
LIU-IEI-FIL-A—09/00490—SE 

 

Förvaltningsfastigheter 

Värdering till verkligt värde i skuggan av finanskrisen och 

lågkonjunkturen 

Investment properties 

Fair valuation in the shadow of the credit crisis and recession 

 

Sofia Barath 

Ida Rydén 

 

 

 

 

 

Magisteruppsats 30 hp, VT 2009 

Handledare: Stefan Schiller 

 

 

 

 

 

Ekonomprogrammet 

IEI, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Titel: Förvaltningsfastigheter – Värdering till verkligt värde i skuggan av finanskrisen och 

lågkonjunkturen 

Författare: Sofia Barath och Ida Rydén 

Handledare: Stefan Schiller 

Sammanfattning: Med bakgrund i rådande finanskris och lågkonjunktur behandlar denna 

studie problematiken kring värdering till verkligt värde och den specifika tillgång som fokuseras 

är förvaltningsfastigheter. Syftet med studien är att öka insikten i hur fastighetsbolag värderar 

sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den aktuella finansiella krisen och 

lågkonjunkturen samt att synliggöra osäkerheten som finns i tillämpade värderingsmetoder. 

För att uppfylla syftet har en fallstudiebaserad metod använts, vilken inkluderar tre noterade 

fastighetsbolag. Som ett analysverktyg och ett ytterligare perspektiv på problematiken i 

studien har även två sakkunniga i form av en revisor och en redovisningsspecialist inkluderats. 

Insamlingen av empiri har skett genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer och analysen har genomförts med hjälp av en komparativ analysmetod. 

Referensramens roll för att uppfylla syftet består av tre komponenter där den första syftar till 

att ge en teoretisk bas till studien medan de andra två använts som ett verktyg för att besvara 

studiens två frågeställningar.  Den sammanfattande slutsatsen av hela studien är att den 

uppdagade problematiken kring värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde i 

rådande finanskris och lågkonjunktur bottnar i brister avseende transparensen i 

redovisningsinformationen. Studien har vidare genererat en intressant hypotes att det skulle 

kunna finnas ett samband mellan hur hög belåningsgrad ett fastighetsbolag har och hur 

mycket det väljer att skriva ned sina fastigheter.  

Nyckelord: Verkligt värde, förvaltningsfastigheter, finanskrisen, lågkonjunktur samt 

fastighetsvärdering. 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

Title: Investment properties – Fair valuation in the shadow of the credit crisis and recession 

Authors: Sofia Barath and Ida Rydén 

Supervisor: Stefan Schiller 

Abstract: With background in prevailing credit crisis and recession this study’s main focus is 

the problems surrounding fair valuation of investment properties. The aim of this study is to 

increase the understanding in how fair valuation of investment properties is executed by real 

estate companies in light of the current credit crisis and recession and highlight areas of 

uncertainty in applied value methods. In order to meet this aim a case study method was used 

which includes three listed real estate companies. The study also includes two experts, namely 

one auditor and one accounting specialist which are used in the study as an analytical tool.  In 

order to gather data a qualitative method with semi structured interviews was used and the 

analysis was carried out with a comparative method. The role of the frame of reference 

contains three components where the first is aimed to contribute with a theoretical basis for 

the study while the other two was used as tools in order to answer the two research questions 

of this study. The summarizing conclusion of the entire study is that the problems surrounding 

fair valuation of investment properties in prevailing credit crisis and recession boils down to 

the lack of transparent financial reporting. The study has also generated an interesting 

hypothesis of correlation between high degree of external financing in a real estate company 

and small write downs of its investment properties.  

Keywords: Fair value, investment properties, the credit crisis, recession and property 

valuation. 
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Definitioner 

Här nedan följer ett antal definitioner av begrepp som är relevanta för förståelsen av 

uppsatsen och som är viktiga att tydliggöra redan inledningsvis. 

Avkastningskrav: Då detta begrepp används avses det genomsnittliga avkastningskravet på 

lånat och eget kapital som härleds från den finansiella marknaden (Nordlund, 2008). 

