultat tidigare forskare nått samt vilka 
metoder som använts. Den tidigare forskningen gav oss förutsättningen att kunna 

                                                
55 Holme, M, I, Solvang, K, B. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 85 
56 Ibid s. 88 f. 
57 Ibid s. 89 
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bedöma vad som kunde vara relevant för oss att söka svar på i vår undersökning och 
vilka metoder som kunde vara användbara58. Vetenskapliga artiklar letades fram vad 
gällde verkligt värde, värdeteori, optionsteori, förvaltningsfastigheter, IAS nya 
redovisningsregler och rättvisande bild. Vetenskapliga artiklar samt litterära verk 
förde studien mot en tydligare problemformulering. Vid kvalitativ forskning nöjer sig 
forskarna vid en bredare frågeställning under idéfasen för att precisera i form av 
frågor eller hypoteser längre fram i undersökningen59. Då studien innehåller både 
kvantitativa samt kvalitativa delar, med något övervägande kvalitativa delar, var det 
inte möjligt att få fram en knivskarp problemformulering i ett tidigt skede. 
 
Prövningsfasen var det andra steget i arbetet med rapporten60. Olika metoder testades 
och diskuterades för att se vilka som kunde passa bra för att ge de svar vi var ute efter. 
Längre intervjuer ansåg vi var ett bra sett för att kunna undersöka vad värde innebär 
för folk som arbetar med redovisning och värdering av fastigheter. Vi genomförde 
intervjuer med två revisorer inom fastighetsområdet, vid ett intervjutillfälle satt även 
en skattejurist med. Två intervjuer genomfördes med värderingsmän från 
värderingsbolag som några av de studerade fastighetsbolagen använder sig av. Vi 
skickade även ut enkätfrågor via e-post till alla studerade fastighetsbolag. Valet att 
skicka ut enkäterna via e-post gjordes för att kunna få svar från ett större antal företag 
angående vilka ställningstaganden de gör när de ska värdera sina 
förvaltningsfastigheter och om de anser att värderingen ger en rättvisande bild. Vi 
studerade och analyserade även årsredovisningar och delårsrapporter för att se hur 
studerade företag redovisat tidigare, vad det gett för utslag. 
  
Det tredje steget i arbetet med rapporten var tolkningsfasen. Denna fas går ut på att 
utifrån undersökningen dra konklusioner, relatera undersökningsresultaten till tidigare 
forskning och att relatera till tidigare teorier eller att utforma nya teorier61. När alla 
intervjuer var genomförda och möjliga enkätsvar kommit oss tillhanda påbörjades vår 
tolkning och sammanställning av analys och slutsats. I det arbetet drog vi slutsatser 
utifrån empirin relaterat till tidigare forskning och teorier. 
 
Rapporteringsfasen var det sista steget i studien. Fasen innebär att undersökningen 
redovisas i form av en undersökningsrapport, tidskriftsartikel eller på annat vis62. Vår 
sammanställda uppsats finns tillgänglig på Företagsekonomiska institutionen vid 
Stockholms universitet och i universitetets uppsatsbibliotek. 

2.4.1 URVAL OCH DATAINSAMLING 
Vid val av intervjupersoner bör intervjuaren tänka på att den intervjuade gör en 
uppoffring genom att ställa upp på intervjun. Som undersökningsledare är det av vikt 
att ställa sig frågan om vad den intervjuade personen kan ha att berätta om det 
intervjuaren vill undersöka och varför intervjuad person skulle kunna tänkas vilja 
ställa upp och bli intervjuad63. Därför frågade vi våra intervju- och enkätrespondenter 
om de var intresserade av att erhålla en kopia av den färdiga uppsatsen, för att utifrån 

                                                
58 Carlsson, B. Kvalitativa forskningsmetoder s. 19 
59 Ibid s. 17 f. 
60 Ibid s. 18 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid s. 34 f. 
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den se att de hjälpt oss framåt i arbetet och själva kanske få en bredare kunskap inom 
ämnet. 
 
Snöbollssampling är den metod som använts då vi valt respondenter till studien. 
Metoden innebär bland annat att lämpliga intervjupersoner väljs ut stegvis efter 
rekommendationer från bland annat örespondenterna64. Vi har tagit med en 
representativ del som blir berörd av IAS 40 då vi har begränsat oss genom att endast 
kontakta de företag som befinner sig i Sverige och är berörda av IAS 40 då de är 
börsnoterade på Stockholmsbörsen. Enkätrespondenterna från varje fastighetsbolag 
har varit de som bolaget eller de själva ansett sig vara de mest insatta inom området 
på respektive bolag. Utav de 11 börsnoterade fastighetsbolagen har enbart åtta svarat 
på de utskickade enkäterna, därav ett bortfall på tre. Vi har även kontaktat två av de 
största revisionsbyråerna, Deloitte och Ernst & Young, för att intervjua personer inom 
företaget som är insatta inom området fastigheter och fastighetsvärdering. 
Anledningen till att vi kontaktade valda revisionsbyråer är att de har några av våra 
undersökta fastighetsbolag som kunder. Kontakt togs även med två värderare på 
värderingsbolagen DTZ Sweden AB och Newsec Analys AB som är inblandade vid 
externvärdering på några av de studerade fastighetsbolagen.  
 
Data samlades in genom intervjuer, tidigare finansiella rapporter, vetenskapliga 
skrifter, diskussionstidskrifter, finansiella rapporter med mera. Därefter bearbetades 
informationen kontinuerligt under insamlandet. Fördelen med att analysera data-
materialet under pågående arbete är att det då kan komma fram om forskarna behöver 
göra förändringar för att kunna belysa forskningsproblemet. Datainsamlingen och 
analysen är en dynamisk process där undersökarna kontinuerligt gör reflektioner samt 
letar ny data där indikationer visar att området behöver belysas mer65.  

2.4.2 ENKÄTFRÅGOR 
Enkät är en bra metod för att samla in en viss typ av information på ett snabbt och 
förhållandevis billigt sätt under förutsättning att svarspersonerna kan läsa, att de tolkar 
frågorna i huvudsak på samma sätt som undersökaren själv och att undersökaren är 
tillräckligt disciplinerad för att utelämna onödiga frågor. Det är svårare att utforma en 
bra enkät än vad forskaren normalt föreställer sig66. Mycket jobb krävdes för att 
formulera så entydiga frågor som möjligt, se bilaga 1. Innan utskick fick vi även hjälp 
med en genomgång av frågorna av vår handledare. Svarsalternativ diskuterades för att 
hjälpa respondenten att svara och möjligheten att öka svarsfrekvensen. Vid 
formulering av frågorna lade vi ned stor tid på att fundera på vad för typ av svar vi 
kunde få på våra frågor och hur vi sedan skulle kunna analysera svaren67. Vid ett fåtal 
enkätfrågor nämnde vi möjliga svar, då de skulle leda våra respondenter utan att styra 
dem för mycket. Vi ansåg även att det varken skulle underlätta eller vara smidigare att 
besvara frågorna via e-post om vi gett våra respondenter svarsalternativ på alla frågor. 
I början av formuläret bör de mindre kontroversiella frågorna placeras som 
uppvärmning, vilket kan neutralisera själva spänningen när det gäller svarandet68. 
Personuppgifterna bör placeras i slutet av enkäten för att undvika att respondenten ska 

                                                
64 Carlsson, B. Kvalitativa forskningsmetoder s. 35 
65 Ibid s. 64 
66 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik s. 103 
67 Ibid 
68 Holme, M, I, Solvang, K, B. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 178 
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känna sig förhörd69. Frågorna ska formuleras så att alla respondenter får samma 
innebörd och association utifrån frågeställningen70. Enkätfrågorna strukturerades i 
möjligaste mån i liknande form som de teoretiska utgångspunkterna i arbetet och 
inleddes med de mindre kontroversiella frågorna som uppvärmning samt avslutades 
med respondentens personuppgifter för att undvika att respondenten skulle känna sig 
utfrågad. Innan frågorna som behandlade rättvisande bild definierade vi begreppet för 
att på så sätt få respondenterna att associera på ett likartat sätt. I arbetet har vi försökt 
att undvika frågor som är ledande, värdeladdade eller hypotetiska, då de kan ge 
opålitliga svar.  
 
Den stora nackdelen med vårt val att utföra enkäter är att det ofta ger stora bortfall. 
Respondenterna kontaktades per telefon innan enkäten skickades ut som e-post för att 
minimera bortfallet. Datum när enkäter skickats ut samt när svar återsänts bör noteras 
för att kunna kontrollera att allt material har kommit in71. Vi genomförde denna typ av 
datumsättning, vilken underlättade för oss de gånger respondenterna inte svarade på 
enkäten vid första utskickstillfället och vi därför skickade ut ytterligare e-post och i 
detta kunde hänvisa till tidigare datum då enkäten skickats ut. I fyra fall, när 
respondenterna ej svarat på det andra e-postbrevet, ringde vi till respondenterna för en 
sista påminnelse. Samtalen resulterade i att ett svar inkom, samt en respondent 
meddelade att den inte hade möjlighet att medverka på grund av tidsbrist. Vid 
analysarbetets påbörjan uteslöts de två resterande respondenterna som ej inkommit 
med svar. Då flera av våra respondenter meddelat att de har väldigt ont om tid och vår 
enkät har bestått av 19 frågor kan vi ana att antalet frågor och få svarsalternativ 
påverkat svarsfrekvensen. De frågorna som har använts som så kallade 
uppvärmningsfrågor kunde eventuellt ha varit något färre då de inte berikade det 
empiriska materialet i så stor utsträckning. Vi har även använt oss av en 
standardiserad enkät där vissa frågor inte varit möjliga att besvaras av ett antal bolag 
samt att en del information har funnits i respektive bolags årsredovisning, vilket kan 
ses som en svaghet i undersökningen. 
 
En annan nackdel som även påpekats av en respondent var att enkäten var utformad i 
ett Word-dokument vilken varit svår att ange svaren i. En möjlighet hade i detta fall 
varit att utforma en webbaserad enkät. Mer tid kunde möjligen ha spenderats på 
designen av enkäten för att göra den mer attraktiv och ge ett seriösare intryck till 
läsaren.  
 
Ytterligare svagheter i studien bestod av att flera av våra respondenter önskade 
anonymitet och därför har enkätsvaren sammanställts på så sätt att det inte är möjligt 
att sammankoppla svaren med företag och respondent. I efterhand har vi insett att 
ställa frågan om respondenterna ville vara anonyma gjorde det lättare för dem att 
svara ja än nej, vilket har givit en sämre tillförlitlighet till vår studie. 

2.4.3 INTERVJUFRÅGOR 
Vi valde att genomföra intervjuer med yrkesgrupperna revisorer och värderare. Valet 
gjordes för att komplettera gruppernas olika svar och ge en bredare syn inom ämnet. 
På grund av skilda yrkesgrupper utformades frågorna något olika, se bilaga 2 och 3. 

                                                
69 Arvidsson, G. 051105 
70 Holme, M, I, Solvang, K, B. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 179 
71 Ibid s. 89 
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Revisorernas frågor var mer inriktade på redovisningen av förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde i samband med IAS 40 samt om fastighetsbolagens värdebedömningar 
ger en rättvisande bild. Värderingsmännens frågor inriktades mer på hur de ser på 
verkligt värde och vad det innebär samt om de anser att värderingen ger en rättvisande 
bild. Även våra två intervjumallar granskades av handledaren innan utskick. Vi har 
även efter sammanställandet av intervjuerna skickat ut e-postbrev och bett 
intervjupersonerna godkänna sammanställd intervju för att säkerställa att vi uppfattat 
dem rätt. Tre av respondenterna har velat korrigera vår text i efterhand, en av dem 
gjorde det via e-post och med de andra gjorde vi återbesök för att diskutera 
förändringarna. En del av våra respondenters justeringar har gjort att vi missat en del 
värdefull information. Vi antar att anledningen var att de inte velat uttala sig om vissa 
saker i företagets namn. Det har varit en nackdel för vår studie, men också den enda 
möjligheten för att ha möjlighet att publicera materialet i uppsatsen.   
 
Den idealiska intervjun är en enda lång monolog från den intervjuades sida kring 
temat intervjun avsett att kretsa kring, då och då avbruten av korta inpass från 
intervjuaren. Den idealiska intervjun är i stort sett omöjlig i verkligheten, men det 
krävs dock att denna typ av intervju finns i tanken hos intervjuarna vid 
intervjutillfället. Intervjuarens roll är reducerad till ett absolut minimum för att 
intervjuaren inte ska leda eller styra den intervjuades berättelse72. Tankarna kring den 
perfekta intervjun är något vi haft i bakhuvudet vid våra intervjutillfällen. Vi har som 
intervjuare tänkt på att samspela även om det är intervjuarens roll att i huvudsak 
lyssna, men den intervjuade måste ändå uppleva intervjuaren som en samtalspartner. 
Det viktigaste för intervjuaren är att lyssna och det innebär inte att bara lyssna till vad 
som sägs utan också vara uppmärksam på vad som inte sagts och vad som eventuellt 
utelämnats. Viktigt är också för intervjuaren att styra samtalet från oväsentligheter till 
det som bedöms som väsentligt för problemställningen, utan att styra den intervjuades 
svar på frågorna73. Utförandet av intervjuer är inte lätt, för underlätta något använde vi 
oss i samtliga fall (förutom vid återbesöket) av en diktafon för att allt vårt fokus skulle 
ligga på att uppmärksamma vad som sades och inte. Intervjun med revisorn samt 
skattejuristen medförde en intressant utvecklande diskussion där deras svar 
kompletterade varandra och fick oss att se ämnet ur flera synvinklar. 
 
Vid intervjusammanhanget är det bra att försöka skapa en situation som underlättar 
för den intervjuade att känna sig trygg att kunna prata fritt. Lokalvalet kan spela roll 
då det är att tänka på att platsen inte förknippas med ett maktövertag för den som 
intervjuar då den intervjuade kan förknippa situationen med andra tillfällen och blir 
reserverad74. Respondenterna har själva fått välja var intervjun ska hållas och i 
samtliga fall har respondenterna valt det egna företagets lokaler. Nackdelen kan ha 
varit att respondenterna har känt sig mer hemma i den situationen och vi som 
intervjuvare har kommit i en underlägsen ställning och vissa frågor inte vågat ställas. 
 
Upplägget på våra intervjuer har varit i enlighet med trattprincipen. Den startar med 
de allmänna frågorna för att sedan gå in på med detaljerade frågor för att ge intervju-
personen en mjukstart75. Samma kritik som förts om enkäterna är att vi möjligen hade 
för många uppvärmningsfrågor i intervjumallen. I vissa lägen har vi i 
                                                
72 Carlsson, B. Kvalitativa forskningsmetoder s. 32 f. 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Ibid 
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intervjusituationen undvikit uppvärmningsfrågorna då de besvarats innan intervjun 
startats. Innan en intervju genomförs bör intervjuaren beskriva för intervjupersonen 
vad rapporten går ut på, vad intervjuaren vill få ut samt vad den slutliga produkten 
är76, vilket vi följde vid våra genomförda intervjuer. Varje intervju tog mellan 45 
minuter och en timme. 

2.5 KVALITETSKRITERIER 
För att skapa en tillförlitlig studie har vi beaktat och resonerat kring studiens validitet 
och reliabilitet. 

2.5.1 VALIDITET 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att 
mätas77. Denna definition kan ses mer tekniskt som graden av likformigheten mellan 
den teoretiska och den operationella definitionen där den teoretiska grunden syftar på 
ett fenomen och den operationella grunden ser till hur relevanta eller giltiga de 
preciserade kraven blir78. Inom validitet kan prövning ske hur tillförlitligt instrumentet 
är genom testerna kriterie- och begreppsvaliditet. Kriterievaliditet går ut på att under-
sökaren nyttjar olika operationella förklaringar för samma teoretiska begrepp. Med 
detta menas att undersökaren får samma svar oavsett vilken av definitionerna som 
används, om validiteten är hög vill säga79. Trots en hög kriterievaliditet kan de 
operationella definitionerna mäta något annat än vad som är avsett. I detta fall kan 
undersökaren använda sig av begreppsvaliditet där en hypotes utformas där den 
egenskapen som ska mätas ingår. Sedan undersöks om hypotesen får stöd när den 
operationella definitionen av egenskapen nyttjas80. I vårt fall kan detta exemplifieras 
med hypotesen att alla fastighetsbolag får ett ökat värde av sina förvaltnings-
fastigheter i och med värdering enligt kriterierna. Om hypotesen stämmer i detta fall 
är begreppsvaliditeten hög. Stämmer hypotesen ej, där i vårt fall det teoretiska 
begreppet värdering ingår, så är operationaliseringen av det teoretiska begreppet ej 
lämplig81. 
 
I vår undersökning studerade vi teorin noggrant och satte till viss del upp hypoteser 
angående värdering för att utforma så lämpliga frågor som möjligt och därmed uppnå 
hög validitet. Utifrån vissa intervjufrågor fick vi mer information än frågan avsett och 
då sovrade vi svaren för att öka validiteten. 

2.5.2 RELIABILITET 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge pålitliga och stadigvarande utslag82. 
Måttet ska ge samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika förhållanden83. Om 
validiteten är bunden av vad som mäts, är reliabiliteten bunden av hur det mäts84. För 
att reliabiliteten ska uppnås krävs i första hand att validitet är uppnådd eftersom om 
instrumentet inte mäter det som ämnas spelar det mindre roll om själva mätningen är 

                                                
76 Carlsson, B. Kvalitativa forskningsmetoder s. 32 f. 
77 Eriksson, L-T, Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera s. 38 
78 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 108 f. 
79 Ibid s. 110 
80 Ibid 
81 Ibid 
82 Eriksson, L, T, Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera s. 40 
83 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik s. 89 
84 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 111 
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bra85. För att testa eller stärka reliabiliteten i en utredning kan forskaren låta andra 
forskare genomföra eller upprepa delar av undersökningen och se om resultaten 
stämmer överens med tidigare svar86. Att upprepa undersökningar var inte aktuellt i 
vår undersökning då respondenterna möjligtvis skulle tycka att det var tröttsamt att 
svara på samma frågor igen. Däremot har vi vid intervjuerna skiftat roller inbördes i 
olika delar av undersökningen för att öka reliabiliteten. Det förfaringssättet kallas 
intersubjektivitet. Vid intervjuer kan det bli ett problem med intersubjektivitet då 
situationen är beroende av kemin mellan intervjuare och respondent. 
Intersubjektiviteten brukar ej förefalla vara ett problem vid mer kvantitativa 
undersökningar87. Intervjuaren kan även själv testa intersubjektiviteten genom att 
själv upprepa delar av sin undersökning88. Denna typ av upprepning genomförde vi 
också i viss mån då revisorerna och värderarna var något oklara i det de sagt och vissa 
frågor gick in i varandra och intervjuaren ville undersöka om det den uppfattat 
verkligen var rätt. Reliabiliteten kan även kontrolleras med hänseende till 
objektkonstans där undersökningsobjektet står i fokus. I detta fall kan undersökaren 
till exempel välja att intervjua samma person två gånger, för att minska risken att 
tillfällighetsfaktorer som fel sinnesstämning, trötthet och nervositet påverkade svaren 
vid första intervjutillfället89. Vi har inte kontrollerat reliabiliteten avseende 
objektkonstans då möjliga tillfällighetsfaktorer ej verkar ha påverkat våra 
intervjupersoner. 

2.6 DATAINSAMLING 
Insamlad data består av primär- samt sekundärdata och en mer ingående beskrivning 
redovisas nedan. 

2.6.1 PRIMÄRDATA 
Primärdata i uppsatsen består av genomförda intervjuer samt enkätundersökningar och 
återfinns i kapitel fyra. Primärdata är data som samlas in av forskaren själv för den 
aktuella situationen. Primärdata kan antingen vara muntlig eller skriftlig, vad som är 
primärdata inom externredovisning stämmer inte alltid med uppfattningen som för-
fäktas i vissa företagsekonomiska metodböcker. Primärdata kan definieras som data 
som är obearbetad för analys- eller forskningsändamål. För externredovisning är 
dokument av olika slag viktiga, inte minst lagdokument, förarbeten, rättsfall och andra 
normsamlingar. En speciell typ av studier är att studera förändringar i dessa90, vilket 
är en del av vår studie och då blir primärdata, det vill säga föremålet för våra studier. 
Det är materialets plats i undersökningen som avgör om det är primär- eller 
sekundärdata91. Fastighetsbolagens finansiella rapporter för 2004 och 2005 som vi 
använt är även primärdata. 2004 års årsredovisning har vi använt för att se företagens 
information om de väsentligaste effekterna av övergången till IFRS avseende 
förvaltningsfastigheter, omräkning enligt den nya standarden, jämförelsesiffror och 
öppningsbalansen vid årsskiftet. 2005 års delårsrapporter har använts för att se varje 
rapportperiods värdering till verkligt värde och den värdeförändring som värderingen 
medfört. 

                                                
85 Eriksson, L, T, Wiedersheim-Paul, F. Att utreda forska och rapportera s. 40 
86 Bjereld, U, Demker, M, Hinnfors, J. Varför vetenskap? s. 111 
87 Ibid 
88 Ibid  s. 112 
89 Ibid 
90 Artsberg, K. Redovisningsteori � policy och- praxis s. 44 
91 Ibid 
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2.6.2 SEKUNDÄRDATA 
Våra sekundärdata består av litteratur inom ämnet, tidigare forskning och artiklar. 
Forskningsartiklarna har hämtats ur databasen Emerald som finns tillgänglig från 
Stockholm universitetsbibliotek. Artiklarna vi studerat kommer från redovisnings-
tidningen Balans.  

2.7 KÄLLKRITIK 
Läsaren måste kunna känna sig säker på en studies källor för att kunna anse hela 
studien tillförlitlig92. Inom traditionell källkritik återfinns tre krav som tillämpas93. De 
kraven har vi beaktat vid bedömning av primär- och sekundärdata i uppsatsen och vi 
har utsatt våra källor för såväl extern som intern granskning. 
 
Samtidskravet är det första och det innebär att en observation av det inträffade bör 
ligga så tätt inpå i skeendet som möjligt94. Vi har beaktat samtidskravet vid 
bedömning av insamlad information och anser att beskrivningen är pålitlig då ämnet 
verkligt värde är aktuellt och standarden IAS 40 nyligen är implementerad av 
fastighetsbolagen samt bolagens ständiga arbete med kontinuerlig värdeförändring. 
Det andra kravet, tendenskravet, står för att forskaren bör undersöka om insamlat 
material innehåller tendenser som kan ha förvrängt berättarens verklighetsbeskrivning 
till egen fördel eller påverkat berättarens iakttagelser 95. Utifrån detta krav har vi 
försökt beakta om den intervjuade svarat för egen del eller för företaget, vilket i vissa 
fall varit svårt att avgöra. När vi vid intervjuer märkt att den intervjuade svarat 
personligt på enstaka frågor har vi i empiriavsnittet tydliggjort det. Även sekundärdata 
har beaktats utifrån samma krav och vi är medvetna om att mycket litteratur och 
forskning är skriven av en eller få författare och mycket väl kan strida mot tendens-
kravet. Däremot har vi valt litteratur som till största del är känd inom området för att 
minska risken att den påverkats av tendenskravet. Det sista kravet, kallat det 
beroendekritiska kriteriet, innebär att forskaren granskar om studerat material är 
beroende av annan källa96. Beroendet i respondenternas svar har forskarna beaktat då 
svaren i vissa fall har känts styrda av företagets policy istället för respondentens 
personliga syn. Även i detta fall har vi försökt tydliggöra skillnaden mellan företagets 
och den personliga synvinkeln i empiriavsnittet. I sekundärdata har det 
beroendekritiska kriteriet beaktats för att uppfatta om beroende funnits, vilket 
resulterat i att vi valt känd litteratur och forskningsrapporter från välkända databaser 
för att minska påverkan.

                                                
92 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik s. 70 f. (1993) 
93 Gustavsson, B. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 85 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 Ibid 
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3 TEORETISK OCH PRAKTISK REFERENSRAM 
I detta kapitel ges till att börja med en beskrivning av värdeteori som följs av hur 
värdering i fastigheter går till. Därefter kommer en redogörelse av vad förvaltnings-
fastigheter och standarden IAS 40 innebär. Till sist redogörs för redovisningens 
rättvisande bild genom IASB:s föreställningsram.  

3.1 VÄRDETEORI 
Värdeteorin är förankrad i den ekonomiska teorin och är grunden för hur värde 
uppstår. Grundläggande för värdeteorin är begreppen: nytta, behov samt begränsad 
tillgång. Enligt värdeteorin uppstår ett värde på en fastighet vid olika värderings-
situationer, antingen vid en överlåtelse eller utifrån de eventuella intäkter som kan 
genereras genom innehavet av fastigheten. En fastighet kan värderas enligt verkligt 
värde eller avkastningsvärde97. 
 
Verkligt värde är kopplat till en tänkt överlåtelsesituation som uttrycker fastighetens 
bytesvärde. Fyra definitioner på verkligt värde: 

- Det mest sannolika priset vid en försäljning av en fastighet under normala 
förhållanden på den allmänna fastighetsmarknaden98. 

- Det mest sannolika priset vid en viss angiven tidpunkt på en fri öppen 
marknad99. 

- Ett nuvarande värde av ett skattat framtida kassaflöde som är förväntat att 
uppkomma från fortsatt användning av en tillgång och fram till avyttringen vid 
slutet av dess användbara liv100. 

- Ett uppskattat belopp vilket en egendom skulle kunna bytas på 
värderingsdagen mellan en villig köpare och en villig säljare i en transaktion 
på en armlängds avstånd efter korrekt marknadsföring där parterna har agerat 
med kännedom, förståndighet och utan tvång101. 

 
Både IASB och International Valuation Standards Committee (IVSC) föredrar att 
tillgångar och skulder presenteras till verkligt värde i redovisningen istället för till 
historiskt anskaffningsvärde102. Verkligt värde har en tydlig associering till sanning, 
skälighet, transparens och relevans. Dock är båda orden �verkligt� och �värde� 
beroende av värderarens och mottagaren av informationens perspektiv103. Verkligt 
värde är en obestämd term vars utformning ska ge flexibilitet till revisorerna och deras 
klientföretag. Termen verkligt värde kan enligt ovan skapa konflikter för värderings-
mannen som kräver detaljerad information för att kunna ge följdriktiga råd104, vilket 
leder till mer arbete för värderingsmän105. 
 
                                                
97 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet �Fastighetsvärdering� s. 1 ff. 
98 Ibid s. 3 
99 Ibid 
100 Conellan, O, Sayce, S. �From existing use to value in use: time for a paradigm shift?� Property 
Management s. 240 
101 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet �Fastighetsvärdering� s. 3 
102 Gilbertson, B, Preston, D. �A vision for valuation� Journal of Property Investment & Finance s. 131 
103 Allatt, G. �Fair-value accounting: examining the consequenses� MCB University Press s. 22 
104 Conellan, O, Sayce, S. �From existing use to value in use: time for a paradigm shift?� Property 
Management s. 231 
105 Gilbertson, B, Preston, D. �A vision for valuation� Journal of Property Investment & Finance s. 131 
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Begreppet avkastningsvärde används främst för avkastningsbärande fastigheter. 
Avkastningsvärdet definieras som106: 

- Nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott. 

3.2 VÄRDERING 
Dagens värderingspraxis formas av en kombination av starka krafter inom och utom 
yrkeskåren. Nationell expansion av näringsverksamheter är en av krafterna som har 
drivit fram behovet av konsekventa metoder för att värdera fastigheter för 
redovisning, fondbörs och inteckningslån107. Globaliseringen har lett till en ökning av 
användandet av internationella värderingsstandarder108. En stor förändring i och med 
IAS är att det tvingat standardsättare att bedöma och utvärdera de existerande 
standarderna och utveckla lämpliga korrigeringar för att följa det nya regelverket109. 
Värdering av egendom förstärker och stödjer en stor del finansiella beslut i en 
utvecklad ekonomi. Vid bristande säkerställning av en tillgångs värde ökar 
intressenters riskexponering110. Användare av värderingsservice förväntar sig att 
värderare följer grundläggande standarder som avser oberoende, integritet och 
objektivitet. Utvecklingen av internationella värderingsstandarder kan göra 
investeringar spridda över världen mindre riskfulla och minska den inneboende 
instabiliteten på flera fondbörser genom att de möjliggör en korrekt värdering av 
noterade bolags tillgångar111. 
 
Den grundläggande meningen med värdering är att ge en uppskattning av en tillgångs 
värde vid eventuell försäljning på den öppna marknaden eller av en verksamhets 
innehav. Varför intressenter behöver denna information och vad de ska använda den 
till påverkar typ av värdering och den professionella service som efterfrågas. För att 
värderare ska utföra bästa möjliga service måste de förstå de drivande faktorerna i 
marknadsplatserna, både i kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter112. De 
drivande faktorerna består av:  

- Inteckningslån: Banker efterfrågar och använder sig av värdering av tillgångar 
då dessa behövs som säkerhet för de lån de ger ut113. Korrekt värdering av 
egendomen är en väsentlig komponent i kreditanalysen för varje lån114. 

- Finansiell rapportering: Värdering är en nyckelkomponent i finansiell 
rapportering, både avseende publicerad redovisning av ett företags 
tillgångar115 och vid investeringar116.  

- Beskattning: Värderingsbaserad skatt ökar intäkterna för staten och staten 
omfördelar skatteskulden efter egendomstyp och förändringarna i värdet117. 

- Lönsamhet: En av de största förändringarna för värderingsyrket är ökad 
konkurrens om priset istället för kvaliteten på servicen118. 

                                                
106 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet �Fastighetsvärdering� s. 5 
107 Lorenz, D, P, Mansfield, J, R. �Shaping the future� Property Management s. 289 
108 Gilbertson, B, Preston, D. �A vision for valuation� Journal of Property Investment & Finance s. 124 
109 Lorenz, D, P, Mansfield, J, R. �Shaping the future� Property Management s. 293 
110 Gilbertson, B, Preston, D. �A vision for valuation� Journal of Property Investment & Finance s. 123 
111 Ibid s. 124 
112 Ibid s. 126 
113 Ibid 
114 Ibid s. 129 
115 Ibid s. 130 
116 Ibid s. 131 
117 Ibid s. 133 
118 Ibid s. 134 
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Det är en ljus framtid för yrkesmässiga värderare så länge de förstår marknadens 
dynamik och inte är rädda för förändring119.  
 
Generellt sett finns det även alltid en osäkerhet förknippad med värdering, även om 
värderaren vet den inneboende risken med värderingen. Principiellt måste värderaren 
avge en förklaring, innehållande beskrivning av osäkerheterna för enskilt fall, 
sammanhängande med värderingsrapporten120. I de flesta företag är osäkerheten ej 
standardiserad utan lämnas till värderarens bedömning121. Genom att etablera en 
accepterad metod för osäkerhetsbedömning som presenteras i en föreskriven yrkes-
mässig standard skulle kontrollen av osäkerhetsgrad kunna hanteras bättre122.  
 
Svenska fastighetsvärderares intresseorganisation heter SFF (Samförbundet för 
fastighetsekonomi) och har från och med den 1 oktober 1994 utsett auktoriserade 
fastighetsvärderare. SFF:s syfte med auktorisation är att åstadkomma en 
kvalitetsstämpel på högt kvalificerade fastighetsvärderare, som kan åta sig värderingar 
från skilda uppdragsgivare och vars integritet inte kan ifrågasättas. SFF anser att ett 
auktorisationsförfarande ska tillgodose samhällets krav på en kvalitativt godtagbar 
värderingsverksamhet och vara konsumentvägledande. En auktorisation av en 
fastighetsvärderare är således en kompetensförklaring från SFF:s sida. Ansvaret för 
den enskilda värderingen vilar dock alltid på värderaren123. 
 
Auktoriserade värderare ska vid värdering uppfylla SFF:s fyra grundläggande krav124: 

- Teorikrav, för generell auktorisation krävs en högskoleutbildning som 
omfattar minst 3 års studier och vars tyngdpunkt ligger på ämnen som är 
grundläggande för värdering av fastigheter. 

- Praktikkrav, för auktorisation krävs tre års väl intygad praktisk erfarenhet av 
värdering av det slags fastigheter som auktorisationen avser. 

- Oberoendekrav, en auktoriserad värderare ska ha sådana 
anställningsförhållanden och sådan verksamhetsinriktning att han har 
möjlighet att upprätthålla en oberoende och självständig ställning i förhållande 
till beställare av värderingsuppdrag. Kravet på oberoende och självständighet 
ska omprövas så snart förutsättningarna för kravets uppfyllande ändrats. 

- God värderarsed, under år 1993 antog SFF "Regler om god värderarsed". 
Underlåtenhet att följa reglerna föranleder varning eller återkallande av 
auktorisationen. 

 
Vidare krävs att värderaren anslutits till en gemensam, obligatorisk försäkring som 
avser förmögenhetsskada till följd av fel eller försummelse vid värderingsverksamhet 
för auktorisation125. 
 
                                                
119 Gilbertson, B, Preston, D. �A vision for valuation� Journal of Property Investment & Finance s. 139 
120 Joslin, A. �An investigation into the expression of uncertainity in property valuations� Journal of 
Property Investment & Finance s. 271 
121 Ibid s. 283 
122 Ibid s. 284 
123 Samfundet för fastighetsekonomi 
http://www.samfundet.se/web/public/auktorisation.asp hämtad 051129 kl.13.10 
124 Ibid 
125 Samfundet för fastighetsekonomi 
http://www.samfundet.se/web/public/auktorisation.asp hämtad 051129 kl.13.10 
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Det finns även en organisation, kallad SFI (Svenskt Fastighetsindex), med målet att 
skapa tilltro vid värdering vid spridandet av fastighetsmarknadsinformation. År 1997 
bildades den ekonomiska föreningen SFI. SFI hjälper investerare att jämföra 
fastighetsmarknaden internationellt, jämföra avkastning på fastighetsplaceringar för 
alternativa placeringar, samt att öka kunskapen om fastighetsmarknadens cykliska 
förlopp. SFI har även en omfattande fastighetsdatabas där strategisk 
marknadsinformation tillhandahålls. I SFI får fastighetsbolag, försäkringsbolag och 
pensionsfonder som äger fastigheter i Sverige delta. Fastighetsbolagen ska lämna 
fastslagna uppgifter om sina fastighetsbestånd. All information om fastighetsbeståndet 
lämnas sedan vidare till IPD (Investment Property Databank) i London och IPD 
hanterar årligen informationen och tar fram diverse rapporter till sina medlemmar126. 

3.3 VÄRDERINGSMETODER  
Värderingsmetoder är ett av de verktyg som värderingsmannen använder för att 
praktiskt strukturera informationen och tekniskt utföra de beräkningar som leder fram 
till en värdebedömning. Ortprismetoden, en marknadsanpassad nuvärdesmetod och 
produktionskostnadsmetod, kan användas då syftet är att söka ett verkligt värde. 
Metoder för värdering till verkligt värde går ytterst ut på erfarenhetsåterföring från 
fastighetsmarknaden127. Ortprismetoden, nuvärdesmetoden och produktionskostnads-
metoden är tre vanliga värderingsmetoder som vi kommer att gå in närmare och 
beskriva. Val av värderingsmetod styrs i hög grad av vilket värde som efterfrågas128.  

3.3.1 ORTPRISMETODEN 
Metoden bygger på tanken att ett förväntat pris för en viss fastighet kan uppskattas 
med ledning av priser som tidigare betalas för liknande fastigheter, det vill säga 
jämförelseobjekt, inom orten129. Värderaren väljer först enskilda liknande egendomar 
utifrån alla egendomar som nyligen har sålts. Eftersom inga egendomar är identiska 
måste värderaren justera försäljningspriset för varje jämförbar egendom för att 
beräkna skillnaden mellan subjektet och den jämförda egendomen. Egendomarna kan 
skilja sig åt på bland annat storlek, ålder, konstruktionskvalitet, försäljningsdag, 
omgivning och så vidare. Jämförelsen mellan olika försäljningar beror i hög grad på 
tillgänglighet, noggrannhet, fullständighet och relevant transaktionsdata ifrån 
försäljningen130. Ortprismetoden kan grovt indelas efter hur de priser som noteras vid 
tidigare köp relateras till olika faktorer. En fastighet är sällan den andra lik, för att 
kunna göra enskilda priser jämförbara normeras prispåverkande faktorer. Detta kan 
ske på olika sätt och vanligtvis beräknas ett pris fram som kallas för nyckeltal. 
Exempel på nyckeltal kan vara bruttokapitaliseringsfaktorn, 
nettokapitaliseringsprocenten, köpeskillingskoefficienten och bruksarea131. 

                                                
126 Svenskt Fastighetsindex http://www.fastighetsindex.se/  hämtad 051130 kl. 15.00 
127 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet �Fastighetsvärdering� s. 114 
128 Ibid 
129 Ibid s. 8  
130 Assimakopoulos, V, Pagourtzi, E, Hatzichristos, T, French, N. �Real estate appraisal: a review of 
valuation methods� Journal of Property Investment & Finance s. 386 
131 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet �Fastighetsvärdering� s. 115 ff. 
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3.3.2 NUVÄRDESMETODEN 
Då individuellt avkastningsvärde söks används nuvärdesmetoden132. Metoden innebär 
att värdet på en fastighet bedöms med utgångspunkt från förväntade avkastningar, 
vilka nuvärdesberäknas fram till värdetidpunkten133.  
 
Nuvärdesmetoden kan delas in i följande beräkningsmodeller: 

3.3.2.1 Kassaflödesmetoden 
- Metoden räknar med löpande betalningsströmmar (in- och utbetalningar) över 

en kalkyperiod. In- och utbetalningarna för kalkylperioden prognostiseras 
under hela året. Varje års netto diskonteras till värdetidpunkten. Restvärdet vid 
kalkylperiodens slut ska också bedömas och diskonteras till 
värdetidpunkten134. 

3.3.2.2 Intäkts/kostnadsmetoden 
Metoden tittar på driftnettot och kan delas in i två modeller135: 

- Räntabilitetsmodellen; driftnettot diskonteras för evigt. 
- Diskonteringsmodellen; driftnettot nuvärdesberäknas för en begränsad 

tidsperiod, till exempel 5 eller 10 år tillsammans med en nuvärdesberäkning av 
restvärdet vid kalkylperiodens slut.  

3.3.3 PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN 
Metoden innebär en uppskattning av dels kostnaden för att återanskaffa den egendom 
som ska värderas och dels den värdeminskning som egendomen undgått genom ålder 
och nyttjande. Till detta ska värdet av tomtmarken läggas136.  

3.4 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 
Förvaltningsfastigheter är egendomar som besitts, av en ägare eller av en leasetagare, 
i syfte att frambringa hyresinkomster eller värdestegringar eller en kombination av 
dessa. Fastigheterna består av byggnad eller mark, eller en del av en byggnad, eller 
både och137.  
 
Förvaltningsfastigheter ger upphov till kassaflöden på grund av frambringning av 
hyresinkomster eller värdestegringar. Kassaflödena är i stort sett oberoende av andra 
tillgångar som ett bolag besitter och skiljer sig därigenom från rörelsefastigheter som 
besitts för produktion och tillhandahållande av tjänster eller varor, lagring eller för 
administrativa funktioner. Förvaltningsfastigheter kan exempelvis vara mark som 
besitts snarare för att ge långsiktig värdestegring än för en kortsiktig, mark som besitts 
för en för tidpunkten obestämt nyttjande, byggnader som bolaget äger eller innehas 
genom ett finansiellt leasingkontrakt och som hyrs ut eller besitts för att hyras ut 
enligt ett operationellt leasingkontrakt. För att klassificera och redovisa en andel i en 
fastighet som besitts av en leasingtagare via ett operationellt leasingavtal krävs att 

                                                
132 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet �Fastighetsvärdering� s. 114 
133 Ibid s. 8 
134 Ibid s. 120 
135 Ibid s. 121 
136 Ibid s. 8 
137 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 640 
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denna andel omfattas av förvaltningsfastighetsdefinitionerna och att man använder sig 
av verkligt värde138. 
 
En del fastigheter kan bestå av en del som klassificeras som förvaltningsfastighet och 
en annan del som klassificeras som rörelsefastighet. Delarna redovisas var för sig om 
de kan säljas var för sig. Om det ej är möjligt fungerar fastigheten som en 
förvaltningsfastighet enbart om en obetydlig del klassificeras som rörelsefastighet. 
Det kan emellanåt vara svårt att avgöra om en fastighet ska klassificeras som en 
förvaltningsfastighet. Därför måste bolagen utveckla bedömningsgrunder där 
prövningen utförs på ett konsekvent sätt i enlighet med riktlinjerna och definitionerna 
på en förvaltningsfastighet. Vid svårigheter av klassificering ska bolagen upplysa om 
detta139. 

3.5 IAS 40 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 
Syftet med IAS 40 är att �ange hur förvaltningsfastigheter skall behandlas i 
redovisningen samt vilka upplysningar som krävs� 140. 

3.5.1 REDOVISNING 
Enligt IAS 40 ska en förvaltningsfastighet redovisas som en tillgång när det är 
sannolikt att de kommande ekonomiska nyttorna som är associerade med 
förvaltningsfastigheten kommer att komma företaget till del, och anskaffningsvärdet 
på förvaltningsfastigheten kan bedömas på ett pålitligt sätt141. 

3.5.2 VÄRDERING 
Vid anskaffningstidpunkten ska en förvaltningsfastighet tas upp till anskaffnings-
värde. I detta värde ska transaktionskostnader som är direkt hänförbara till köpet ingå, 
såsom kostnader för juridiska tjänster, stämpelskatter och så vidare142. 
 
Efter anskaffningstidpunkten ska företag värdera fastighetsbeståndet till verkligt värde 
eller till anskaffningsvärde. Den redovisningsprincip som valts ska därefter tillämpas 
på alla företagets förvaltningsfastigheter143. 
 