Direktavkastning (på totalt kapital): Ett förräntningsmått uttryckt som driftnetto i procent av 

aktuellt marknadsvärde eller pris för fastigheten (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

Direktavkastningskrav: Med direktavkastningskrav menas i den här studien det krav som kan 

härledas från fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknadens krav på direktavkastning erhålls 

vanligtvis genom att sätta marknadsmässigt driftnetto i relation till betalda priser i jämförbara 

transaktioner (Nordlund, 2008).  

Driftnetto: Det löpande överskott som står till förfogande för förräntning av fastighetskapital, 

efter att utbetalningar för drift och underhåll har dragits från bruttoinbetalningarna 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

Driftskostnad: En periodisk utgift för att utnyttja en byggnads funktion som till exempel 

kostnad för fastighetsskötsel, el, vatten och avlopp, fastighetsadministration, sophantering, 

uppvärmning, fastighetsskatt, försäkring samt eventuell tomträttsavgäld (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008). 

Kalkylränta: En ränta som används vid diskontering av belopp till tidigare eller senare 

tidpunkt. Kalkylräntan avspeglar vanligtvis det aktuella direktavkastningskravet med tillägg för 

inflationen (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

Marknadshyra: Den sannolika hyran vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och 

oreglerad hyresmarknad (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

Omsättningshyra: En lokalhyra som baseras på en viss andel av hyresgästens omsättning. 

Avtal om omsättningshyra kombineras ofta med en minimi- eller grundhyra per period 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

Restvärde: En fastighets värde vid slutet av kalkylperioden vid kalkylering med en 

nuvärdesmetod (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 



 

 

 

 

Svenskt Fastighetsindex: Ett index för utvecklingen på fastighetsmarknaden som mäter 

erhållen totalavkastning uttryckt i procent med fastigheternas marknadsvärde som kapitalbas. 

Totalavkastningen är summan av direktavkastning och värdeförändring (Svenskt 

Fastighetsindex & IPD Norden AB, 2009). 

Totalhyra: Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, avgifter för vatten med mera 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

Vakansgrad: Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av en fastighet. Vakansgraden kan 

beräknas som förhållandet mellan outhyrd area och total area alternativt antal outhyrda 

lägenheter och totalt antal lägenheter eller bedömd hyra för outhyrda utrymmen och bedömd 

totalhyra (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 
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1 Inledning 

För att ge en bakgrund till studiens problematik inleds detta kapitel med en beskrivning av 

lågkonjunkturen och finanskrisen som just nu råder. Denna situation har gett näring åt en 

debatt kring värdering till verkligt värde och det är denna problematik som studien avser att 

fokusera.  Uppsatsen har därmed ett värderingsperspektiv och den specifika tillgång som 

studien är inriktad mot är förvaltningsfastigheter då dessa är ett av de tillgångsslag som ska 

värderas till verkligt värde enligt IFRS. 

1.1 Bakgrund 

Det har nog inte undgått någon att det just nu råder en global finanskris och lågkonjunktur och 

de efterföljande konsekvenserna verkar bara bli fler och fler. 2008 blev enligt Åkesson (2008) 

ett år som på många sätt chockerade såväl privatpersoner som experter och analytiker. 

Oljepris och räntor steg som raketer ena dagen för att sedan störta neråt under nästa. Åkesson 

(2008) anger vidare att 2008 dessutom blev det andra året i rad med en negativ 

produktivitetstillväxt för Sveriges del. I rapporten Konjunkturläget december 2008 spåddes 

även en negativ BNP-tillväxt, vilket innebär att Sverige är på väg in i en recession 

(Konjunkturinstitutet, 2008). Detta är bara ett exempel på alla de prognoser, både för 2008 

och 2009, från olika institut och organisationer som gång efter gång har skrivits ned under det 

föregående året. På hösten gick världens största ekonomi USA in i en recession och risken för 

en global recession ansågs hela tiden växa sig större (Åkesson, 2008). Detta hade enligt 