Verkligt värde definieras som det pris till vilket fastigheten skulle kunna säljas i en 
uppgörelse mellan upplysta parter som är oberoende av varandra och har ett intresse 
av att uppgörelsen ska verkställas. Om det vid en förändring i en förvaltnings-
fastighets verkliga värde uppstår en vinst eller en förlust ska värdeförändringen 
redovisas i resultaträkningen för avsedd period144. Vid tillämpning av IAS 40 och dess 
klassificering och redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde ska 
effekten av detta val det vill säga byte från anskaffningsvärde redovisas som en 
justering av ingående balans145. Värderingen av förvaltningsfastigheter uppmuntras att 
genomföras av oberoende värderingsmän med väsentlig och accepterad kompetens 

                                                
138 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 640 
139 Ibid s. 641 
140 Ibid s. 639 
141 Ibid s. 642 
142 Ibid 
143 Ibid s. 643 
144 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 644 
145 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005 s. 652 



 21

samt med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den sort och läge som är 
aktuellt146. 
 
Anskaffningsvärde och kraven för att redovisa enligt denna metod återfinns i IAS 16 
förutom för de fastigheter som uppfyller förbehållen för att klassas som att de besitts 
för försäljning147. Enligt IAS 16 består anskaffningsvärdet av det pris som betalas 
eller det verkliga värdet för annan ersättning som lämnas vid en tillgångs 
anskaffning148. När en tillgång första gången har redovisats till anskaffningsvärde ska 
efterföljande värdering antingen bygga på anskaffningsvärdemetoden eller 
omvärderingsmetoden. Anskaffningsvärdemetoden innebär att tillgången redovisas 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och möjlig ackumulerad nedskrivning. 
Omvärderingsmetoden innebär att tillgången ska redovisas till ett omvärderat belopp 
som utgörs av tillgångens verkliga värde vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för 
efterföljande ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar149. 

3.5.3 UPPLYSNINGAR 
Enligt IAS 40 ska företag lämna upplysningar om150: 

- de redovisar tillgångarna till verkligt värde eller anskaffningsvärde. 
- de redovisar till verkligt värde huruvida och under vilka förhållanden som 

andelar i fastigheter, vilka besitts via operationella leasingavtal, klassificeras 
och redovisas som förvaltningsfastigheter. Kraven för upplysningarna 
återfinns i IAS 17. 

- använda metoder och antaganden vid fastställning av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värden. 

- de verkliga värdena grundar sig på oberoende värderingsmän med accepterad 
och väsentlig kompetens med aktuella kunskaper i värdering av aktuell 
tillgång. 

- de belopp vilka redovisas i resultaträkningen avseende hyresintäkter, direkta 
kostnader för både de förvaltningsfastigheter som genererat och ej genererat 
hyresintäkter under perioden och ackumulerad förändring i verkligt värde. 

- i det fall det använder verkligt värde redovisa en avstämning mellan 
förvaltningsfastighetens verkliga värde vid periodens början och slut. 

- i det fall det använder anskaffningsvärde redovisa de avskrivningsmetoder 
som används, nyttjandeperiod eller tillämpad avskrivningssats, uppskrivet 
anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar vid periodens början och 
slut, en avstämning mellan ingående och utgående värden och 
förvaltningsfastighetens verkliga värde. 

3.6 RÄTTVISANDE BILD GENOM IASB:S FÖRESTÄLLNINGSRAM 
IASC stadgade från första början en föreställningsram år 1989 som IASB därefter 
fastställde år 2001151. Föreställningsramen hanterar begrepp och grundprinciper för 
utförande av finansiella rapporter ämnade för företagens externa användare. Syftet 
med föreställningsramen är att ledsaga IASC:s styrelse och normgivare med 
utformning av kommande internationella redovisningsstandarder samt att underlätta 
                                                
146 Ibid s. 644 
147 Ibid s. 647 
148 Ibid s. 266 
149 Ibid s. 270 
150 Ibid s. 650 ff. 
151 Ibid s. 9 
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styrelsens utveckling mot samordnad redovisningsreglering, standarder och metoder 
för att uppvisa finansiell information. Syftet är även att ledsaga de som upprättar 
finansiella rapporter att tillämpa IAS, ledsaga revisorer vid bedömning om de 
finansiella rapporterna är upprättade i enlighet med IAS samt att ledsaga användare 
vid tolkningen av de finansiella rapporterna som är upprättade i överensstämmelse 
med IAS152.  
 
IASB:s föreställningsram behandlar bland annat vissa kvalitativa egenskaper som 
krävs för att göra de finansiella rapporterna brukbara för användarna153. Egenskaperna 
består av begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet154. Företag som 
upprättar sina finansiella rapporter enligt de kvalitativa egenskaperna och med stöd av 
tillämpliga redovisningsstandarder uppfattas ge en rättvisande bild155. Denna 
rättvisande bild kräver i enlighet med de kvalitativa egenskaperna en korrekt bild av 
transaktionernas följder, andra inträffanden och omständigheter i överensstämmelse 
med de definitioner av och redovisningsvillkor för tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader som gestaltas i föreställningsramen. Tillämpning av IFRS förutsätts då styra 
till finansiella rapporter som ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, 
finansiella resultat och kassaflöden156. Ökningen av internationella investeringar i 
fastigheter har förstärkt behovet av att värderingen ska vara trovärdig, konsekvent och 
transparent länder emellan157. 
 
Det finns en hel del skillnader i jämförbarheten av olika företags redovisning där till 
exempel bolagens bokslut ska tillåta användaren att göra framtidsbedömningar av 
framtida kassaflöde, jämförelser med andra bolag och ledningens prestationer. Därför 
måste beslutsfattare förses med relevant och pålitlig data som har blivit 
standardiserade. Jämförelser skulle vara värdelösa om företagen hade tillstånd att 
välja vilka redovisningsprinciper de skulle använda sig av158. IASB:s principer är 
nuförtiden mer och mer detaljerade. Principerna arbetas fram för att producera något 
som ger mer detaljerad vägledning hur särskilda situationer ska tolkas i ljuset av 
principerna. Det kommer därför bli svårare att i framtiden undvika en slutsats till ett 
särskilt redovisningsfall som inte är i linje med föreställningsramens principer159. 
Föreställningsramen leder oundvikligt till ett fullständigt verkligt värderad 
balansräkning då verkliga värden används istället för värden som erhölls i förfluten 
tid160. Det är även enligt IAS 40 otänkbart att ett skifte av princip från verkligt värde 
till anskaffningsvärde ger en mer rättvisande bild161. Däremot kommer den verkligt 
värderade balansräkningen vara främmande för många och utbildning av allmänheten 
kommer att krävas162. 

                                                
152 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005  s. 10 
153 Ibid s. 11 
154 Ibid s. 14 
155 Ibid s. 17 
156 Ibid s. 139 
157 Lorenz, D, P, Mansfield, J, R. �Shaping the future� Property Management s. 293 
158 Ibid s. 290 
159 Damant, D. �Accounting standards � a new era� Balance Sheet s. 19 
160 Ibid  s. 13 
161 Internationell redovisningsstandard i Sverige � IFRS/IAS 2005  s. 644 
162 Damant, D. �Accounting standards � a new era� Balance Sheet s. 14 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material som insamlats genom personliga 
intervjuer, enkätfrågor och kompletterande material vilket hämtats ur studerade 
företags finansiella rapporter från åren 2004 och 2005. Detta kapitel ligger till grund 
för uppsatsens analys. 

4.1 SAMMANFATTNING AV FASTIGHETSBOLAGENS VÄRDERING 
En sammanfattning redovisas nedan av de 11 noterade fastighetsbolagens års-
redovisningar. Vid värdering av förvaltningsfastigheter har samtliga bolag i studien 
internvärderat hela sitt bestånd den 31 december 2004, se tabell 1 sida 24.  
 
När det gäller andelen av fastighetsbestånden som externvärderas skiljer sig 
fastighetsbolagen åt. Det är enbart Wallenstam som har valt att ej utföra extern-
värdering. Merparten av fastighetsbolagen externvärderar mer än 50 procent av 
fastighetsbeståndet, se tabell 1 för jämförelse. 
 
De fastighetsbolag som utför externvärdering använder sig av ett fåtal av de svenska 
värderingsbolagen, se tabell 1. Värderingsbolagen är: DTZ Sweden AB (4), Forum 
Fastighetsekonomi AB (3), CB Richard Ellis AB (2), FS Fastighetsstrategi AB (1), 
Newsec Analys AB (1), Svefa AB (1), Malmöbryggans Fastighetsekonomi AB (1) 
och Savills Sweden AB (1). Siffran inom parentes är antalet företag som använder sig 
av respektive värderingsbolag. 
 
Samtliga fastighetsbolag använder sig av någon form av kassaflödesmetod. Det kan 
dock variera i deras antaganden och utföranden. Till största del använder sig 
fastighetsbolagen renodlat av värdering enligt kassaflödesmetoden, vilket 8 av 11 
stycken fastighetsbolag gör. Hufvudstaden och Kungsleden använder sig uttalat av 
nuvärdesmetoden, vilken kan delas in i kassaflödes- eller intäkts/kostnadsmetoden. 
Wallenstam skiljer sig åt och använder sig av två tredjedelars nuvärdesmetod och en 
tredjedel ortprismetod, se tabell 1. 
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TABELL 1: FASTIGHETSBOLAGENS VÄRDEBEDÖMNING177 
 

                                                
163 Brinova årsredovisning 2004 s. 56 
164 Enkätintervju Brinova 
165 Capona årsredovisning 2004 s. 56 
166 Castellum årsredovisning 2004 s. 69 f. 
167 FastPartner årsredovisning 2004 s. 34 
168 Heba Fastighets AB årsredovisning 2004 s. 52 
169 Hufvudstaden årsredovisning 2004 s. 38 
170 Klövern årsredovisning 2004 s. 29 
171 Kungsleden årsredovisning 2004 s. 27 
172 LjungbergGruppen årsredovisning 2004 s. 40 
173 Wallenstam årsredovisning 2004 s. 53 
174 Wihlborgs årsredovisning 2004 s. 7 
175 Respondent Wihlborgs 051130 
176 Respondent Fabege 051121 
177 Egen bearbetning 

Fastighetsbolag Intern 
värdering 

Extern 
värdering 

Värderingsbolag Värdemodell 

Brinova163 100% 51% Forum Fastighets- 
ekonomi AB, Newsec 
Analys AB, CB 
Richard Ellis AB, 
DTZ Sweden AB164 

Kassaflöde 

Capona165  100% 
kvartal 

20% CB Richard Ellis AB Kassaflöde 

Castellum166  100% 54% Svefa AB Kassaflöde 
FastPartner167 100% 30% DTZ Sweden AB Kassaflöde 
Heba Fastighets 
AB168 

 100% Forum Fastighets-
ekonomi AB 

Kassaflöde 

Hufvudstaden
169 

100% 21% DTZ Sweden AB, FS 
Fastighetsstrategi AB 

Nuvärde 

Klövern170  100% DTZ Sweden AB Kassaflöde 
Kungsleden171 100%  70% var 3:e år 

(med desktop  
värdering 
däremellan) 

Forum Fastighets- 
ekonomi AB 

Nuvärde 

Ljungberg 
Gruppen172 

100% Interna värderings- 
parametrar stäms 
av med extern 
expertis 

 Kassaflöde 

Wallenstam173 100% Genomför 
enbart intern 
värdering 

Genomför enbart 
intern värdering 

2/3 nuvärde, 
1/3 ortspris  

Wihlborgs174 100% 100% Malmöbryggans 
Fastighetsekonomi 
AB, Savills Sweden 
AB175, Newsec 
Analys AB176  

Kassaflöde 
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4.2 SAMMANSTÄLLNING AV FASTIGHETSBOLAGENS SVAR UTIFRÅN 
ENKÄTFRÅGOR 

Vid ett fåtal frågor har vi fått bortfall då fastighetsbolagen har valt att inte besvara 
frågorna och därför saknas de vid sammanställningen. 

4.2.1 RESPONDENTER 
Respondenterna har arbetat mellan fem och tjugo år på fastighetsbolagen, merparten 
har arbetat över tio år inom bolagen. Deras titlar skiljer sig något åt, bland annat 
controller, redovisningschef, externredovisningschef, ekonomidirektör, ekonomi-
ansvarig, finanschef och vice verkställande direktör. Deras arbetsuppgifter består av 
bland annat diverse ekonomi, koncernredovisning, analyser, IFRS-, skatte-, 
värderingsinstruments-, kalkylinstrumentsfrågor och så vidare.  

4.2.2 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE 
Vilket är motivet till att företaget redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde?  
Tre fastighetsbolag nämner att motivet till att redovisa sina fastigheter till verkligt 
värde är till följd av IFRS nya regler varav ett av bolagen även nämner att det ger en 
mer rättvisande bild och ett annat bolag att det ger en bättre information om företagets 
utveckling. Två andra bolag nämner att värdering till verkligt värde är ett bättre val än 
alternativet med komponentavskrivning. Det ena av dessa bolag anser att det ger en 
mer rättvisande bild och det andra nämner att komponentavskrivning inte är lämpligt 
för kommersiella fastigheter. Ett annat bolag anger att motivet till redovisning enligt 
verkligt värde ger en korrekt bild av företaget.  
 
Har det uppstått några problem vid värderingen till verkligt värde?  
Enbart sex av de åtta undersökta bolagen svarar på denna fråga, men inget av bolagen 
anser att det har uppstått några problem. Ett företag nämner dock att det inneburit en 
hel del arbete. Ett annat företag nämner att de har lång erfarenhet av värderingen då 
de i många år har värderat sina fastigheter internt. Ett annat företag nämner att 
värderingen till verkligt värde är en del av deras dagliga verksamhet. Det företaget 
nämner även att deras värderingsinstrument är ett av de viktigaste verktygen i 
organisationen då det utgör grunden för alla investeringsbeslut, både i befintligt 
fastighetsbestånd och vid förvärv samt försäljningar, och används dagligen i den 
löpande verksamheten. Detta bolag tydliggör skillnaden mot tidigare då värderaren 
idag får se effekterna av sin uppfattning i resultat- och balansräkningen.  

4.2.3 VÄRDEBEDÖMNING 
Hur ofta sker internvärdering av fastighetsbeståndet?  
Sju av de studerade fastighetsbolagen genomför kvartalsvis internvärdering av sina 
fastighetsbestånd. Ett av bolagen skiljer sig från dessa och genomför en intern 
värdering av alla fastigheter per årsskiftet. Detta bolags interna värdering uppdateras 
därefter löpande under året med dels förvärv, försäljningar och investeringar i 
befintliga fastigheter samt väsentliga händelser såsom förändrade avkastningskrav, 
större uthyrningar och uppsägningar, som inte beaktats i tidigare värdering. 
 
Vilken/vilka metoder används vid internvärderingen (ortprismetoden, 
kassaflödesmetoden, intäkt/kostnadsmetoden eller produktionskostnadsmetoden)?  
Sju av åtta fastighetsbolag använder sig av kassaflödesmetoden, varav ett bolag uttalat 
använder sig av avkastningsvärdering, vilken ligger inom kassaflödesmetoden. Ett 
bolag skiljer sig från denna konsekventa användning av kassaflödesmetoden och 
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värderar två tredjedelar av sina bostadsbestånd enligt avkastningsvärderingsmetoden 
och resterande del av bostadsbeståndet efter ortsprismetoden. 
 
Hur stor del av beståndet internvärderas?  
Vid internvärderingen värderar samtliga studerade fastighetsbolag hela sitt 
fastighetsbestånd. Ett fastighetsbolag värderar även cirka 50 procent av det totala 
värdet externt vid varje årsskifte i syfte att kvalitetssäkra den interna värderingen, men 
nämner att det är den interna värderingen som avgör fastigheternas verkliga värde i 
balansräkningen.  
 
Hur ofta sker externvärdering av fastighetsbeståndet?  
(Ett av de undersökta bolagen genomför ingen extern värdering. I denna fråga och 
följande fem frågor redovisas därför enbart sju fastighetsbolags svar.) Fem 
fastighetsbolag genomför externvärdering en gång per år. Ett bolag genomför 
externvärdering löpande under året och ett annat fastighetsbolag genomför 
externvärdering kvartalsvis. 
 
Vilket/vilka företag utför den externa värderingen?  
Ett företag använder sig endast av ett externt värderingsbolag; de övriga fastighets-
bolagen använder sig av 2-4 olika externa värderingsbolag. Värderingsbolagen DTZ 
Sweden AB och Newsec Analys AB är representerade i flera av de noterade 
fastighetsbolagens fastighetsvärderingar. Svefa AB, CB Richard Ellis AB, FS 
Fastighetsstrategi AB, Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB och Savills Sweden AB 
värderingstjänster utnyttjas av enstaka studerade fastighetsbolag.  
 
Vilken metod används vid externvärderingen (ortprismetoden, kassaflödesmetoden, 
intäkt/kostnadsmetoden eller produktionskostnadsmetoden)?  
Sju av de studerade bolagen använder sig vid externvärderingen av kassaflödes-
baserad värderingsmodell. Ett av bolagen använder sig av avkastningsvärdering inom 
den kassaflödesbaserade modellen. Två av de sju bolagen använder sig även av 
ortsprismetoden där det ena bolaget nämner att den metoden används för att stämma 
av avkastningskravet mot genomförda affärer på marknaden. 
 
Hur stor del av beståndet externvärderas?  
Två fastighetsbolag värderar hela fastighetsbeståndet årsvis, ett annat värderar 25 
procent av beståndet per kvartal. En gång per år värderar ett annat bolag 50 procent av 
sitt fastighetsbestånd, ytterligare ett bolag värderar mellan 50-70 procent av beståndet 
en gång per år. De två sista bolagen externvärderar sitt bestånd ännu mer sällan då ett 
av bolagen värderar cirka 30 procent varje år och det sista undersökta bolaget värderar 
21 procent per år. 
 
Använder sig interna och externa värderare av samma uppgifter avseende 
avkastningskrav och kalkylperiod vid värdebedömning?  
I enbart tre fastighetsbolag använder sig externa värderare av samma uppgifter som de 
interna. Två bolag nämner att de oftast använder sig av samma uppgifter, men inte 
nödvändigtvis. Ett bolag nämner att de inte kan svara för de externa värderarna. Detta 
företags uppfattning är dock att i en värdering inbegrips många antaganden baserat på 
den uppfattning värderaren har och det finns därmed möjlighet att den interna och den 
externa värderaren har olika uppfattningar om till exempel avkastningskrav. Därav 
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kommer det att ett externt värdeutlåtande nästan alltid innehåller uppgifter om 
osäkerhetsintervall.  
 
Vilken information lämnas i de finansiella rapporterna vid skillnader i intern och 
extern bedömning?  
Ett bolag nämner att det ej föreligger någon skillnad mellan extern och intern 
bedömning avseende det redovisade fastighetsvärdet. Två bolag lämnar information 
som ligger på en aggregerad summerad nivå där det finns en angiven procentuell 
skillnad. Två bolag nämner att metodiken och vilken typ av värdering som utförts 
framgår av rapporten. Ett av dessa bolag har angett uppgift om den externa 
värderingen samt vad motsvarande portfölj värderats internt till och även tagit med en 
marginell avvikelse på portföljnivå de gånger det funnits.  
 
Vem fattar besluten angående avkastningskrav och kalkylperiod?  
I två av de studerade fastighetsbolagen fattar ledningen besluten angående 
avkastningskrav och kalkylperiod. I ett bolag fattar styrelsen besluten. I ett annat 
bolag menar man på att besluten fattas först och främst av marknaden och sedan av 
styrelsen, verkställande direktör och vice verkställande direktör som därefter tillämpar 
marknadens avkastningskrav. Två bolag nämner att värderaren fattar besluten 
angående avkastningskrav och kalkylperiod vid den externa värderingen och 
fastighetsbolagen fattar besluten vid den interna värderingen. Ytterligare ett annat 
fastighetsbolag svarar att avseende de makroekonomiska aspekterna i 
avkastningskravet, såsom antagande om inflation, realränta, soliditet och generell risk 
fattar fastighetsbolaget besluten. Däremot avseende den individuella risken i 
avkastningskravet är det varje fastighetsansvarig som ansvarar för den ihop med lokal 
vice direktör för respektive dotterbolag. Den individuella risken speglar det som är 
specifikt för specifik fastighet med avseende på läge, teknisk standard, kundstruktur, 
ytmässig effektivitet med mera. Respondenten anser att den som känner till detta bäst 
är fastighetsansvarig ihop med vice direktör. På aktiebolagsnivå genomförs därefter 
analys av det slutliga avkastningskravet i syfte att se att det är marknadsmässigt. 
Avseende kalkylperioden, vilken bedöms för varje fastighet, bestämmer respektive 
fastighetsansvarig ihop med vice direktör.  
 
Tycker Ni att det borde finnas en internationellt preciserad värderingsstandard?  
Två bolag anser inte att det borde finnas en internationellt preciserad värderings-
standard. Ett annat bolag anser att det skulle vara bra om någon kunde åstadkomma en 
användbar och relevant preciserad värderingsstandard samt kraftfullt och framgångs-
rikt lansera denna. Två bolag nämner IVSC varav ett av fastighetsbolagen tillämpar 
denna och det andra anser att det dock vet för lite om IVSC och hur länder i övriga 
världen värderar för att uttala sig. Ett bolag nämner att det redan finns regelverk för 
värderare idag, men då avkastningskravet varierar beroende på ort och inom orten 
varierar även bedömningen från varje värderare.  