Åkesson (2008) mycket att göra med investmentbanken Lehman Brothers konkurs då detta 

sågs som ett stort bakslag för den globala ekonomin. Lehman Brothers konkurs innebar vidare 

att finansmarknaderna gick in i en akut förtroendekris (Konjunkturinstitutet, 2008). Det har på 

senare tid diskuterats livligt kring redovisningsstandarders roll i finanskrisen och ett hett ämne 

har varit redovisning till verkligt värde (Brodie, 2008). McCarthy och Liddy (2009) i KPMG:s 

revisionskommitté ifrågasätter vidare ifall verkliga värden fastställda av ledningar och 

värderingsexperter är realistiska i ljuset av den nuvarande marknadssituationen. Krisens 

ursprung med komplicerade sammansatta finansiella instrument har också väckt frågan vad en 

tillgång och vad ett värde egentligen är. Med denna debatt som bakgrund kommer den här 

studien att fokusera på problematiken kring värdering, och då specifikt av fastigheter till 

verkigt värde i den aktuella lågkonjunkturen. 
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1.1.1 Internationella redovisningsstandarder 

Noterade bolag inom EU ska sedan den första januari 2005 i och med International Accounting 

Standards (IAS) Förordningens antagande upprätta koncernredovisning enligt 

redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) som tagits fram 

och fortfarande utvecklas av International Accounting Standards Board (IASB). Denna 

bestämmelse är ett steg i IASB:s arbete mot att ta fram en enda uppsättning av internationella 

redovisningsstandarder (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002). IFRS 

innebär ett nytt sätt att se på redovisning och värde samt ökat fokus på balansräkningen och 

värdering av tillgångar och skulder. Relevansen prioriteras framför reliabiliteten vilket har gett 

upphov till värdering till verkligt värde (Nordlund, 2008). Bäckström (2009) menar att IFRS 

innebär fördelar i form av ökad relevans, transparens och jämförbarhet medan nackdelarna 

utgörs av bland annat ökade kostnader i form av tid och resurser (Bäckström, 2009). För 

svenska noterade företag innebar IFRS en hel del förändringar, bland annat att en värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde måste göras enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter, 

vilket är det som fokuseras i denna uppsats. Detta leder vidare in på problematiken kring värde 

och värdering till verkligt värde som behandlas i följande avsnitt.  

 1.1.2 Värde 

Enligt Damodaran (2002) har alla tillgångar ett värde och går därmed att värdera även om 

tillvägagångssätt och svårigheter med att värdera kan skilja sig mellan olika tillgångar. Betts 

och Ely (2005) menar att det finns många olika varianter av värde eftersom varje enskilt behov 

av och syfte med en värdering ger upphov till ett unikt värde. Denna syn delas av Bejrum och 

Lundström (1986) som menar att en fastighet, liksom alla andra tillgångar, inte kan sägas ha 

ett enda specifikt värde utan att detta alltid baseras på bedömningar. Damodaran (2002) 

uppger att värdering av fastigheter till vissa delar är unik men att mycket av grunderna och 

principerna inom värdering av finansiella tillgångar går att applicera på fastighetsvärdering. 

Detta säger enligt Damodaran (2002) emot mångas uppfattning att fastigheter är så pass 

annorlunda att andra värderingsmetoder krävs. En skillnad mellan finansiella tillgångar och 

fastigheter är att likviditeten är sämre hos fastigheter eftersom det inte sker lika många 

transaktioner på fasighetsmarknaden, transaktionskostnaderna är högre och antalet aktörer 

färre. Detta hänger ihop med Bejrum och Lundströms (1986) resonemang, det vill säga att då 

bedömning av värdet på en fastighet ska göras är det väsentligt att denna är omsättningsbar 

samtidigt som den måste uppfylla ett behov hos någon med köpkraft.  
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1.1.3 Verkligt värde 

Värdering till verkligt värde tillämpas mestadels då det finns tillgång till en marknad som kan 

användas till hjälp, vilket är fallet främst för finansiella instrument och förvaltningsfastigheter 

(Marton, 2008b). Frågan är dock hur mycket marknadsvärden det finns att tillgå i dagens 

situation då det enligt Nodlund (2009) sker allt färre transaktioner och fastighetsmarknaden 

fungerar allt sämre. Det engelska begreppet fair value har på svenska översatts till verkligt 

värde men enligt Kjaer (2008) skulle en mer korrekt översättning vara rimligt värde. Redan vid 

översättningen av detta begrepp uppstår alltså oklarheter vilket visar på alla de svårigheter 

och definitionsproblem som följer begreppet.  