4.2.4 RÄTTVISANDE BILD 
Anser Ni att värderingen till verkligt värde bättre uppnår syftet med en rättvisande 
bild för användarna av företagets finansiella rapporter?  
Ett fastighetsbolag anser inte att värderingen till verkligt värde bättre uppnår syftet 
med en rättvisande bild för användarna av företagets finansiella rapporter. Fyra bolag 
anser att det bättre uppnår syftet, men ett av bolagen tillägger att det �skarpa� verkliga 
värdet endast framträder i samband med en transaktion.  
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De tre sista bolagen är något osäkra på om syftet uppfylls. Ett av bolagen anser att det 
är något bättre i normalfallet. Ett annat fastighetsbolag anser att värderingen till 
verkligt värde möjligen bättre har uppfyllt syftet, men tillägger att värderingen är 
alltför subjektiv för att de ska kunna uttala sig om värderingen uppfyller syftet bättre. 
De tillägger också att värdering till verkligt värde ändå är mer jämförbar i balans-
räkningen än anskaffningskostnad med upplysning om verkligt värde. Det sista av de 
bolag som varit osäkra angående bättre uppnående av rättvisande bild säger att det är 
en svår fråga att besvara, men om alternativet att värdera till verkligt värde ställs i 
förhållande till alternativet med anskaffningsvärde med avdrag för komponent-
avskrivning är frågan lättare att besvara. Den intervjuade tror i detta fall att verkligt 
värde ger en mer rättvisande bild än alternativet med komponentavskrivning i balans-
räkningen. Respondenten nämner även att det dock ställer krav på bolaget att noga 
kommunicera till omvärlden och marknaden vad värderingen innebär och att de 
värdeförändringar som uppstår i resultaträkningen inte har med företagets intjänings-
förmåga att göra. Det företaget har inte märkt reaktioner från marknaden i och med 
införandet av IFRS. Respondenten tillägger att marknaden i mångt och mycket styr 
kassaflödet och anser att det är opåverkat av vald värderings- och redovisningsprincip.  
 
Anser Ni att värdeförändringar som redovisas via resultaträkningen ger en 
rättvisande bild?  
Två fastighetsbolag anser inte att värdeförändringar som redovisas via 
resultaträkningen ger en rättvisande bild. Ett av dessa bolag tillägger att kvartalsvisa 
värdeförändringar varken speglar fastighetsmarknaden eller företagets prestation. Tre 
andra fastighetsbolag anser att värdeförändringen ger en rättvisande bild och det ena 
bolaget tillägger att det krävs att användarna av de finansiella rapporterna är pålästa i 
den mån att de har insikt om vad som påverkar och styr de olika delarna i rapporterna. 
De resterande tre bolagen har delade åsikter om värdeförändringen ger en rättvisande 
bild. Ett av bolagen anger att det inte alltid ger en rättvisande bild, ett annat anser att 
det kanske ger en rättvisande bild, men respondenterna anser att det är dumt att 
värdeförändringen ska redovisas i resultaträkningen eftersom det kan komma att ge 
underliga incitament. 
 
Ett bolag anser att det ger en matematiskt skenbar exakthet genom att 
fastigheterna redovisas till ett värde med värdeförändring över resultat-
räkningen. Respondenten nämner även att alla som värderar fastigheter vet att 
värden går upp och ner, takten på förändringen är ojämn och att värderingarna 
även har en tendens att släpa något i tiden varför det inte går att säga att värdet 
ligger på en konstant nivå i osäkerhetsintervallet. Resultaträkningen kommer 
även att få ett större inslag av poster som bolaget inte kan påverka anser 
respondenten. Trots att fastighetsbolagen tillför mervärde på fastighetsnivå 
anser respondenten att det nog ändå är svensk fastighetsmarknad som har den 
största påverkan på fastighetsvärdenas utveckling. I slutändan handlar det åter 
igen om att kommunicera vad värdeförändringar utgör och att det inte har något 
med företagets intjäningsförmåga, det vill säga kassaflöde, att göra anser 
respondenten. Fastighetsbolagen tjänar inte mer eller mindre för att 
värdeförändringar uppstår, kassaflödet är detsamma. 

4.2.5 ÖVRIGA SYNPUNKTER 
Finns det någon aspekt inom området som Ni vill tillägga?  
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Problematiken kring orealiserade och realiserade värdeförändringar i resultat-
räkningen nämner en respondent. 
 
En annan respondent nämner komponentavskrivningen vilken denne anser vara en av 
de viktigaste aspekterna i standarden. Utifrån detta för respondenten ett resonemang 
om det kan vara så att många företag valt redovisning enligt verkligt värde för att 
alternativet med komponentavskrivning är sämre. Respondenten anser att 
komponentavskrivning, vilket medför att IAS 16 tillämpas, ej ger en rättvisande bild. 
Komponentavskrivning innebär att varje fastighet ska delas upp i olika komponenter, 
till exempel stomme, el, hiss, inre ytskikt och så vidare, där varje komponent utifrån 
en årlig bedömning ska skrivas av ned till bedömt restvärde över nyttjandeperioden. 
För ett fastighetsbolag som till exempel har 500 fastigheter skulle det teoretiskt sett 
medföra ca 50 000 avskrivningsplaner/bedömningar (500 fastigheter x cirka 10 
komponenter x cirka 10 investeringar), vilket leder till att en mängd antaganden måste 
göras om varje komponents bedömda nyttjandeperiod och restvärde varje år. För de 
bolag som har ett omsättningsmål i sin portfölj innebär det att vissa fastigheter har ett 
betydande restvärde, det kan till och med överstiga det bokförda värdet. I dessa fall 
ska ingen avskrivning alls ske. För fastigheter uppstår därmed frågan om det blir en 
mer rättvisande bild. Respondenten kan förstå denna typ av avskrivningsmetod, men i 
sådana fall för andra typer av tillgångar än fastigheter med sin långa livslängd och 
komplexa sammansättning. Det verkar mer logiskt att tillämpa detta på till exempel 
maskiner eller flygplan, där det rent konkret syns att motorn måste bytas eller klädseln 
på stolarna är sönderslitna anser respondenten. 

4.3 INTERVJU MED MAGNUS FREDMER, ERNST & YOUNG 
Magnus Fredmer är auktoriserad revisor och har arbetat på Ernst & Young sedan 17 
år tillbaka och idag mestadels inom området fastigheter.    

4.3.1 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE 
Magnus Fredmer anser att fastighetsbolagens redovisning till verkligt värde enligt 
IAS 40 är en klar förbättring avseende de svenska bolagen jämfört med redovisning 
enligt tidigare rekommendationer. Värdet ger en bättre bild och ger ett rättvisande 
värde som dock till viss del kan ha en osäkerhet jämfört med anskaffningsvärdet 
vilket kan ses som helt irrelevant. Tidigare användes gamla värden som 
kompletterades med ett värderingsavsnitt och notinformation. Utifrån detta fick 
användaren själv ta ställning till hur stort värde bolaget hade. I den aspekten fanns 
samma information förut, men idag återfinns den i balans- och resultaträkningen.  
 
Vid övergången till IAS 40 var fastighetsbolagen i Sverige negativa till värdering 
enligt verkligt värde. Bolagen var negativa eftersom ledningen ville kunna kontrollera 
sitt resultat och ha möjlighet att styra resultatet. Vid värderingen till verkligt värde 
som är konjunkturbetingat och styrs av flertalet komponenter såsom effektiv 
förvaltning, bra uthyrning och så vidare är styrningen av resultatet inte längre möjligt. 
Alla noterade fastighetsbolag har idag gått över till redovisning enligt verkligt värde, 
trots deras konservativa inställning. Anledningen till övergången är att 
fastighetsbranschen insett att det skulle bli mycket administrativa problem om de 
redovisat till anskaffningsvärde då fastighetsbolagen till exempel skulle behöva stycka 
upp gamla fastigheter och dela upp dem i olika klasser för att följa IAS/IFRS krav.  
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Vid övergången till IAS 40 och värdering till verkligt värde har Magnus Fredmer inte 
sett några problem eftersom det är en standardiserad teoretisk värdering. Däremot 
anser han att värdering till verkligt värde aldrig ger exakt rätt värde utan alltid 
kommer att ge differenser. Magnus Fredmer anser att redovisningen till verkligt värde 
ger en viss möjlighet till manipulation av resultatet. Vid till exempel förändringar av 
avkastningskravet av ett stort fastighetsbestånd skulle manipulation kunna vara 
möjlig, men han ser det ej som något företagen kommer att utnyttja då det skulle slå 
tillbaka på dem i framtiden. Totalt sett är värderingen ganska rimlig och den ger en 
bättre spegling i de finansiella rapporterna.  
 
Utifrån diskussionerna om värdering till verkligt värde i Sverige ser Magnus Fredmer 
en brist i IAS 40 då standarden inte klargör hur hantering av tilläggsinvesteringar, 
investeringar och underhåll ska ske utan i detta fall hänvisar till IAS 16. IAS 16 är 
baserad på anskaffningsvärdet och här uppstår frågan om det är rätt att redovisa 
förvaltningsfastigheter med tilläggsinvesteringar och/eller underhåll enligt IAS 16. I 
slutändan blir det inte ett stort problem oavsett om aktivering eller kostnadsföring sker 
då mer eller mindre åtgärder av den här modellen ger ett relativt likartat nettoresultat. 
Aktivering eller kostnadsföring ger värdeförändringar åt båda håll, samtidigt är 
fastighetsbranschen fokuserad på driftnettot och vad det finns för potential i beståndet. 
Idag finns det en del oklarheter gällande vad som löpande ska aktiveras och 
kostnadsföras. Det kan till exempel uppstå problem vid definiering av förbättrande 
åtgärder och underhåll, då IAS standarderna åtskiljer redovisningen. Magnus Fredmer 
är övertygad om att aktivering av förbättringsåtgärder på fastigheter kommer att öka 
och det innebär att driftnettot också kommer att öka i resultaträkningen. Eftersom ej 
genomförda underhåll minskar fastighetsvärdet är det mycket som tyder på att 
åtgärderna som bibehåller värdet bör aktiveras. Det innebär att allt som ligger i 
resultaträkningen till exempel kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar 
kommer att minska. Ur ledningens syn bör de åtgärder som genomförs ses som en 
investering där utgångspunkten är att de genererar kapital, anser Magnus.  

4.3.2 VÄRDEBEDÖMNING 
Enligt Magnus Fredmer genomför de flesta fastighetsbolagen en stor andel årliga 
externvärderingar. Vid externvärdering är värderingsmännens integritet och 
oberoende viktig. Oberoendet kan dock diskuteras då värderaren får betalt från 
fastighetsbolagen. Externvärderingen av stora fastighetsbestånd sker utifrån 
standardiserade lösningar där individuella förändringar inte beaktas och nackdelen är 
att fysisk besiktning sällan sker. Fördelen med intern värdering är att det finns 
människor med stor kunskap och som till stor del besitter en bra kompetens inom 
värdering av bolagets fastigheter. Han tydliggör att internvärdering i många fall är 
bättre än externvärdering, eftersom insatta inom bolaget har god kännedom om 
fastigheterna. Har bolaget integritet vid internvärdering vid utförandet anser Magnus 
Fredmer att det inte är någon skillnad mellan en internvärderingsmodell och 
externvärderingsmodell. Problemet är i grunden att gå igenom antagandena såsom 
utveckling av hyrorna, vakansutvecklingen, direktavkastning. I teorin kan interna 
värderingsmäns oberoende ses som ett problem, men ej i praktiken. I standarden krävs 
inte externvärdering för att benämnas som oberoende. Den interna värderingen är i 
praktiken ingen stor fråga då företagen har väl inarbetade värderingsrutiner. Det finns 
dock svårvärderade objekt, men i det stora hela finns etablerade värderingsmodeller.  
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Hela fastighetsbeståndet bör värderas minst en gång per år anser Magnus Fredmer. 
Vid kvartalsvärdering sker oftast inte en fullständig värdering. De flesta 
fastighetsbolagen gör olika stor procentuell värdering av beståndet i 
kvartalsrapporterna, men fokus ligger på årsbokslutet. Det ligger även fokus på 
halvårsrapporterna och däremellan genomförs oftast en internvärdering av första och 
tredje kvartalet. I kvartalsvärderingarna ligger fokus på frågeställningen angående 
fastighetsspecifika händelser. Enligt Magnus Fredmer är en kvartalsvärdering en 
tillräckligt frekvent värdering för ett tillförlitligt resultat. Många bolag gör en 
marknadsbedömning för att se om något kan ha påverkat årets bestånd, till exempel 
om företaget vunnit eller förlorat hyresgäster. Utifrån de bolag Magnus Fredmer har 
studerat under första kvartalet år 2005 har få förändringar skett trots 
implementeringen av IAS 40. Fastighetsbolagen har tagit in en bedömning avseende 
direktavkastning på fastighetsmarknaden. Utifrån detta bör bedömaren ha i åtanke att 
fastigheterna inte är en aktie som påverkas dagligen utan har cykliska förlopp. Över 
det stora hela är fastigheter inte lika likvida som värdepapper och antalet transaktioner 
är begränsat. Enligt Magnus Fredmer har Sverige en öppen marknad där 
fastighetsbranschen är en lokal affärsgren sedan en lång tid tillbaka. Denna öppenhet 
skiljer sig från många andra länder av samma storlek som Sverige.  
 
Magnus Fredmer anser att enligt IAS 40 finns en generell värderingsprincip som kan 
användas. Den externvärdering som genomförs idag bygger på en internationell 
standard som redogör för det som krävs för att värderaren ska vara auktoriserad, 
värderarens tillvägagångssätt samt vilka krav som ställs. Det genomförs årligen 
genomgångar av alla svenska värderare avseende hur de värderar enligt gällande 
internationell standard. Den internationella värderingsstandarden används inte internt, 
men modellen är den samma där de individuella antagandena är upp till vart och ett av 
bolagen att kunna stå för. 

4.3.3 RÄTTVISANDE BILD 
Värdering till verkligt värde enligt IAS 40 anser Magnus Fredmer bättre uppnår syftet 
med en rättvisande bild för användarna av företagets finansiella rapporter. Magnus 
Fredmer påpekar att begreppet rättvisande bild kan ses ur olika perspektiv. 
Perspektiven beaktas utifrån en finansiell ställningsbild där tillgångar värderas till ett 
visst värde alternativt till ett historiskt anskaffningsvärde med värdeminskning. Det 
sistnämnda alternativet anser Magnus Fredmer ger en sämre bild av företagens 
finansiella rapporter. Utifrån valt perspektiv bör det resoneras hur förändringar ska 
hanteras vid kontering i periodens resultat. Idag ska värdeförändringarna enligt 
teoretiska belägg redovisas i resultaträkningen och därigenom hänvisas de till berörd 
period. I Sverige finns det fyra eller fem olika uppställningar av resultaträkningen vid 
förvaltningsfastigheters redovisning till verkligt värde. Skillnaden åskådliggörs i 
uppdelade poster på olika sätt, till exempel en uppdelning av realiserad och 
orealiserad värdeförändring. Tanken är att uppdelningen ska spegla bolagens affärer 
på bästa sätt, men uppdelningen uppnår ändå samma nettoresultat.  
 
Under år 2005 kan den rättvisande bildens begrepp transparens och likformighet 
diskuteras då många olika resultaträkningar har uppstått. Ur analytikers syn tydliggör 
redovisningen av värdeförändringarna i resultaträkningen direkt vad som händer på 
fastighetsmarknaden. Magnus Fredmer tror dock inte att värdeförändringarna har varit 
ett problem tidigare då analytiker även då genomfört dessa beräkningar, skillnaden är 
att de nu får informationen betydligt oftare. För den som ej är insatt i 
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fastighetsbranschen kan det tyckas vara svårare att tyda resultaträkningen när den är 
utformad på olika sätt. Även i Europa skiljer sig resultaträkningen åt, men oftast blir 
det även här samma nettoresultat. En orsak till det är fjärde EU:direktivet och 
Sveriges komplicerade årsredovisningslag vilka ger relativt likformade 
resultaträkningar. IAS skiljer sig från dessa då regelverket inte har någon uttalad 
uppställningsform. I detta fall krävs det stöd utifrån ramverket och hänsyn till 
tankarna bakom det. När årsredovisningslagen kom genomfördes detaljregleringar, 
vilka vi idag ser som vår referensram. I och med IAS införande regleras vad som inte 
får utföras, vilket kan ses som något nytt då tidigare rekommendationer reglerade vad 
som tilläts utföras. Magnus Fredmer anser att reglerna kommer att utvecklas under 
årens lopp. Magnus Fredmer anser att en successiv övergångsperiod kommer att 
krävas för implementeringen av IAS och menar att så länge läsaren kan förstå 
redogörelsen för hur redovisning av resultatet sker existerar en gemensam 
värderingsgrund. I slutändan är strävan för användarna ett korrekt värderat eget 
kapital och därmed en rättvisande bild. 

4.4 INTERVJU MED INGEMAR NILSSON OCH ANDREAS 
ADOLPHSSON, DELOITTE  

Ingemar Nilsson är auktoriserad revisor och arbetar inom fastighetsområdet, bland 
annat HEBA och LjungbergGruppen och sitter även med i Fastighetsägarnas 
redovisningsgrupp. Andreas Adolphsson är skattejurist och ansvarig för 
branschgruppen real estate. 

4.4.1 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE 
Ingemar Nilsson inleder intervjun med beskrivningen av fastigheters redovisning ur 
ett historiskt perspektiv. Fram till och med RR 24:s implementering år 2003 fanns inte 
någon skyldighet att redovisa fastigheters faktiska värde. Värdering till verkligt värde 
genomfördes från första början enligt RR 24 då värdet redovisades i not utan påverkan 
på resultaträkningen. Därefter kom IAS 40 som kräver att värdeförändringen tas upp i 
resultaträkningen. Värdering och verifiering av det verkliga värdet som ingår i 
årsredovisningen är idag likadan som tidigare och siffran som tidigare togs upp i not 
är lika stor.  
 
Ingemar Nilsson anser att IAS 40:s redovisning av värdeförändring i resultaträkningen 
kan få en dominerande effekt och anser därmed inte att redovisning enligt IAS 40 är 
ett framsteg. Ingemar Nilsson anser att värdeförändringarna som tas upp i resultat-
räkningen får en negativ effekt eftersom det fria kapitalet är utdelningsbart. 
Exempelvis kan vissa fastighetsbolag ha en låg soliditet där värdeförändringar kan slå 
kraftigt mot det egna kapitalet eftersom fastighetsbolagen normalt sett har relativt lite 
eget kapital i förhållande till det totala kapitalet på grund av att belånings-
möjligheterna är höga. Personligen tycker Ingemar Nilsson därmed att RR 24 och 
rekommendationens notinformation avseende det verkliga värdet var en bra lösning 
då det vid önskan ändå fanns möjlighet att beräkna det verkliga kapitalet. Andreas 
Adolphsson anser också att en notförklaring till det verkliga värdet känns mer 
renodlat.  
 
Det är olika traditioner i redovisningen i olika länder. Ur en redovisningsaspekt ligger 
marknadens fokus på avkastningen och inte på värdeförändringen. I och med detta blir 
anskaffningsvärde naturligt att använda, eftersom lagen föreskriver det för enskilda 
juridiska personer och i Sverige blir det mindre fokus på värdeförändringar än i de 
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anglosaxiska länderna. De anglosaxiska länderna var före med redovisning till 
verkligt värde och de influerade resten av EU genom att införa det enligt IAS 40. 
Ingemar Nilsson anser därför att det är rimligt att vi i Sverige anpassar oss eftersom 
IAS regelverk går mot redovisning till verkligt värde. Däremot uppstår frågan om det 
har något värde att få in värdering till verkligt värde i resultaträkningen eller om det 
bara är något som vi är ovana vid. 
 
IAS 40:s tidiga utkast som påverkade dagens IAS 40 var Ingemar Nilsson negativ till 
då det endast godkände alternativet med värdering till verkligt värde vid hantering av 
fastigheter. Vid utgivningen av utkastet var även flera länder negativa då de ansåg att 
värderingsmodellen innebar osäkerhet samt problem avseende nedskrivningar. 
Bakgrunden till detta kan vara att i Sverige utfördes det tidigare bara nedskrivningar 
om värdeminskningen var bestående. I slutet av 80- och början av 90-talet när 
fastighetskrisen pågick fluktuerade fastighetsvärdena mycket och företagen undvek att 
skriva ner sina fastigheter, i jämförelse med högkonjunktur då företagen önskade 
redovisa sina fastigheters höjda värden. Om fastigheter under fastighetskrisen 
värderats till verkligt värde skulle de i många fall ej ha uppnått bokfört värde. 
Prisraset skulle påverka fastighetsbolagens kreditvärdighet gentemot bankerna och 
därmed i sämsta fall leda till bolagens konkurs. Ingemar Nilsson anser att företagens 
bedömningar var riktiga under fastighetskrisen, då ej bestående värdeminskningar, 
nedskrivningar, redovisades så länge företagen klarade sin kapitalförsörjning, hade ett 
positivt kassaflöde och därmed kunde uthärda dåliga tider. Detta ledde till att IAS 40 
idag ger möjligheten till antingen värdering till verkligt värde eller anskaffningsvärde 
med komponentavskrivning. Den sistnämnda metoden är komplicerad vilket har lett 
till att alla noterade bolag idag värderar till verkligt värde. Ingemar Nilsson anser att 
komponentavskrivningsmetoden är teoretisk, osäker och näst in till omöjlig att 
använda i praktiken då det är svårt att bedöma komponenters livslängd samt 
anskaffningspris. I föregångaren RR 24 var det i ordalydelsen tolkningsmässigt 
möjligt att komponentavskrivning skulle kunna krävas, men inget av företagen har 
använt metoden i verkligheten. 
 