I det normeringsarbete som IASB utför utgår organisationen från en föreställningsram för 

finansiell rapportering (IASB:s föreställningsram). En skillnad mot tidigare är enligt Falkman 

(2008) att normeringen numera har ett balansräkningssynsätt, vilket innebär att det blir mer 

centralt med definitionerna av tillgångar och skulder än med definitionerna av intäkter och 

kostnader. Det är enligt föreställningsramen aktieägarna som utgör den främsta målgruppen 

för redovisningen (IASB:s föreställningsram, p. 10). I IASB:s föreställningsram finns det dock 

ingen definition av verkligt värde vilket har lett till att definitioner samt tillvägagångssättet för 

framtagning av verkligt värde har utvecklats i ett flertal olika standarder som tagits fram vid 

olika tillfällen (IASB, 2009). Detta leder enligt Marton (2008a) till att informationen blir 

inkonsekvent, vilket kan ha orsakats av att synen på verkligt värde har förändrats över tiden. 

Som en följd av detta har IASB ett pågående projekt vars syfte är att förtydliga definitionen av 

begreppet genom en standard om hur företag ska gå tillväga vid värdering till verkligt värde.  

Vid IASB:s arbete med denna standard inspireras de av Financial Accounting Standard (FAS) 

157 Fair Value Measurements, en standard som gavs ut av amerikanska Financial Accounting 

Standards Board (FASB) år 2006 (IASB, 2009). Enligt dessa standarder definieras verkligt värde 

som ett värde vilket kan erhållas i en transaktion mellan oberoende parter och inte som ett 

företagsspecifikt värde. I standarderna diskuteras också kring om det verkliga värdet vid 

anskaffningstidpunkten ska vara anskaffningspriset eller det priset som kan erhållas vid en 

omedelbar försäljning. Detta specificeras nämligen inte i den befintliga definitionen i IFRS. I 

FAS 157 anges att det verkliga värdet är det möjliga försäljningsvärdet, det vill säga en ”exit 

approach”, medan IASB anser att båda dessa värden kan användas men i olika situationer. De 

menar att inköpspriset bör används vid anskaffningstidpunkten, det vill säga en ”entry 

approach”, medan försäljningspriset används vid senare värdering (Marton, 2008a). King 
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(2008) lyfter fram problematiken med att använda försäljningsvärdet som verkligt värde vid 

anskaffningstidpunkten och anger att ett köp av en tillgång kan innebära en direkt förlust om 

nästkommande bud, det vill säga det möjliga försäljningspriset vid köptillfället, är lägre än det 

som den befintliga ägaren har betalat för tillgången.  

1.1.4 Förvaltningsfastigheter 

Eftersom det är förvaltningsfastigheter som fokuseras i denna studie följer här en kort 

definition av begreppet. Förvaltningsfastigheter är fastigheter som ägs i syfte att ge upphov till 

värdestegring och/eller hyresinkomster. Fastigheter som innehas för produktion och 

försäljning innefattas således inte i denna definition utan benämns istället rörelsefastigheter. 

En väsentlig skillnad mellan förvaltnings- och rörelsefastigheter är att de förstnämnda främst 

genererar kassaflöden kopplade till själva fastigheten medan de sistnämnda ger upphov till 

kassaflöden som härrör från produktion och försäljning i rörelsen som bedrivs i fastigheten 

(IAS 40 Förvaltningsfastigheter, p. 5, 7). 

King (2008) menar att det är naturligt att förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde 

enligt IFRS eftersom de har långa förväntade livslängder och bestående värden. 