En annan nackdel som Ingemar Nilsson nämner är RR 32:s beskrivning av hur den 
enskilda juridiska personens redovisning ska ske och att IAS reglerna inte gäller för 
den juridiska personen i sig utan enbart koncerner. Utifrån detta uppkommer frågan 
vilken princip det enskilda juridiska bolaget ska tillämpa. Den enskilda juridiska 
personen får enligt svensk lag följa IFRS och i dessa fall ska de följa det så långt det 
tillåts enligt svensk lag. Då uppstår problemet att värdering till verkligt värde ej kan 
genomföras eftersom svensk lag ej tillåter det utan, IAS 40:s andra alternativ, 
anskaffningsvärde med komponentavskrivning ska användas. Det resulterade i att 
rekommendationen numera tillåter att bolagen får använda tidigare principer för att 
undvika ständigt byte av redovisningsprincip. Dilemmat blir därmed att 
årsredovisningslagens förändring skjuts framåt i tiden eftersom skatteproblematiken ej 
är löst.  
 
Andreas Adolphsson nämner en problematik då fastigheter värderade till verkligt 
värde som tas in i redovisningen får ett realt inslag som är inflationsanpassat. Det 
verkliga värdet tas in som ett inflationsbaserat värde på tillgångssidan, trots att 
nominella värden redovisas på skuldsidan. Därmed anser Andreas Adolphsson att vid 
en realvärdevärdering som är inflationsanpassad på tillgångssidan borde justeringen 
även göras på skuldsidan. Andreas Adolphsson spekulerar i att frikopplingen mellan 
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beskattning och redovisning kommer att öka i och med IFRS införande då bland annat 
orealiserade vinster kan komma att beskattas. 
  
Verkligt värde kan därmed komma att bli ett märkligt inslag i redovisningen, anser 
Andreas Adolphsson. Ingemar Nilsson anser också att det ligger lite inkongruens i 
denna skillnad av behandling av tillgångar och skulder då både inflation och värde-
förändring kan innebära att nivån innebär något annat. Ännu en gång är Ingemar 
Nilsson och Andreas Adolphsson inne på att fokuset går mot att köpa och sälja där 
den underliggande faktorn består av vad som kan intjänas på affären. Det kan 
exemplifieras med fastighetskrisen då fokus låg på intjäningsprocessen på affären.   

4.4.2 VÄRDEBEDÖMNING 
Som marknaden ser ut torde det råda en stor skillnad i värderingen beroende på om 
värderingen baseras på kassaflödesmetoden, ortprismetoden eller båda metoderna. 
Andreas Adolphsson beskriver vilka tre metoder som normalt används vid värdering 
till verkligt värde utifrån ordningsföljden nedan: 

1. Ortprismetoden  
2. Avkastningsmetoden 
3. Produktionskostnadsmetoden 

 
Ortsprismetoden är en bra metod vid värdering av småhus då det finns mycket 
statistik. Metoden är dock är inte alltid tillämpbar avseende hyres- och industri-
fastigheter då få försäljningar sker och lite statistik finns tillgänglig. Trots att det finns 
mycket statistik över småhus finns en stor osäkerhet och osäkerhetsgraden beräknas 
vanligen på +/- 10 procent. Andreas Adolphsson tycker att det är anmärkningsvärt att 
denna osäkerhet tas in i resultaträkningen eftersom värdet visar en ögonblicksbild och 
innebär en stor osäkerhetsgrad. Avkastningsmetodens viktigaste komponent är kalkyl-
räntan och inom den ryms i huvudsak risk, avkastningskrav och inflation. Vid ett 
formaliserat värderingssystem kan den individuella kalkylräntan låsas. I fastigheter 
kan obligationsräntan eller inflationen plus en viss avkastning användas vid värdering. 
Riskbedömning kan vara svår att utföra i avkastningsmetoden då skillnader finns 
inom olika fastighetsområden. Kassaflödeskalkylen kan anpassas genom räntan och 
görs så rimlig den kan tänkas vara utifrån ortspriserna. Affären och prissättningen 
påverkas av faktorer som ej kan räknas in till exempel köparens och säljarens 
preferenser, valuta, efterfråga, ränta med mera. Andreas Adolphsson anser att vid 
användning av avkastningsmetoden finns en osäkerhet i kalkylerna oberoende om 
extern eller intern värdering utförs. Ingemar Nilsson tror att de flesta tycker att värdet 
på fastigheter har stigit under året då räntan har sjunkit och avkastningskraven 
antagligen också sjunkit. Fastighetsbolagen borde kanske ha värderat upp sina 
fastigheter på grund av detta. Andreas Adolphsson nämner att 
produktionskostnadsmetoden i huvudsak används vid värdering av vissa specifika 
industribyggnader. Produktionskostnadsmetoden är komplicerad och måste anpassas 
till det verkliga värdet vilket kan vara svårt.  
 
Fastighetsbolagen har värderare som är kunniga och känner marknaden väl, anser 
Ingemar Nilsson. I vissa fall har de externa värderingsföretagen ett 
informationsövertag då de samlar information systematiskt i databaser, om till 
exempel försäljningar i ett visst område. Denna information kan dock även vara 
tillgänglig för andra. Ingemar Nilsson anser att det kan vara en tro hos marknaden att 
externvärdering skulle vara mer oberoende, objektiv och tillförlitlig, men i slutändan 
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finns det inget empiriskt stöd för det. Ingemar Nilsson anser att försäljningarna med 
vinster och förluster i koncernen nu blir tydligare då försäljningarna kan ställas direkt 
mot  de värderingar som genomförts eftersom det är värderingarna som är 
utgångspunkten. En värderingsmodell är tillförlitlig om värderingen som genomförts 
går plus minus noll vid en försäljning och därmed inte visar något resultat. Det blir ett 
facit i efterhand på hur värderingen varit. 
 
Ingemar Nilsson berättar om de fastighetsbolag han reviderar. Det ena bolaget 
genomför en externvärdering på hela beståndet och det andra internvärderar hela 
beståndet. Det företag som genomför internvärdering går igenom hela beståndet och 
bestämmer skäliga parametrar såsom avkastningskrav, vakansgrad, hyresnivåer och så 
vidare. Internvärderarna bestämmer värdet utifrån erfarenhet och kunskap de har om 
fastigheterna. Därefter låter de två personer från ett värderingsinstitut gå igenom 
parametrarna. Vid dessa tillfällen sitter Ingemar Nilsson med och han anser att denna 
revision är mycket bra. Värderingen bygger på företagens egna siffror istället för 
normaliserade siffror. När de viktiga parametrarna har testats mot utomstående 
parametrar testar revisorn att de matematiska beräkningarna stämmer. Denna 
blandning av extern- och internvärdering anser Ingemar Nilsson är passande. Vid val 
av hur stort bestånd som ska värderas bör hänsyn tas till storlek och likformighet och 
utifrån detta avgöra hur stor andel som ska värderas. Rullande värdering nämns också 
som ett alternativ för att göra en rimlig värdering.  
 
Värdering av fastigheter enligt IAS ska ske minst vid varje bokslut, inget säger dock 
att värdering ska ske vid varje kvartalsrapporttillfälle. Ingemar Nilsson resonerar 
kring hur pass rimligt det är att mäta värdeförändringarna med beaktande av 
svårigheterna att värdera mellan kvartal. Frågan uppstår vilka slutsatser någon kan dra 
av mer frekvent värdering. Om det ej hänt något väsentligt i omvärlden eller angående 
fastigheterna, varför ska beståndet då värderas om? Ingemar Nilsson anser att en 
grundlig genomgång med avstämning borde ske i halvårsrapporterna och enbart 
tillämpning av väsentlighetsprincipen i kvartalsrapporterna. 
 
Ingemar Nilsson anser att det är svårt att skapa en internationell värderingsmodell. 
Eftersom objekten är olika krävs en subjektivitet för varje objekt. Skulle en och 
samma modell användas skulle den innebära dold objektivitet. Varje objekt innefattar 
flera bedömningspunkter. 

4.4.3 RÄTTVISANDE BILD 
Begreppet rättvisande bild har inte påverkats nämnvärt då informationen om 
fastigheternas verkliga värde flyttats från not till resultaträkningen, anser Ingemar 
Nilsson. En stor skillnad för en rättvisande bild var när redovisning enligt RR 24 
genomfördes då verkligt värde krävdes i årsredovisningen. Han anser därmed att 
redovisningen och värderingen inte utförs mer omsorgsfullt idag. 
 
I de företag där externvärdering tillämpas anser Ingemar Nilsson att det är lämpligt att 
genomföra revision genom att iaktta när företagsledningen diskuterar vilka parametrar 
som använts och det resultat de fått. Det är en kontrollinstans att ta in värdena i de 
finansiella rapporterna då revisorn tvingas ge en slags garanti att värderingen är 
rimlig, jämfört med innan implementeringen av RR 24 då revisorn ej behövde granska 
frivillig information. IAS 40 innebär därmed inget nytt gällande kvalitetssäkringen 
jämfört med RR 24.  
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Ingemar Nilsson anser att det inte är säkert att värdering till verkligt värde är ett 
framsteg. Däremot är det bäst att alla i fortsättningen tillämpar samma princip för 
harmoniseringen av redovisningen. På detta sätt finns det en viss jämförbarhet när alla 
de noterade bolagen redovisar till verkligt värde och det vore olyckligt om något 
bolag skulle avvika för att använda sig av komponentavskrivning.  

4.5 INTERVJU MED JAN ROSENGREN, DTZ SWEDEN AB  
Jan Rosengren är auktoriserad värderare sedan 1994 och har arbetat på DTZ sedan 
bolaget startades för cirka tjugo år sedan. Tidigare arbetade han med värdering på 
DTZ, men sedan ett år tillbaka arbetar han inom företagets investeringsrådgivning. 

4.5.1 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE 
Jan Rosengrens uppfattning om värdering till verkligt värde enligt IAS 40 är att de 
flesta noterade fastighetsbolagen redan tidigare har utfört denna värdering på sina 
fastighetsbestånd. På grund av detta ser han ingen skillnad då det genomförs samma 
typ av värderingar och värderarna använder sig av samma värdebegrepp. 
Redovisningens övergång till verkligt värde har inte förändrat kraven på fastighets-
värderarnas arbete. Värderarna är ganska insatta i redovisningsreglerna och vet att 
verkligt värde krävs. Enligt Jan Rosengren påverkas ej det verkliga värdet av de nya 
reglerna då det tidigare funnits i notinformationen. Det påverkar inte heller analytikers 
syn på bolagets värde. Värderarna har inte fått mer arbete på grund av detta. Däremot 
omsätts mer fastigheter på marknaden idag, vilket har skapat mer arbete för 
värderarna. Jan Rosengren anser att fastighetsmarknaden är mycket likvid på grund av 
den ökade omsättningen. Traditionellt sett har värderarna stött sina värderingar på de 
försäljningar som skett där de ser till köparens avkastningskrav och utifrån dessa 
genomfört en analys. Skillnaden idag är att de större konsultbolagen som är direkt 
involverade i fastighetsaffärerna även analyserar affärerna som ej blev av. Jan 
Rosengren anser att värderare befinner sig närmare marknaden idag då de direkt ser 
köpen av fastigheter eller fastighetsportföljen istället för några månader senare som 
det var tidigare. Värderarna har idag en tät kontakt med marknaden då de till och med 
agerar som rådgivare i någon roll i alla större affärer. Det innebär att vid alla större 
fastighetsförsäljningar som sker i Sverige har värderarna direkt information om hela 
strukturen på affären och om hur fastighetsportföljer ser ut. Jämfört med för 10 år 
sedan är värderarna därmed mycket närmare marknaden. Det är också ett exempel på 
att marknaden har blivit mer mogen, likvid och transparent, vilket har höjt säkerheten. 
 
De fastighetsbolag DTZ värderar för kräver möjligen mer arbete vid kvartals- och 
halvårsskifte jämfört med tidigare på grund av redovisningen till verkligt värde. Även 
tätare uppdateringar eller i varje fall stickprovsvärderingar på ett antal fastigheter 
genomförs under året, men en hel del utförs internt av fastighetsbolagen. 
 
Jan Rosengren anser att verkligt värde är ett bättre värde jämfört med anskaffnings-
värde som inte uttrycker det aktuella värdet. Däremot anser han att det inte har någon 
betydelse var det verkliga värdet redovisas då användaren själv kan räkna ut det 
justerade egna kapitalet. Om redovisningen sker direkt via resultaträkningen eller vid 
sidan om i not är mer en redovisningsteknisk fråga. Jan Rosengren anser dock att 
värdering till verkligt värde med redovisning i resultaträkningen kommer att resultera 
i stora resultatfluktuationer.  



 37

4.5.2 VÄRDEBEDÖMNING 
DTZ:s värderingsteam i Stockholm består av 15-16 stycken värderare som vid 
värderingsuppdrag för större bolag samarbetar cirka 3-4 stycken värderare. Oftast 
delas värderingen upp på olika områden mellan värderarna, framförallt då vissa är 
bättre på specifika områden som till exempel fastighet och marknad.  
 
Vid värderingsbolagens utförande av värdering sitter interna representanter från 
fastighetsbolagen med. Den förvaltningsansvarige representerar ofta fastighetsbolagen 
då den är insatt i den fysiska förvaltningen, men även en affärsområdes- eller 
marknadschef brukar närvara eftersom denne har hand om förhandling av hyror och 
diskussion med hyresgäster. De externa värderarna får oftast den information de vill 
ha av fastighetsbolagen. Jan Rosengren anser att få bolag vågar undanhålla 
information eftersom det alltid upptäcks förr eller senare.  
 
På enskilda fastigheter kan det bedömda värdet skilja sig mellan olika värderares 
antaganden, men om det ses till fastigheternas helhet och en fastighetsportfölj är det 
inga större spridningar i bedömningen när jämförelse genomförs mellan olika 
värderares värderingar. I och med att fastighetsmarknaden har blivit både mer likvid 
och transparent finns bra information att tillgå vilket innebär att säkrare bedömningar 
kan göras. Jan Rosengren påstår att skillnaden mellan de olika värderingsbolagens 
värderingar har blivit mindre på grund av att marknaden har blivit mer lättanalyserad 
och mer likvid. Då många fastigheter omsätts på fastighetsmarknaden finns säkrare 
underlag för bedömningar och det verkliga värdet blir på så sätt tillförlitligare.      
 
Då de externa värderarna inte får tillgång fastighetsbolagens interna värderingar anser 
Jan Rosengren att det är omöjligt att veta om fastighetsbolagens interna siffror är 
tillförlitliga eftersom jämförelser ej kan genomföras. Jan Rosengren tror att kvaliteten 
på de interna värderingarna varierar mycket mellan fastighetsbolagen. Han anser att 
de som har mest kompetens internt och genomför de bästa interna värderingarna oftast 
vill ha ett externt värderingsutlåtande för att vara säkra på den interna värderingen. I 
många fall är �minst kunnig, mest säker� då värderare med liten kunskap ej är 
medveten om den osäkerhet som finns i bedömningen. 
 
De flesta noterade fastighetsbolagen använder sig av extern värdering. Vid årsskiftena 
bör de värderingar som genomförs vara korrekta. Kvartals- eller halvårsvisa 
värderingar anser Jan Rosengren är för frekvent värdering avseende stora fastighets-
portföljer. Skälet till det är att det inte går att avläsa förändringar på fastighets-
marknaden på så kort sikt och dessutom tar en stor portfölj ett antal månader att 
värdera. Även väsentligheter på marknaden är svåra att avläsa under kortare tid. 
Fastighetsmarknaden går inte att avläsa lika snabbt som aktiemarknaden, det sker ett 
fåtal affärer och de som görs tar ett antal månader att genomföra, jämfört med aktie-
marknaden där affärerna dagligen kan avläsas. Det är först efter genomförda köp som 
det finns möjlighet att uppfatta hur marknaden har förändrats. Jan Rosengren anser 
därför att det är lagom att värdera en gång per år och sedan utföra stickprovs-
värderingar av en del fastigheter under året. 
 
Vid värdering av kommersiella fastigheter innebär värderares arbete till största del att 
samla in underlagsmaterial samt att gå igenom hyreskontrakt och deras villkor. 
Bedömningar görs genom beräkning av hyresflödet på kontrakten tills utgång samt 
vad marknadsvärdet blir när kontrakten löpt ut, det vill säga en bedömning av 
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marknadshyrorna. Värderingen består av två delar där den ena delen är analysering av 
hyreskontrakten; deras vakanser och intäktsflöden. Den andra delen består av att 
analysera marknaden för att få fram marknadshyrorna. På samma sätt analyseras 
kostnadssidan där värderaren får statistik på kostnader för drift och underhåll och 
därefter görs egna bedömningar vid fastigheternas fysiska besiktning. Med intäkts- 
och kostnadssidan tillsammans kan en prognos för kassaflödet genomföras som bas 
för värderingen. På detta sätt, det vill säga genom genomgång av allt material om 
fastigheterna, värderar värderingsbolagen varje fastighet i fastighetsbolagens bestånd. 
Fysisk besiktning genomförs däremot inte lika ofta. Detta sker minst vart tredje år om 
inga speciella händelser har skett. Fysisk besiktning av fastigheter krävs för att kunna 
göra en värdering där bedömning för marknadshyror ingår, vilket underhåll som krävs 
och rimliga kostnader för lokalerna.  
 
Jan Rosengren anser att kassaflödesmetoden är den vanligaste och tillförlitligaste 
metoden vid värdering av den kommersiella marknaden eftersom köpare av 
fastigheter också använder sig av denna metod. Kassaflödesmetoden är även den 
vanligaste metoden vid värdering av bostadsfastigheter, men Jan Rosengren anser att 
det kan vara lättare att värdera bostadsfastigheter genom kronor per kvadrat. Detta 
värde kallas ortprismetoden och speglas direkt vid försäljning.  
 
Den osäkerhet som finns vid fastighetsvärdering rapporteras inte, men värderarna 
skriver i utlåtandet vad som i kronor bestämts som normal osäkerhet i fastigheten. 
Osäkerheten är mindre vid en likvid fastighetsmarknad med stor omsättning där 
kunskap finns om vad investerare är beredda att betala och hur de beräknar värdet. 
Vid udda fastigheter där försäljning inte är lika frekvent och få jämförelseobjekt finns 
är osäkerheten större. SFI ställer inte upp några krav eller regler om hur osäkerheten i 
värderingen ska rapporteras. Däremot kan kreditgivarna ställa krav på osäkerhets-
rapporteringen och de är måna om att känna till osäkerhetsgraden i fastigheternas 
värde.  
 
Auktoriseringen av värderare startade i och med bankkrisen. Åren 1993/1994 startade 
finansdepartementet ett uppdrag där de krävde att bankerna skulle värdera på samma 
sätt för att kunna fördela bankstödet på rätt sätt. I det skedet skrevs de första rikt-
linjerna för värdering och därefter har SFI använt mycket av dessa i sina anvisningar. 
I den processen började diskussioner mellan värderarnas intresseorganisation och 
finansinspektionen samt andra statsmakter om en auktorisation skulle införas. Svaren 
blev av att värderarna skulle sköta detta själva, men med stöd av staten. Därmed 
började värderarnas intresseorganisation arbeta fram riktlinjer för auktorisation. Jan 
Rosengren anser att kvaliteten har ökat på värderingen, men enligt hans mening skulle 
de ha gjort det i vilket fall. Det som ökat kvaliteten mest är internationaliseringen som 
startade för cirka 10 år sen då utländska investerare kom in på den svenska 
marknaden. I och med detta ställdes högre krav på redovisning av värdering då de 
internationella bolagen ej var särskilt kunniga om Sverige. Denna aspekt anser Jan 
Rosengren har betytt mer för kvalitetsökningen än auktorisationen har gjort. 
 
Idag finns inga standarder eller regler för hur värderaren ska genomföra en värdering, 
däremot finns vedertagna metoder. Jan Rosengren anser att detta beror på att det finns 
svårigheter i att utforma en fungerande regelbok då marknaden och metoder ständigt 
förändras och reglerna därmed hinner blir inaktuella. Det finns ett antal regelsystem 
och i Sverige existerar SFI som mer är en nedskrivning av praxis. SFI har ställt upp 
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föreskrifter i form av regler om hur en rapportering ska ske och vad den ska innehålla 
och de har även utbildningar inom detta. I Sverige har det mer fokuserats på en bra 
utbildning i fastighetsekonomi och fastighetsvärdering, vilket sedan är basen för den 
praxis som utbildats i Sverige. Jan Rosengren anser att i Sverige och den auktorisation 
som finns mer har inriktats på utbildningskrav än ett formellt regelverk med en hand-
bok om hur värderare ska göra. Jan Rosengren anser att det är bättre. SFF utbildar 
värderare där det krävs 120 akademiska poäng med inriktning på fastighetsekonomi 
och angränsande områden och sedan ett antal år arbetslivserfarenhet. 
 
Jan Rosengren tror inte att det kommer att komma någon värderingsstandard på hur 
värderingen ska ske. Han nämner den engelska organisationen RICS (Royal Institute 
of Charted Surveyers) som är en bred organisation som bland annat organiserar 
värderare. RICS motsvarar Kungliga Tekniska Högskolans utbildning för fastighets-
ekonomi. De har en omfångsrik handbok, som mer är av karaktären av vad som ska 
undersökas och hur det ska rapporteras. Jan Rosengren anser att det egentligen inte 
går att skapa exakta regelverk om att värderare ska göra på ett visst sätt. Anledningen 
till det är att om marknaden tänker på ett annat sätt eller har ändrat sig uppstår fel 
ändå. Jan Rosengren nämner även Tysklands banklagstiftnings regelverk som reglerar 
hur värdering för kreditgivning ska gå till och att detta är mycket teoretiskt avseende 
hur en värderare ska göra. Vid tillämpning av detta blir det alltid fel 
definitionsmässigt vilket resulterar i att värderarna får fuska för att komma rätt. 
Värderarna får i detta fall till exempel aldrig ta hänsyn till om det finns någon hyres-
potential i fastigheter, då måste någon annan parameter istället regleras. Genom denna 
reglering blir värderarnas värdering kanske rätt, men Jan Rosengren anser att det är ett 
konstigt och stelbent sätt att utföra värderingen på. I Norge fanns det också regler där 
bankföreningen satte upp avkastningskrav. Även detta anser Jan Rosengren är 
märkligt då bankerna skulle bestämma vilka räntor som skulle gälla på en fri ränte-
marknad. Med dessa exempel kommer Jan Rosengren med slutsatsen att det aldrig går 
att styra marknaden och i den meningen går det inte att styra med ett regelverk. Det 
som kan styras är vad som ska rapporteras och vad som ska undersökas. 

4.5.3 RÄTTVISANDE BILD 
Jan Rosengren anser att värdering till verkligt värde med värdeförändringen i 
resultaträkningen ger en rättvisande bild eftersom det visar hur tillgångens värde 
förändras vilket är det som faktiskt sker. 

4.6 INTERVJU MED JOHAN BRÅKENHIELM, NEWSEC ANALYS AB  
Johan Bråkenhielm har arbetat på Newsec Analys AB sedan 3 år tillbaka. Hans 
arbetsuppgifter består av köprådgivning, värdering och analys.  

4.6.1 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE 
Johan Bråkenhielm anser att fastighetsbolagens värdering till verkligt värde är bra. I 
en uppgående marknad är det lättare att värdera eftersom marknaden är aktiv och ger 
tydliga indikationer. Svårigheten med verkligt värde i samband med värdering 
inträffar när marknaden är inaktiv och få transaktioner sker. 
 
Värdets tillförlitlighet påverkas av den enskilda värderarens eller värderingsteamets 
kompetens och Newsec Analys AB förespråkar att fastighetsägarna värderar 
innehaven externt. Det har ännu inte uppstått några generella problem med de nya 
reglerna. Fastighetsmarknaden är idag uppåtgående och stora värdeminskningar har 
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inte skett än till följd av de nya reglerna, men när marknaden vänder tror Johan att 
stora delar av ett bolags resultat utraderas av fastigheternas minskade värde. 
Värderarna kommer att få motivera sina värden mycket mer ingående än vad som 
hittills har varit vanligt, anser Johan Bråkenhielm. 

4.6.2 VÄRDEBEDÖMNING 
På Newsec Analys AB arbetar 20 personer med värdering. Respektive värderare 
ansvarar för att bedöma värdet för de fastigheter hon/han har värderingsuppdrag för. 
Värderaren kan söka råd inom värderingsgruppen, där respektive ort, utveckling och 
antaganden med mera kan diskuteras. 
 
Johan Bråkenhielm anser att det teoretiskt sett uppstår en spridning i det bedömda 
värdet vilket beror på hur väl värderarna känner marknaden. Värderarna i Newsec 
Analys AB arbetar nära varandra och vid osäkerhet rådfrågar de någon annan i 
teamet. Värderingen kan skilja sig mellan enskilda fastigheter, men totalt sett blir det 
en liknande värdering. Vid jämförelse av de olika värderingsföretagen noterar 
värderarna att de värderar på liknande sätt och har samma ingående parametrar, men 
att parametrarna behandlas olika. 
  
Värderingen utförs genom att fastighetsbolagen och de externa värderarna först 
kommer överens om vad värderingen ska innehålla. När en uppgörelse har skett om 
vad värderingen ska innehålla får värderarna informationen som förs in i en 
värderingsmodell. Därefter kontaktar värderaren till exempel respektive förvaltare och 
diskuterar de kontrakt som finns och den lokala marknaden och de kan även ringa 
kommunerna, fastighetsägare med mera och stämma av hur de ser på marknaden.  
Värderarna studerar även ortsprismaterial där information om kända köp/försäljningar 
kan hämtas eller så kan de gå in i Newsec Analys AB:s egen hyresdatabas. 
Ovanstående information ger en indikation på hyresnivåer, vakansgrad, 
avkastningskrav, driftskostnadsinformation och långsiktig utveckling. Bland annat 
dessa fem parametrar läggs in i modellen och bearbetning av värderingen sker. Om 
besiktning har skett skriver värderaren en text förknippad med fastigheten samt 
marknaden och så vidare. 
 
Newsec Analys AB utför dels såkallad desktopvärdering, i vilken värdet indikeras på 
en fastighet baserat på den kunskap värderaren har om området, liknande fastigheter, 
information från fastighetsägaren med mera, men ingen besiktning sker. Företaget 
utför även en mer omfattande värdering, en såkallad utförlig värdering, där en 
detaljerad genomlysning av fastigheten sker. Värderingen kan även inberäkna en 
omfattande text där byggnadens tekniska standard, fastighetsmarknaden, ekonomi, 
juridik med mera beskrivs.  
 
Vid årsredovisningsvärdering efterfrågar fastighetsbolagen vanligtvis besiktning och 
genomgång av fastigheten med förvaltaren. När Newsec Analys AB ombeds värdera 
enskilda fastigheter efterfrågas normalt besiktning, vilket dock är svårt med en stor 
portfölj. I detta fall besiktigas kanske en tredjedel av objekten varje år. Om det ska ske 
ett förvärv utförs ofta en desktopvärdering i det första skedet inför ett indikativt bud. I 
processen därefter, där det slutgiltiga budet läggs sker däremot en utförlig värdering.  
 
De externa värderarna får normalt inte tillgång till fastighetsbolagens bokförda värden 
eller de interna värderarnas antaganden (avkastningskrav, vakanser, hyresantaganden 
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med mera). De externa värderarna får oftast bara information från fastighetsbolagens 
informationssystem (kontrakt, hyresinformation, avtalslängd, uppsagda avtal med 
mera). Fastighetsbolagens informationsutlämning till de externa värderarna kan skilja 
sig åt. Detta medför bland annat att värderarens erfarenhet och kunskap är mycket 
viktig.  
 
Den information de externa värderarna får är inte påverkad av fastighetsbolagens egna 
värderingar, det är fakta och informationen används rakt av. Information kan till 
exempel vara hyreskontrakt där det precis står vad som gäller. Driftskostnaderna kan 
vara låga respektive höga beroende på typ av fastighetsverksamhet. Värderarna tar del 
av de redovisade driftkostnaderna, men de gör en egen bedömning av vad driften av 
en sådan fastighet normalt uppgår till. Värderaren tar även hänsyn till om fastigheten 
har eftersatt underhåll och till exempel om fastigheterna har för låga 
underhållskostnader lägger värderarna in högre kostnader och så vidare. Även vakans-
grad och avkastningskrav är värderarnas egna antaganden. Värderingen påverkas 
mycket av vad förvaltaren har för kompetens och erfarenhet inom området och 
fastigheten.  
 
Kassaflödesmetoden är den värderingsmetod som Johan Bråkenhielm anser är 
vanligast vid värdering av fastigheter. Det är dock inte värderingsmetoden som är 
viktigast utan det är vilken kompetens värderaren har. Kassaflödesmetoden används 
ofta med ortsprismaterial som stöd. Ju fler transaktioner som genomförs desto mer 
stöd har värderaren av ortsprismaterialet, men om det är en spretig och unik fastighet 
kan inget ortprismaterial användas. Information om marknadsvärdet för liknande 
fastigheter kan inhämtas från bland annat följande källor. En lämplig källa är interna 
databaser, andra är Datscha och Ljungqvists ortprismaterial.  
 
Det som är viktigast i värderingssammanhang är att värderaren gör allt rätt, det vill 
säga genom erfarenhet, noggrannhet och kompetens. Newsec Analys AB förespråkar 
att värderingar utförs av externa värderare och att hela portföljer läggs ut hos 
värderingsbolagen. Det finns emellertid fastighetsbolag, som delar upp 
fastighetsbeståndet och roterar det mellan olika värderingsföretag. Frekvensen i 
värderingarna är upp till kunden och Newec Analys AB har ingen åsikt därom. 
 
Osäkerhet kan värderaren urskilja ur siffrorna i fastighetsvärderingen och den uttrycks 
genom en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen uttrycker hur mycket en ökning 
eller en sänkning av en parameter till exempel avkastningskrav, hyra, vakansgrad, 
drift och underhåll med en viss andel påverkar värdet på fastigheten. Newsec Analys 
AB använder inte intervall vid osäkerhetsbedömning utan anger det verkliga värdet 
till det belopp fastigheten har värderats till.  
 
Johan Bråkenhielm tror inte att det kommer komma någon internationell värderings-
standard utan att det kommer att finnas flera lokala precis som nu. Visst är det bra 
med en standard, men standarden täcker oftast inte in alla fall. Det är bättre att ha ett 
regelverk som värderarna ska följa och att kombinera detta med konferenser, 
diskussioner, samtal samt möten för att värderarna ska vara mer samstämmiga och se 
på värderingen på samma sätt. Idag finns det bra kopplingar inom fastighetssektorn. 
Newsec Analys AB följer SFI:s riktlinjer för värdering. Johan Bråkenhielm nämner 
även RICS �Red Book� vilken han anser vara en viktig standard inom värdering. 
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RICS är stort och välkänt. I Sverige används normalt ej RICS. Newsec Analys AB 
förespråkar och uppmuntrar auktorisation. 

4.6.3 RÄTTVISANDE BILD 
Johan Bråkenhielm känner till IAS och dess redovisningsnormer och anser att 
värdering till verkligt värde uppnår syftet med en rättvisande bild för användarna av 
företagets finansiella rapporter. Johan Bråkenhielm anser att ju mer som genomlyses 
desto mer rättvisande bild ges.  
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5 ANALYS 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som klargjorts i föregående kapitel 
med hjälp av modeller och teorier som presenterats i den teoretiska och praktiska 
referensramen. 

5.1 VERKLIGT VÄRDE 
Alla fastighetsbolag som ingår i studien har övergått till redovisning enligt verkligt 
värde av förvaltningsfastigheter, trots att fastighetsbolagen i Sverige till en början var 
negativa till denna värdering.  
 

TABELL 2: EFFEKTER VID IMPLEMENTERING AV IFRS
189

 

 
Justeringseffekten i den ingående balansen vid implementering av IFRS i relation till 
fastighetsbestånden har skiljt sig åt väsentligt mellan företagen. Den procentuella 
effekten ligger i intervallet mellan 0,31-181,33%. Detta är en mycket stor spridning 
och visar hur olika implementeringen har slagit på fastighetsbolagens tillgångssida i 
balansräkningen.  
 
Vid värdering till verkligt värde som är konjunkturbetingat och styrs av flera 
komponenter såsom effektiv förvaltning, bra uthyrning och så vidare är styrning av 

                                                
178 Brinova årsredovisning 2004 s. 42 ff 
179 Capona årsredovisning 2004 s. 62 
180 Castellum årsredovisning 2004 s. 47 ff 
181 FastPartner årsredovisning 2004 s. 39 
182 Heba Fastighets AB årsredovisning 2004 s. 39 
183 Hufvudstaden årsredovisning 2004 s. 61 
184 Klövern årsredovisning 2004 s. 40 
185 Kungsleden årsredovisning 2004 s. 27 
186 LjungbergGruppen årsredovisning 2004 s. 22 
187 Wallenstam årsredovisning 2004 s. 72 
188 Wihlborgs delårsrapport jan-sept 2005 s. 6 
189 Egen bearbetning 

Fastighetsbolag Fastighetsbestånd 
vid 
implementering 
(Mkr) 

Justeringseffekt 
implementering 
IFRS (Mkr) 

Effekt i 
relation till 
fastighets-
beståndet 

Brinova178 1 668,5 5,2 0,31%
Capona179  3 696,9 475,4 12,86%
Castellum180  14 741,0 4 708,0 31,94%
FastPartner181 3 063,7 207,1 6,76%
Heba Fastighets AB182 825,0 1496,0 181,33%
Hufvudstaden183 10 300,0 4700,0 45,63%
Klövern184 4 123,1 70,0 1,70%
Kungsleden185 12 463,2 989,0 7,94%
LjungbergGruppen186 3 318,0 1 372,0 41,35%
Wallenstam187 9 744,0 4 226,0 43,37%
Wihlborgs188 6 896,0 416,0 6,03%
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resultatet inte längre möjligt vid fastighetsvärdering. En av revisorerna anser att 
bolagen i början var negativa eftersom ledningen vill kunna kontrollera sitt resultat 
samt ha möjlighet till att styra resultatet. Revisorerna anser den enda anledningen till 
fastighetsbolagens övergång vara de komplicerade reglerna med komponent-
avskrivningar som anskaffningsvärdet medför. Flertalet fastighetsbolag resonerar att 
anledningen till övergången är att det ger en bättre information om företagets 
utveckling och en mer korrekt bild av företaget än vid användandet av anskaffnings-
värdet. Enligt IAS 40 är förvaltningsfastigheter egendomar som besitts i syfte att 
frambringa hyresinkomster eller värdestegringar eller en kombination av dessa. Vi 
tycker oss därför kunna se ett samband då ett fastighetsbolags syfte är att sträva efter 
värdestegringar i sina förvaltningsfastigheter, är den enda möjligheten att se om de 
lyckats att det verkliga värdet speglas i årsredovisningen. Däremot är revisorerna 
oeniga om på vilket sätt det ska redovisas för att ge den mest korrekta bilden av 
företaget. De är eniga om att det verkliga värdet ska redovisas i årsredovisningen, men 
meningsskiljaktigheter finns om det bästa sättet är enligt internationella IAS 40 eller 
enligt tidigare nationella rekommendationen RR 24 då värdet redovisades i not. En 
revisor anser att stora tillfälliga värdeförändringar kan få så stora effekter på 
fastighetsbolagens resultat att de kan tvingas till konkurs trots en stabil ekonomi över 
tiden när IAS 40 följs. En annan revisor ser en osäkerhet i begreppet verkligt värde 
jämfört med anskaffningsvärdet, men anser dock att anskaffningsvärdet är ett 
irrelevant begrepp.  
 
Vid övergången till IAS 40 och värdering till verkligt värde ser revisorerna 
implementeringen på olika sätt och definierar olika sorters problem med olika storlek. 
En revisor anser sig inte ha sett några större problem med värdering till verkligt värde 
eftersom det är en standardiserad teoretisk värdering. Han anser också att fastighets-
bolagens redovisning till verkligt värde enligt IAS 40 är en klar förbättring avseende 
de svenska bolagen jämfört med redovisning enligt tidigare rekommendationer. 
Däremot anser han att värdering till verkligt värde aldrig ger exakt rätt värde utan 
alltid kommer att ge differenser. Den andra revisorn ser ett problem i att 
värdeförändringarna i resultaträkningen kan ge en dominerande effekt och därmed 
inte är ett framsteg. Den negativa effekten som uppstår är att företagen får 
orealiserade vinster vilka är möjliga att dela ut. Den andra revisorn håller med om att 
redovisningen till verkligt värde kan ge en viss möjlighet till manipulation av 
resultatet dock anser han att det ej är något som företagen kommer att utnyttja då det 
skulle slå tillbaka på dem i framtiden. Värderingen påverkas av psykologiska faktorer 
som att till exempel redovisa orealiserade värdeförändringar vilket sedan kan leda till 
förluster vid försäljningar av fastigheter. En annan psykologisk faktor som möjligen 
ingår under tidigare resonemang visar att företagens värderingar till verkligt värde 
åtminstone inte är för höga. Än så länge redovisar ledningen resultatet i driftnetto, 
men det är fortfarande mycket som styrs av de realiserade transaktionerna vilket 
påverkar vinsterna och företagens förväntningar som kan kommuniceras ut till 
användarna. Totalt sett anser en av revisorerna att värderingen är ganska rimlig och att 
den ger en bättre spegling i de finansiella rapporterna. Den andra revisorn anser att 
den tidigare lösningen i RR 24 och dess notinformation avseende det verkliga värdet 
var en bra lösning då det vid önskan ändå fanns möjlighet att beräkna det verkliga 
kapitalet.  
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TABELL 3: OREALISERAD VÄRDEFÖRÄNDRING I FASTIGHETSBESTÅNDET JAN-SEPT 2005
201 

 
Fastighetsbolagens orealiserade värdeförändringar för 2005 års nio första månader i 
relation till fastighetsbeståndet ligger för alla företag utom Capona i intervallet 0,87-
4,27%. Caponas värdeförändring i relation till fastighetsbeståndet ligger på 27,39%. 
Denna siffra beror främst på att företaget avyttrat två fastighetsportföljer202. Detta 
visar att investering och försäljning av fastigheter har stor påverkan på 
fastighetsbolagens resultaträkning i och med den nya redovisningen. 
Värdeförändringen påverkas även av fastighetsbolagens antaganden vilka kan skilja 
sig åt. 
 
Både värderare och revisorer nämner den förändring som har skett på Sveriges 
fastighetsmarknad där dagens fokus ligger på köp och försäljningen av fastigheterna. I 
Sverige har vi en aktiv fastighetsmarknad med många transaktioner vilket påverkar 
värderarens arbete, skapar tillförlitligare bedömningar och marknaden liknar på det 
sättet övriga Europa. Då flera utländska investerare genomför transaktioner i Sverige 
ställs högre krav på värderingen och redovisningen, vilket har lett till ett mer 
harmoniserat regelverk.     
 
Båda värderarna diskuterar den ökade omsättningen på den svenska fastighets-
marknaden som råder idag vilken gör det möjligt att göra en säkrare bedömning av det 

                                                
190 Brinova delårsrapport jan-sept 2005 s. 11 f. 
191 Capona delårsrapport jan-sept 2005 s. 5 
192 Castellum delårsrapport jan-sept 2005 s. 9 f. 
193 FastPartner delårsrapport jan-sept 2005 s. 6 
194 Heba Fastighets AB delårsrapport jan-sept 2005 s. 5 
195 Hufvudstaden delårsrapport jan-sept 2005 s. 4 
196 Klövern delårsrapport jan-sept 2005 s. 6 f. 
197 Kungsleden delårsrapport jan-sept 2005 s. 7 f. 
198 LjungbergGruppen delårsrapport jan-sept 2005 s. 3 f. 
199 Wallenstam delårsrapport jan-sept 2005 s. 4 f. 
200 Fabege delårsrapport jan-sept 2005 s. 6 
201 Egen bearbetning 
202 Capona delårsrapport jan-sept 2005 s. 2 

Fastighetsbolag Fastighets-
bestånd 
050930 
(Mkr) 

Orealiserad 
värdeförändring 
050101-050930 
(Mkr) 

Värdeförändring 
i relation till 
fastighets-
beståndet  

Brinova190 2 080,0 88,9 4,27%
Capona191  1 978,0 541,8 27,39%
Castellum192  20 435,0 472 2,31%
FastPartner193 2 890,9 62,5 2,16%
Heba Fastighets AB194 2 305,1 ej utskrivet -
Hufvudstaden195 15 547,5 500,0 3,22%
Klövern196 5 365,9 107,3 2,0%
Kungsleden197 19 230,9 516,8 2,69%
LjungbergGruppen198 4 460,4 39,0 0,87%
Wallenstam199 15 384,0 365,5 2,38%
Wihlborgs koncernen200 26 065,0 782,0 3,0%
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verkliga värdet. Det verkliga värdet är svårt att förutsäga och en hundraprocentig 
korrekt bedömning är svår att göra. Värderarna anser att säkerheten och 
tillförlitligheten ökar vid fler fastighetstransaktioner. Den ena menar att värderarna i 
dagsläget är mer involverade vid fastighetsbolagens försäljningar och därför har mer 
aktuell information som de kan göra tillförlitligare bedömningar utifrån. En av 
revisorerna ser en risk i att de interna och externa värderarna i för stor utsträckning 
använder sig av ortprismetoden. Ser värderaren för mycket till ortpriserna anser han 
att det finns en risk att värdena på fastigheterna stiger till orimliga proportioner. En 
värderare ser en svårighet med verkligt värde i samband med värdering när 
marknaden är inaktiv och få transaktioner sker.  
 
En revisor nämner exemplet om fastighetskrisen då fastighetsvärdena fluktuerade 
mycket och företagen undvek att skriva ner sina fastigheter, i jämförelse med 
högkonjunktur då företagen önskade redovisa sina fastigheters höjda värden. Om 
fastigheter under fastighetskrisen värderats till verkligt värde skulle de i många fall ej 
ha uppnått bokfört värde. Prisraset skulle påverka fastighetsbolagens kreditvärdighet 
gentemot bankerna och därmed i sämsta fall leda till bolagens konkurs. Han anser att 
företagens bedömningar var riktiga under fastighetskrisen, då ej bestående 
värdeminskningar, nedskrivningar, inte redovisades så länge företagen klarade sin 
kapitalförsörjning, hade ett positivt kassaflöde och därmed kunde uthärda dåliga tider. 
 
Värderingsbolagen har alltid värderat förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde och 
ser det som det enda riktiga. För värderingsbolagen ställer IAS 40 inga större krav än 
tidigare på deras värdering och deras uppfattning är att de flesta noterade 
fastighetsbolagen redan tidigare har utfört denna värdering på fastighetsbeståndet, 
men inte haft med det i den obligatoriska delen av årsredovisningen. Eftersom 
värderarna alltid har förespråkat verkligt värde är de positiva till att det idag är ett 
krav i de finansiella rapporterna då det visar ett mer aktuellt värde. Däremot anser 
värderarna att det inte har någon betydelse var i de finansiella rapporterna det verkliga 
värdet redovisas då användaren själv kan räkna ut det justerade egna kapitalet. Om 
redovisningen sker direkt via resultaträkningen eller vid sidan om i not anser 
värderarna vara en mer redovisningsteknisk fråga vilket de har svårare att uttala sig 
om.  
 
Generellt sett har inte IAS 40 som rekommendation förändrat arbetet för 
fastighetsbolagen när det gäller värderingen av deras förvaltningsfastigheter. De flesta 
bolagen har lång erfarenhet från att värdera sina fastigheter internt eller externt då det 
utgör grunden för bolagens alla investeringsbeslut.   
 
En av respondenterna på revisionsbolagen nämner en problematik då fastigheter 
värderade till verkligt värde som tas in i redovisningen får ett realt inslag som är 
inflationsanpassat, trots att nominella värden redovisas på skuldsidan. Därmed anser 
han att vid en realvärdevärdering som är inflationsanpassad på tillgångssidan även 
borde justeras på skuldsidan. Respondenten spekulerar i att frikopplingen mellan 
beskattning och redovisning kommer att öka i och med IFRS införande då bland annat 
orealiserade vinster kan komma att beskattas. 

5.2 VÄRDEBEDÖMNING 
Värdebedömning är indelad med avsnitten: extern- eller internvärdering, 
värderingstillfällen, värderingsmetoder och internationell värderingsstandard. 
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5.2.1 EXTERN- ELLER INTERNVÄRDERING? 
De revisorer vi intervjuat nämner att värderingsmännens oberoende, integritet och 
tillförlitlighet är viktigt vid genomförandet av en värdering. Respondenterna inom 
revisionsbyråerna diskuterar skillnaden mellan intern- och externvärdering. De 
nämner att det finns en tro hos marknaden att externvärdering skulle vara mer 
oberoende, objektiv och tillförlitlig, men i slutändan finns det inget empiriskt stöd för 
det och båda nämner att fastighetsbolagens interna värderare besitter stor kunskap och 
känner marknaden väl. Däremot uppmuntras värderingen av förvaltningsfastigheter 
enligt IAS 40 att genomföras av oberoende värderingsmän med väsentlig och 
accepterad kompetens samt med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den 
sort och läge som är aktuellt. Fastighetsbolagen ska även enligt IAS 40 upplysa �om 
de verkliga värdena grundar sig på oberoende värderingsmän med accepterad och 
väsentlig kompetens med aktuella kunskaper i värdering av aktuell tillgång�. I och 
med uppmuntring av oberoende värderare och krav att upplysning om värderaren ska 
finnas anser vi att standarden sätter höga krav på företagen att se till att en korrekt 
värdering genomförs lämpligen med en extern värderare, vilket revisorerna inte till 
fullo verkar hålla med om. Däremot faller sig revisorernas svar en aning naturligt då 
vi enligt teorin insett att värderingsmetoder enbart är verktyg för värderingsmannen 
att utföra beräkningarna på vilket gör att intern- och externvärdering borde ge samma 
värde.  
 
Även utifrån ytterligare teori speglas att värderarens kunskaper är viktiga då de måste 
förstå marknadens självverkande faktorer. Teorin speglar även att flera organisationer 
förespråkar fastighetsvärderares auktorisation. I och med auktorisationens 
grundläggande krav anser vi att en extern auktoriserad värderare bör vara tillförlitlig. 
Det är dock svårt att veta om fastighetsbolagen använder sig av auktoriserade 
värderare då de ej nämner information av detta slag i sina årsredovisningar, utan 
enbart nämner namnet på anlitat värderingsföretag. Däremot verkar de 
värderingsbolag vi studerat i allmänhet använda sig av auktoriserade värderare. Detta 
anser vi medför att som användare av fastighetsbolagens finansiella rapporter är det 
svårt att bedöma tillförlitligheten på värderingen och lita på företagens omdöme. 
Däremot bedömer vi att fastighetsbolag som utför stor andel externvärdering av 
välkända värderingsbolag har finansiella rapporter med en hög tillförlitlighet. Av de 
noterade fastighetsbolagen internvärderar samtliga 100 procent av sina 
fastighetsbestånd. Fastighetsbolagens procentuella externvärdering är dock lägre än 
den interna värderingen. Enbart tre av elva bolag genomför en total externvärdering, 
ett bolag genomför ingen externvärdering alls och resterande fastighetsbolag 
externvärderar mellan 20 och 70 procent. Detta anser vi innebära att 
värderingsutförandet är individuellt för respektive företag och medför att användaren 
av fastighetsbolagens finansiella rapporter bör vara uppmärksam på beskrivningen av 
värderingsarbetet då det väsentligen kan skilja sig åt. 
 
Värdets tillförlitlighet påverkas även i stor grad enligt den ena värderaren av den 
enskilda värderarens eller värderingsteamets kompetens, och de förespråkar inom 
företaget att fastighetsägarna ska värdera sina innehav externt. Organisationen SFF 
anser också att tilltro och tillförlitlighet till värderingen skapas via god teoretisk och 
praktisk kunskap hos värderarna, att oberoende och självständighet utövas mot 
beställaren samt att värderaren följer god värderarsed. Fastighetsmarknaden är idag 
uppåtgående och stora värdeminskningar har ännu inte skett till följd av de nya 
reglerna. Ur denna aspekt är värderare inne på liknande spår som revisorn som ansåg 
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att när marknaden vänder kan stora delar av ett bolags resultat utraderas av 
fastigheternas minskade värde. Värderarna kommer att få motivera sina värden 
mycket mer ingående än vad som hittills har varit vanligt.  
 
Båda respondenterna från värderingsbolagen anser att det kan förekomma en 
spridning i det bedömda värdet mellan olika värderares bedömningar. En respondent 
från ett värderingsbolag nämner att en jämförelse mellan intern och extern värdering 
är svår att göra, men att de internt mest kunniga även ofta använder sig av ett externt 
utlåtande. Båda respondenterna från värderingsbolagen tror däremot att det totalt sett, 
där hela fastigheter eller fastighetsportföljer studeras, ger en liknande värdering. Båda 
respondenterna nämner att dagens fastighetsmarknad är likvid och snäv och därmed 
lättanalyserad och med mindre skillnader mellan värderingarna. Detta anser vi kan 
bero på att de flesta värderingsbolagen följer SFI:s riktlinjer som i sin tur bidrar till en 
ökad jämförbarhet. En revisor tar dock upp motsatt syn då han anser att fastigheternas 
värde har cykliska förlopp och ej kan likställas med aktier som dagligen påverkas 
samt att fastigheter inte heller anses vara lika likvida som andra värdepapper då färre 
transaktioner sker. Utifrån detta får vi känslan att det trots allt kan vara stora 
variationer mellan olika slags värderingar och olika fastighetsbolags kännedom om 
bestånden. 
 
Enligt litteraturen på området finns det generellt sett alltid en osäkerhet förknippad 
med värdering, även om värderaren vet den inneboende risken med värderingen.  
Teorin beskriver att intressenters riskexponering ökar vid en ofullständig försäkran av 
en tillgångs värde vilket borde öka strävan efter en korrekt värdering vare sig den är 
internt eller externt utförd. Principiellt måste värderaren avge en förklaring, 
innehållande beskrivning av osäkerheterna för enskilt fall, sammanhängande med 
värderingsrapporten. Faktumet att värderingar oftast är standardiserade lösningar 
borde också innebära att det finns mindre möjlighet för manipulation oavsett vilken 
part som utför värderingen. En revisor nämnde att ett felbedömt/manipulerat värde 
oftast slår tillbaks på företagen och blir därmed omotiverat för fastighetsbolagen. 
Även en respondent från ett värderingsbolag nämner att han anser att få bolag vågar 
undanhålla information då den inom sinom tid alltid upptäcks. Med hänsyn till 
litteraturen där beteckningen verkligt värde beskrivs som en något otydlig term 
utformad för att ge flexibilitet till revisorerna och deras klientföretag anser vi att 
företagen i viss mån har möjlighet att påverka värdet, men som även respondenterna 
har angett så tjänar det inget till i det stora hela då värderingen går jämnt ut.  
 
Vårat teoriavsnitt utgår även från att värderingsmän kräver detaljerad information 
vilket kan skapa konflikter vid genomförande av en korrekt bedömning. 
Respondenterna från värderingsbolagen anger att de brukar få den information som 
krävs från fastighetsbolagens informationssystem. Däremot nämner en respondent att 
informationsutlämningen kan skilja sig åt beroende på värderarens kunskap, 
iakttagelser samt ifrågasättande. Respondenterna nämner även att de ej får ta del av 
fastighetsbolagens interna värderingar och jämförelser blir därmed ej möjliga. I och 
med detta ser vi att det möjligen kan uppstå konflikter mellan värderingsmännen och 
fastighetsbolagen då de i vissa fall kan sträva mot olika mål, till exempel kan tänkas 
att fastighetsbolag i en nedåtgående fastighetsmarknad inte vill sänka fastigheternas 
värde fullt ut enligt värderarnas värderingar. Utifrån detta anser vi att 
fastighetsbolagen har ett visst inflytande vid värdering beroende på om de använder 
sig av extern- eller internvärdering. Av de enkätsvar vi fick från fastighetsbolagen 
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avseende vilken information de lämnade i de finansiella rapporterna vid skillnader i 
extern och intern bedömning nämner bolagen generellt sett att det inte förekommer 
någon betydande skillnad och enbart ett bolag nämner att båda värderingarna tas upp i 
den finansiella rapporteringen. Det är en intressant aspekt då IAS 40 ej reglerar utan 
enbart uppmuntrar till externvärdering vilket återigen innebär en flexibilitet för 
företagen vid skillnader i extern- och internvärdering. 

5.2.2 VÄRDERINGSTILLFÄLLEN 
Respondenterna från revisionsbolagen samt värderingsbolagen är något samstämmiga 
avseende hur ofta de anser att en värdering av fastighetsbestånden bör ske. 
Revisorerna anser att en fullständig värdering bör ske minst en till två gånger per år 
och däremellan tycker de att värdering till viss del bör ske kvartalsvis eller om något 
väsentligt som påverkar fastighetsmarknaden har skett. Värderarna anser däremot att 
kvartals- eller halvårsvisa värderingar är för frekvent värdering. Anledningen till detta 
är att de anser att det inte går att avläsa förändringar och väsentligheter på marknaden 
vid kvartalsvärderingarna på så kort sikt, att stora portföljer kan ta lång tid att värdera, 
att fastighetsmarknaden tar tid att avläsa samt att det sker färre affärer än på 
aktiemarknaden. Sju av åtta studerade fastighetsbolag genomför intern 
kvartalsvärdering av sitt fastighetsbestånd, medan det resterande bolaget enbart 
genomför en årlig internvärdering (dock med löpande uppdatering av tidigare 
internvärdering). Frekvensen av fastighetsbolagens externvärdering skiljer sig åt. Fem 
av sju undersökta företag genomför en externvärdering per år, resterande två bolag 
genomför kvartalsvis värdering respektive löpande värdering. Samtliga undersökta 
parter verkar därmed vara överens om att externvärdering bör ske minst en gång per 
år, med frekventare internvärdering (förutom ett av de undersökta bolagen som ej 
genomför externvärdering). Detta resonemang anser vi utgå från IAS 40:s regler som 
kräver kvartalsvärdering jämfört med tidigare årsvisa värderingar. Det 
överensstämmer även med revisorernas resonemang. Det är däremot 
häpnadsväckande att värderarna anser att både kvartals- samt halvårsvisa värderingar 
är för frekvent värdering trots att år 2005 har varit ett rekordår för fastighetsaffärer i 
Sverige och jämfört med år 2004 ökat på grund av dagens likvida fastighetsmarknad 
och låga räntor och därmed borde det vara av behov att värdera kvartalsvis då ständig 
förändring sker på marknaden. 

5.2.3 VÄRDERINGSMETODER 
De tre värderingsmetoderna, ortprismetoden, avkastningsmetoden och produktions-
kostnadsmetoden, som vi diskuterat i den praktiska referensramen används i olika 
utsträckning i verkligheten. De påverkas av hur marknaden ser ut för den specifika 
fastigheten och hur marknaden ser ut vid värderingen. Kassaflödesmetoden är enligt 
respondenterna från värderingsbolagens den vanligaste och tillförlitligaste 
värderingsmetoden. De nämner dessutom att ortsprismaterial ofta används som stöd 
till kassaflödesmetoden, om värderingen inte gäller unika fastigheter. Även en 
respondent från ett revisionsbolag nämner dessa två metoder som de vanligaste. 
Däremot tydliggör respondenten skillnaden som kan uppstå vid tillämpning av olika 
metoder då till exempel kassaflödeskalkylen kan anpassas genom räntan som i sin tur 
anpassas utifrån ortsprisernas rimlighet. Denna respondent anser även att det finns en 
osäkerhet vid tillämpning av avkastningsmetoden beroende på om värderingen är 
intern- eller externutförd. En av respondenterna från värderingsbolagen tydliggör även 
vikten av värderarnas kompetens istället för fokus på vald värderingsmetod. Enligt de 
undersökta fastighetsbolagens redovisning uppfattar vi att alla använder sig av 
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kassaflödesmetoden. Ett av bolagen använder sig även delvis av ortsprismetoden. 
Utifrån teorin och empirin förstår vi att kassaflödesmetoden är den vanligaste och 
tillförlitligaste värderingsmetoden vid bedömning av ett verkligt värde då den ser till 
de löpande betalningsströmmarna och därmed beräknar det mest aktuella individuella 
värdet. Vi kan förstå att de flesta bolagen använder sig av kassaflödesmetoden då 
metoden räknar med in- och utbetalningar för respektive kalkylperiod och därmed 
visar aktuella värden, vilket det verkliga värdet kräver. Efter kassaflödesmetoden 
anser vi även ortsprismetoden, som söker det verkliga värdet genom ledning av 
jämförelseobjekt som nyligen sålts, bör passa bra för värdering till verkligt värde. En 
revisor ser dock risken med att för mycket av ortspriserna tas in i värderingen under 
goda tider för fastighetsbranschen och att fastigheternas värden då blåses upp. 
Kassaflödes- och ortsprismetoden anser vi därmed praktiskt strukturera informationen 
och leda fram till en korrekt värdebedömning utifrån de tekniska beräkningarna, till 
skillnad från till exempel produktionskostnadsmetoden (som inget av 
fastighetsbolagen använder sig av, ingen av respondenterna från värderingsbolagen 
nämner samt en av respondenterna från revisionsbolagen nämner som sista alternativ 
för värdering av verkligt värde). 

5.2.4 INTERNATIONELL VÄRDERINGSSTANDARD 
Enligt enkätsvaren från fastighetsbolagen anser några att det inte borde finnas någon 
internationellt preciserad värderingsstandard som det är krav på att använda, medan 
ett bolag anser att det borde finnas. Ytterligare två bolag nämner IVSC som en 
internationellt preciserad värderingsstandard varav ett av dessa använder sig av denna. 
Respondenterna från värderingsbolagen är överens om att det inte kommer att komma 
någon internationellt preciserad värderingsstandard som det är krav på att använda 
eftersom det är ett invecklat område där ständig förändring sker. Båda nämner att det 
istället för en standard är bättre med vedertagna metoder där värderarna har en 
liknande syn och utför värderingen på likartat sätt. SFI:s riktlinjer nämner värderarna 
är bra att tillämpa vid värdering då de varken ställer upp krav eller regler utan mer är 
en nedskrivning av praxis. Även båda revisorerna anser att en internationell 
värderingsstandard kan komma att bli komplicerad att tillämpa då fastigheter 
innefattar flera bedömningspunkter och subjektivitet krävs. Då alla fastighetsbolagen 
använder sig av nuvärdesmetoder där ett individuellt avkastningsvärde tas fram för 
respektive fastighet förstår vi att en subjektivitet fordras. Vi anser att subjektiviteten 
kan ligga till grund för att det inte finns något strikt regelverk som värderingsmännen 
måste följa vid värderingen utan att fastighetsbolagen till största del använder sig av 
SFI:s marknadsinformation.  
 
Den allmänna uppfattningen verkar därmed vara att värdering är ett komplicerat 
område där ett krav på en internationellt preciserad värderingsstandard skulle försvåra 
värderingen och de flesta parterna verkar förespråka värdering enligt vedertagna 
metoder, vilket används idag. Det kan vi se som en svaghet då vi utifrån teorin förstått 
att utvecklingen av internationella värderingsstandarder kan göra utbredda 
internationella investeringar mindre riskfulla genom korrekt värdering.  

5.3 RÄTTVISANDE BILD 
Variationen i spridningen av IFRS implementeringseffekt får oss att inse att den 
tidigare värderingen till anskaffningsvärde ej gav en lika rättvisande bild som 
värdering till verkligt värde då de stora spridningarna uppstod i och med implemen-
teringen, se tabell 2 sida 43. Däremot säger det inte att värdering till verkligt värde 
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alltid är exakt rätt bedömt, men värderingen är emellertid aktuell, någorlunda 
standardiserad och företagen använder sig av liknande värderingsmetoder, se tabell 1 
sida 24, vilket borde bidra till en mer rättvisande bild. 
 
Vi kan dela in våra respondenter i tre grupper: en positiv, en negativ och en tredje som 
är osäker till om utvecklingen påverkar den rättvisande bilden av de finansiella 
rapporterna. Det finns en oenighet inom de olika yrkesgrupperna, värderarna är de 
enda som uttrycker en överensstämmande bild. 

5.3.1 POSITIV 
Hälften av de undersökta fastighetsbolagen (fyra av åtta), en revisor och båda 
värderingsmännen anser att utvecklingen av redovisning till verkligt värde enligt   
IAS 40 ger en mer rättvisande bild av företagsvärdet i fastighetsbolagens finansiella 
rapporter. Ett av fastighetsbolagen tillägger dock att det �skarpa� verkliga värdet 
endast framträder i samband med en transaktion, vilket vi anser stämmer överens med 
värdeteorin som beskriver att värde uppstår dels vid en överlåtelse eller utifrån de 
intäkter som genereras genom innehavet av fastigheten. Värderarna är samstämmiga 
när det handlar om att värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. De anser att 
eftersom värdeförändringen visar hur tillgångens värde förändras, vilket är det som 
faktiskt sker, uppnås därmed syftet med en rättvisande bild för användarna av 
företagets finansiella rapporter då det visar det mest relevanta värdet enligt IASB:s 
föreställningsram. �Ju mer som genomlyses desto bättre�, uttrycker en av 
respondenterna. 
 
En revisor påpekar att begreppet rättvisande bild kan ses ur olika perspektiv. 
Perspektivet beaktas utifrån en finansiell ställningsbild där tillgångar värderas till ett 
verkligt värde alternativt till ett historiskt anskaffningsvärde med värdeminskning. 
Det sistnämnda alternativet anser han ger en sämre bild av företagets finansiella 
rapporter. Utifrån valt perspektiv bör det resoneras om hur förändringar ska hanteras 
vid kontering i periodens resultat. I dag ska värdeförändringar enligt teoretiska belägg 
redovisas i resultaträkningen och därigenom hänförs de till berörd period. I Sverige 
finns det fyra eller fem olika uppställningar av resultaträkningen vid 
förvaltningsfastigheters redovisning till verkligt värde. Skillnaden åskådliggörs i 
uppdelade poster på olika sätt, till exempel en uppdelning av realiserade och 
orealiserade värdeförändringar. Tanken är att uppdelningen i resultaträkningen ska 
spegla bolagens affärer på bästa sätt, men uppdelningen uppnår ändå samma 
nettoresultat i slutändan.   
 
Under år 2005 kan den rättvisande bildens begrepp transparens och likformighet 
diskuteras då många olika resultaträkningar har uppstått. Ur analytikernas syn 
tydliggör redovisningen av värdeförändringar i resultaträkningen direkt vad som 
händer på fastighetsmarknaden. En av revisorerna tror dock inte att 
värdeförändringarna har varit ett problem tidigare då analytiker även genomfört 
samma beräkningar, skillnaden är att de nu får informationen betydligt oftare. För den 
som ej är insatt i fastighetsbranschen kan det tyckas vara svårare att tyda 
resultaträkningen när den är utformad på olika sätt. I Europa skiljer sig 
resultaträkningen också åt, men oftast blir det även här samma nettoresultat. En orsak 
till det är fjärde EU direktivet och Sveriges komplicerade årsredovisningslag vilka ger 
relativt likformade resultaträkningar. IASB:s föreställningsram skiljer sig från dessa 
då regelverket inte har någon fastställd uppställningsform. I detta fall krävs det stöd 
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utifrån ramverket med hänsyn till tankarna bakom det. När årsredovisningslagen kom 
genomfördes detaljregleringar, vilka vi idag ser som vår referensram. I och med 
IASB:s införande reglerades vad som inte får utföras, vilket kan ses som något nytt då 
tidigare rekommendationer reglerade vad som tilläts utföras. Den positiva revisorn 
anser att reglerna kommer att utvecklas under årens lopp och att en successiv 
övergångsperiod kommer att krävas för implementeringen av IAS. Så länge läsaren 
kan förstå de bakomliggande faktorerna till redovisningen av resultatet anser 
respondenten att det existerar en gemensam värderingsgrund. I slutändan är strävan 
för användarna ett korrekt värderat eget kapital och därmed rättvisande bild. 

5.3.2 NEGATIV  
Ett fastighetsbolag anser inte att värdering till verkligt värde bättre uppnår syftet med 
en rättvisande bild för användarna av företagets finansiella rapporter.  
 
Två fastighetsbolag anser heller inte att värdeförändringar som redovisas via 
resultaträkningen ger en rättvisande bild. Ett av dessa bolag tillägger att kvartalsvisa 
värdeförändringar inte speglar vare sig fastighetsmarknaden eller företagets 
prestation.  

5.3.3 OSÄKER 
Ett fastighetsbolag anser att redovisningen till verkligt värde ger en rättvisande bild, 
men att det ställer vissa krav på läsaren. Läsaren måste vara påläst i den mån att de 
har insikt om vad som påverkar och styr de olika delarna i de finansiella rapporterna. 
En osäkerhet i tolkningens redovisningen kan skapas om värdet inte anses begripligt 
för användarna av de finansiella rapporterna. Tre bolag har något delade åsikter om 
värdeförändringen ger en rättvisande bild. En av respondenterna anger att 
värdeförändringen inte alltid ger en rättvisande bild då den redovisas i 
resultaträkningen eftersom det kan komma att ge underliga incitament, för till 
exempel styrningen, som påverkar värdets tillförlitlighet enligt IASB:s 
föreställningsram. Ett annat bolag anser att det ger en matematiskt skenbar exakthet 
genom att fastigheterna redovisas till ett verkligt värde med värdeförändring över 
resultaträkningen. Respondenten nämner även att alla som värderar fastigheter vet att 
värden går upp och ner, takten på förändring är ojämn och att värderingarna även har 
en tendens att släpa något i tiden varför det inte går att säga att värdet ligger på en 
konstant nivå i osäkerhetsintervallet. Resultaträkningen kommer även att få ett större 
inslag av poster som bolaget inte kan påverka. I slutändan handlar det åter igen om att 
kommunicera vad värdeförändringen utgör och att värdeförändringen inte har något 
med företagets intjäningsförmåga, det vill säga kassaflödet, att göra anser 
respondenten. Fastighetsbolagen tjänar inte mer eller mindre för att värdeförändringar 
uppstår, kassaflödet är detsamma. 
 
En revisor anser att begreppet rättvisande bild inte nämnvärt har påverkats då 
informationen om fastigheternas verkliga värde flyttats från not till resultaträkningen. 
Han anser att redovisningen och värderingen inte utförs mer omsorgsfullt idag. En 
stor skillnad för en rättvisande bild var när redovisningen enligt RR 24 genomfördes 
då verkligt värde för första gången krävdes i årsredovisningen i Sverige. 
 
Tre fastighetsbolag är osäkra om syftet uppfylls varav ett av bolagen anser att det 
dock är bättre än tidigare redovisning. Ett annat fastighetsbolag anser att värderingen 
till verkligt värde möjligen bättre uppfyller syftet, men tillägger att värderingen är 
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alltför subjektiv för att respondenten ska kunna uttala sig om värderingen verkligen 
uppfyller syftet bättre. Flera respondenter från fastighetsbolagen tillägger också att 
värderingen till verkligt värde ändå är mer jämförbar i balansräkningen än 
anskaffningskostnaden med upplysning om verkligt värde. Det sista av de bolag som 
varit osäkra angående bättre uppnående av rättvisande bild säger att det är en svår 
fråga att besvara, men om alternativet att värdera till verkligt värde ställs i förhållande 
till alternativet med anskaffningsvärde med avdrag för komponentavskrivning i 
balansräkningen är det första alternativet det mest rättvisande. Respondenten nämner 
även att det dock ställer krav på bolaget att noga kommunicera till omvärlden och 
marknaden vad värderingen innebär och att de värdeförändringar som uppstår i 
resultaträkningen inte har med företagets intjäningsförmåga att göra. Det företaget har 
i obefintlig mån märkt reaktioner från marknaden i och med införandet av IFRS.  
 
En revisor anser att det inte är säkert att värdering till verkligt värde är ett framsteg. 
Däremot är det bäst att alla i fortsättningen tillämpar samma princip för 
harmoniseringen av redovisningen. Respondenten anser att det i alla fall finns en viss 
jämförbarhet när alla de noterade bolagen redovisar till verkligt värde och det vore 
olyckligt om något bolag skulle avvika för att använda sig av anskaffningsvärde med 
komponentavskrivning.  
 
De flesta parter verkar därmed vara överens med IAS 40 som säger att det är 
otänkbart att ett byte av princip från verkligt värde till anskaffningsvärde ger en mer 
rättvisande bild. Vi tror däremot att övergången till en verkligt värderad balansräkning 
i början kan vara främmande för många användare avseende dess uppfattning och 
tolkning, men när de vant sig vid redovisningen anser vi att den ger en rättvisande bild 
beroende på betraktarens vana. 
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6 SLUTLIGA TANKAR 
Detta avslutande kapitel sammanför de slutsatser som vi drar utifrån tidigare analys 
och som ska uppfylla syftet med uppsatsen. Kapitlet innehåller även en övergripande 
kritisk granskning samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 SLUTSATS 
I vår studie har målet varit att utvärdera hur IAS 40 påverkar redovisningen för de 
noterade fastighetsbolagen och om standarden innebär att de finansiella rättvisande 
bild av de finansiella rapporterna. En stor förändring som har skett i och med IAS 40 
är att det verkliga värdet redovisas i årsredovisningen (vilket infördes redan i och med 
RR 24) och att fastigheternas verkliga värde granskas av ytterligare instanser och 
revisorns skyldighet har ökat. IAS 40 skiljer sig jämfört med RR 24 då det verkliga 
värdet tas med i balansräkningen. Värderarnas fastighetsvärdering har däremot inte 
påverkats av att begreppet tagits in i redovisningen då de använder samma metoder 
och fastighetsbolagen efterfrågade fastigheternas verkliga värde även innan, men då i 
investeringssamband. 
 
En annan förändring som vi har sett är den stora skillnaden i implementeringseffekten 
som skett hos de olika noterade fastighetsbolagen. Den stora spridningen anser vi kan 
ha uppstått då en del fastighetsbolag har anskaffat sina fastigheter närmare 
bokslutsdagen och därför har en mindre justeringseffekt uppstått då de legat närmare 
det verkliga värdet eller tvärtom. Effekterna har kunnat utläsas i de finansiella 
rapporterna i och med införandet av IAS 40. De eventuella fluktuationerna har varit 
svåra för oss att utläsa då det verkliga värdet endast har redovisats i 2005 års tre första 
kvartalsrapporter och bolagen endast har utfört en fullständig värdering av hela 
beståndet vid årsskiftet 2004/2005. Om eventuella fluktuationer i ett längre perspektiv 
uppstår återstår att se då ett antal årsredovisningar kan ställas mot varandra eller var 
för sig. 
 
Utifrån analysen tydliggörs att det generellt sett inte spelar någon roll om det är 
intern- eller externvärdering som utförs eftersom värderingar är standardiserade 
lösningar, företag ej vill utsätta sig för ökad riskexponering genom ett felbedömt 
värde samt att värderingen i det stora hela går jämnt ut. Däremot förespråkar IAS 40 
oberoende värderingsmän samt förespråkar flera organisationer auktorisation av 
värderare. Med hänsyn till detta samt utifrån empirin då alla bolag internvärderar hela 
beståndet samt externvärderar en stor del innebär det att företagen är beaktade från 
flera håll och därmed generellt sett ej anses ge uttryck för manipulering. Vi anser 
därmed att kombinerad extern- och internvärdering är något att uppmuntra då 
bolagens parametrar beaktas från olika håll. 
 
Samtliga studerade fastighetsbolag genomför intern kvartalsvärdering. Bolagens 
externvärdering skiljer sig något åt, men genomförs minst en gång per år. 
Internvärderingen följer IAS 40:s krav på kvartalsvärdering samt externvärderingen 
följer revisorernas och värderingsmännens syn på hur ofta värdering bör ske beroende 
på förändringar på marknaden. Flera undersökta parter nämner att 
fastighetsmarknaden idag är likvid vilket gör att värderingen är lättare att genomföra 
då det finns mycket marknadsinformation. 
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Vi ser kassaflödesmetoden som den tillförlitligaste värderingsmetoden då alla 
studerade fastighetsbolag använder sig av den samt värderingsmän och respondenter 
från revisionsbolagen nämner den. Anledningen till detta antar vi vara eftersom 
metoden ser till de löpande betalningsströmmarna och därmed passar bra vid en 
bedömning av det verkliga värdet. 
 
För fastighetsbolag som redovisar enligt IAS 40 har det inte skett någon förändring 
avseende utvecklingen av värderingsstandarder i och med implementeringen och 
ingen undersökt yrkesgrupp tror heller att värderingsstandarderna kommer att 
utvecklas då värdering är ett invecklat område med ständig förändring där 
subjektivitet krävs.  
 
Ett uttalande om rättvisande bild uppnås kan nog aldrig besvaras utan osäkerhet råder. 
Den samlade bilden vi fått genom de olika yrkeskategorierna som behandlar 
förvaltningsfastigheter är övervägande positiv. De flesta parterna i studien ser det som 
ett steg i rätt riktning trots att det finns en del bitar att arbeta med. Resultaten i 
årsredovisningarna kommer att se annorlunda ut då vi inte är vana med att de 
fluktuerar. Å andra sidan fluktuerar fastigheternas värde mer i verkligheten än vad 
som tidigare redovisats med anskaffningsvärdet. En jämförelse mellan de olika 
fastighetsbolagen i Europa möjliggörs då alla EU-länder använder sig av samma 
redovisningsprincip. Eftersom även fastighetsmarknaden har blivit mer internationell 
med flera utländska investerare anser vi att vår studie bekräftat att de tidigare 
redovisningsreglerna är föråldrade och inte speglar dagens likvida fastighetsmarknad 
och speciellt inte den kategori av förvaltningsfastigheter som vi har studerat närmare.       

6.2 KRITISK GRANSKNING 
Av den anledning att IAS 40 är nyimplementerad ser vi vissa problem avseende om 
vissa av de studerade effekterna enbart är engångseffekter eller effekter som i 
framtiden kommer att jämnas ut. År 2004/2005 innebar en implementeringseffekt av 
engångskaraktär som påverkade fastighetsbolagens balansräkning. Den effekten är i 
sig intressant i ett implementeringssamband, men säger möjligen inte så mycket i ett 
längre perspektiv. Det är även viktigt att påpeka att de kontinuerliga resultateffekterna 
tydligare uttrycker värdeutvecklingen av fastigheterna. Däremot kan de orealiserade 
värdeförändringar som enbart har påverkat 2005 års första tre kvartal vara något 
missvisande då de följer en ny redovisning. 
 
Vi ser att vi möjligen borde ha intervjuat fler revisorer och värderingsmän då de i 
vissa fall gav olika svar och det skulle ha kunnat ge oss en bredare syn inom ämnet av 
ett utökat empiriskt material. Det hade även varit intressant att genomföra intervjuer 
med några utvalda representanter inom de studerade fastighetsbolagen då vi i vissa 
fall anser att deras enkätsvar varit något tunna. Utöver dessa intressentgrupper hade vi 
kunnat utöka vår empiriska material med att genomföra intervjuer med till exempel 
fastighets- och finansanalytiker. 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Nedan följer ämnen som vi anser kan vara intressanta att forska vidare inom. 
• Vilka långsiktiga resultateffekter redovisningen enligt IAS 40 ger. 
• Om resultateffekterna skiljer sig kvartalsvis åt. 
• Om fastighetsbolagen ökar planeringen av köp/avyttring kvartals- eller årsvis för 

att jämna ut resultateffekterna. 
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• Om manipulation av resultatet ökar då kraven för värdering ger 
tolkningsutrymme. 

• Om/hur utvecklingen av resultaträkningens utformning kommer att ske. 
• Om en harmonisering av skattesystemet kommer att ske i och med 

fastighetsbolagens redovisning av orealiserade vinster. 
• Om högre krav på värderingen kommer att ställas. 
• Om värderingsriktlinjerna kommer att utvecklas. 
• Om kraven på en obligatorisk värderingsstandard kommer att öka. 
• Om olika användare av fastighetsbolagens finansiella rapporter anser att 

redovisning enligt IAS 40 ger en rättvisande bild. 
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BILAGA 1: FASTIGHETSBOLAG 
Vi skriver en magisteruppsats som syftar till att beskriva, förklara och utvärdera 
förändringen i redovisningen för noterade fastighetsbolag som redovisar enligt IAS 
40. Uppsatsen ämnar utifrån detta att belysa de resultateffekter värderingen ger 
upphov till, som i sin tur påverkar redovisningen och om effekten bidrar till en 
rättvisande bild.  
 
Internvärdering 
1. Hur ofta sker värdering av fastighetsbeståndet? 
2. Vilken/vilka metoder används vid värderingen (ortprismetoden, 
kassaflödesmetoden, intäkt/kostnadsmetoden eller produktionskostnadsmetoden)? 
3. Hur stor del av beståndet värderas? 
 
Externvärdering 
4. Hur ofta sker värdering av fastighetsbeståndet? 
5. Vilket/vilka företag utför den externa värderingen? 
6. Vilken metod används vid värderingen (ortprismetoden, kassaflödesmetoden, 
intäkt/kostnadsmetoden eller produktionskostnadsmetoden)? 
7. Hur stor del av beståndet värderas? 
 
Värdering till verkligt värde 
8. Vilket är motivet till att företaget redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde? 
9. Har det uppstått några problem vid värderingen till verkligt värde? 

 
Värdebedömning 
10. Vem fattar besluten angående avkastningskrav och kalkylperiod? 
11. Använder sig interna och externa värderare av samma uppgifter avseende 
avkastningskrav och kalkylperiod vid värdebedömning? 
12. Vilken information lämnas i de finansiella rapporterna vid skillnader i intern och 
extern bedömning? 
13. Tycker Ni att det borde finnas en internationellt preciserad värderingsstandard? 

 
Rättvisande bild 
Syftet med implementeringen av IAS är att bidra till en rättvisande bild genom  
IFRS kvalitativa egenskaper, såsom tillförlitlighet, skälighet, transparens och 
relevans.  
14. Anser Ni att värderingen till verkligt värde bättre uppnår syftet med en rättvisande 
bild för användarna av företagets finansiella rapporter? 
15. Anser Ni att värdeförändringar som redovisas via resultaträkningen ger en 
rättvisande bild? 
 
Övriga synpunkter 
16. Finns det någon aspekt inom området som Ni vill tillägga? 
17. Godkänner Ni att Ert och företagets namn används i uppsatsen? 
18. Finns det möjlighet att återkomma om vi skulle behöva komplettera vårt material? 
19. Är Ni intresserad av att erhålla en kopia av den färdiga uppsatsen? 
 
Personuppgifter 
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Namn: 
Företag: 
År inom branschen: 
Titel: 
Arbetsuppgifter: 
 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2: REVISORER 
Vi skriver en magisteruppsats som syftar till att beskriva, förklara och utvärdera 
förändringen i redovisningen för noterade fastighetsbolag som redovisar enligt IAS 
40. Uppsatsen ämnar utifrån detta att belysa de resultateffekter värderingen ger 
upphov till, som i sin tur påverkar redovisningen och om effekten bidrar till en 
rättvisande bild.  
 
Värdering till verkligt värde 
1. Vad anser Ni om fastighetsbolagens redovisning till verkligt värde enligt IAS 40? 
2. Anser Ni att värdet är tillförlitligt? 
3. Har det uppstått några generella problem vid värderingen till verkligt värde? 
 
Värdebedömning 
4. Enligt IAS 40 ska företagen lämna upplysningar om värdebedömningen grundar 

sig på oberoende värderingsmän med accepterad och väsentlig kompetens med 
aktuella kunskaper i värdering av aktuell tillgång. Anser Ni att detta efterföljs i 
önskvärd mån? 

5. Anser Ni att värderingsmännens värderingsantaganden är tillförlitliga? 
6. Anser Ni att IAS 40 uppfyller marknadens krav på tillförlitlighet? 
7. Tycker Ni att det borde finnas en internationellt preciserad värderingsstandard? 
8. Hur stor del av fastighetsbeståndet anser Ni ger en tillförlitlig värdebedömning? 
9. Vilken/vilka metoder anser Ni vara tillförlitliga vid fastighetsvärdering till verkligt 

värde? 
10. Hur ofta anser Ni att värdering av fastighetsbolagens fastighetsbestånd bör ske? 
11. Vad är att föredra, intern eller extern värdering? 
 
Rättvisande bild 
Syftet med implementeringen av IAS är att bidra till en rättvisande bild genom IFRS 
kvalitativa egenskaper, såsom tillförlitlighet, skälighet, transparens och relevans.  
12. Anser Ni att värderingen till verkligt värde bättre uppnår syftet med en rättvisande 

bild för användarna av företagets finansiella rapporter? 
13. Anser Ni att värdeförändringar som redovisas via resultaträkningen ger en 

rättvisande bild? 
 
Övriga synpunkter 
14. Finns det någon aspekt inom området som Ni vill tillägga? 
15. Godkänner Ni att Ert och företagets namn används i uppsatsen? 
16. Finns det möjlighet att återkomma om vi skulle behöva komplettera vårt material? 
17. Är Ni intresserad av att erhålla en kopia av uppsatsen? 
 
Personuppgifter 
Namn: 
Företag: 
År inom branschen: 
Titel: 
Arbetsuppgifter: 
 
 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3: VÄRDERINGSMÄN 
Vi skriver en magisteruppsats som syftar till att beskriva, förklara och utvärdera 
förändringen i redovisningen för noterade fastighetsbolag som redovisar enligt IAS 
40. Uppsatsen ämnar utifrån detta att belysa de resultateffekter värderingen ger 
upphov till, som i sin tur påverkar redovisningen och om effekten bidrar till en 
rättvisande bild.  
 
Värdering till verkligt värde 
1. Vad anser Ni om fastighetsbolagens värdering till verkligt värde? 
2. Anser Ni att värdet är tillförlitligt? 
3. Har det uppstått några generella problem vid värderingen till verkligt värde? 
 
Värdebedömning 
4. Utför Ni värderingen av fastigheter ensam eller med hjälp av ett värderingsteam? 
5. Anser Ni att det uppstår en spridningen i det bedömda värdet vid olika värderares 

antaganden? 
6. Hur går värderingen till? 
7. Vilka krav ställs på värderingen av fastigheter? 
8. Ger företagen ut all informations som krävs för värdering (framtidstro osv.)? 
9. Hur mycket intern hjälp får Ni av fastighetsbolagen? 
10. Hur mycket av fastighetsbolagens interna information används? 
11. Vilken värderingsmetod är vanligast vid värdering av fastigheter? 
12. Vilken/vilka metoder anser Ni vara tillförlitligast vid fastighetsvärdering till 

verkligt värde? 
13. Hur stor del av fastighetsbeståndet anser Ni ger en tillförlitlig värdebedömning? 
14. De nya redovisningsreglerna har utmynnat i krav på kvartalsvärderingar mot 

tidigare årsvisa. Hur ofta anser Ni att värdering av fastighetsbolagens 
fastighetsbestånd bör ske? 

15. Hur har fastighetsbolagens krav på kvartalsvärdering påverkat 
värderingsbranschen? 

16. Hur uttrycks osäkerhet vid fastighetsvärdering? 
17. Tycker Ni att det borde finnas en internationellt preciserad värderingsstandard? 
 
Rättvisande bild 
Syftet med implementeringen av IAS är att bidra till en rättvisande bild genom IFRS 
kvalitativa egenskaper, såsom tillförlitlighet, skälighet, transparens och relevans.  
18. Känner Ni till IAS och dess redovisningsnormer?  
19. Om ja, anser Ni att värderingen till verkligt värde bättre uppnår syftet med en 

rättvisande bild för användarna av företagets finansiella rapporter jämfört med 
anskaffningsvärde? 

 
Övriga synpunkter 
20. Finns det någon aspekt inom området som Ni vill tillägga? 
21. Godkänner Ni att Ert och företagets namn används i uppsatsen? 
22. Finns det möjlighet att återkomma om vi skulle behöva komplettera vårt material? 
23. Är Ni intresserad av att erhålla en kopia av uppsatsen? 
 
Personuppgifter 
Namn: 



 65

Företag: 
År inom branschen: 
Titel: 
Auktorisation: 
Arbetsuppgifter: 
 
 

Tack för din medverkan! 