Marknadsvärdet på en fastighet definieras enligt Eriksson (1995) som det mest sannolika priset 

vid försäljning av en fastighet under normala förhållanden på den allmänna 

fastighetsmarknaden. I och med den aktuella situationen på fastighetsmarknaden med bland 

annat kraftigt minskade transaktionsvolymer menar Nordlund (2009) att den redan svåra 

värderingen blir ännu mer problematisk. För börsnoterade fastighetsbolag bjöd även 2008 på 

stora minskningar av fastigheternas implicita värden, det vill säga de värden som kan lösas ut 

genom bolagens aktiekurser. Dessa värden är enligt Nordlund (2009) väsentligt lägre än de 

verkliga värden som rapporteras i bolagens finansiella rapporter för 2008, vilket borde vara en 

varningssignal. Därmed kan det diskuteras och ifrågasättas om fastighetsbolagen verkligen har 

justerat ned fastigheternas värden tillräckligt mycket med tanke på marknadens indikationer 

(Nordlund, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Deegan och Unerman (2006) betraktar läsarna av finansiella rapporter ofta siffror i 

redovisningen, exempelvis vinster och tillgångar, som hårda och objektiva värden. Detta blir 

problematiskt med tanke på de alltmer subjektiva inslagen i redovisningen. King (2009) menar 

att värdering till verkligt värde av sin natur är förknippad med subjektiva bedömningar och 
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uppskattningar. Detta resonemang bekräftas även av Penno (2008) som anger att alla 

regelsystem innebär ett problem med vaga regler och viktiga beslut måste därmed fattas 

baserat på subjektiva uppskattningar. Dagens dynamiska ekonomiska miljö innebär dock att 

exakta, precisa regler inte fungerar utan en viss vaghet måste finnas. Vagheten ger en 

flexibilitet som innebär att professionella bedömningar och subjektivitet får stor betydelse, 

vilka av sakens natur skiljer sig åt mellan olika bedömare (Penno, 2008). Enligt Sayther (2004) 

skapar värderig till verkligt värde en ökad risk för medvetna eller omedvetna fel just på grund 

av den ökade betydelsen av bedömningar och antaganden. Små ändringar i dessa kan 

åstadkomma dramatiska förändringar i de värden som fås fram med hjälp av 

värderingsmodeller (Sayther, 2004). Omfattningen av de bedömningar som behöver göras ökar 

också i takt med att marknaden fungerar sämre, vilket för närvarande är fallet (Marton, 

2008b).  

Det faktum att det finns olika tillvägagångssätt för att ta fram verkliga värden leder till en 

flexibilitet som gör att företag kommer fram till icke jämförbara värden (Sayther, 2004). 

Marton (2008a) anger även att forskning har visat att incitament hos företagsledningar har en 

relativt stor påverkan på storleken på värdena i balansräkningen. Dessutom menar Kjaer 

(2008) att det finns en risk att företagsledningar och styrelser söker argument som talar för att 

den aktuella konjunkturnedgången endast är tillfällig och dessutom kortvarig, vilket legitimerar 

att inga större justeringar av värdena görs. Det finns även en problematik kring utdelningar 

eftersom resultatet innehåller orealiserade värdeförändringar vilka inte innebär några 

betalningsflöden, men ändå kan delas ut (Prop. 2004/05:24, Internationell redovisning i 

svenska företag). Kjaer (2008) anser att om redovisning till verkligt värde ska ske på ett riktigt 

sätt ska värderingen gå till på samma sätt oberoende av det ekonomiska läget vid värderingens 

tidpunkt. Ytterligare en riskfaktor som kan förknippas med värdering till verkligt värde just vid 

en lågkonjunktur är enligt Sayther (2004) att företags finansiella information tas emot med 

lägre förtroende av investerarna. Enligt Sayther (2004) försvårar också värdering till verkligt 

värde för investerarna när det gäller att utvärdera ledningens förvaltning och prestation. 

Sayther (2004) menar vidare att trots de många fördelar som verkligt värde för med sig i fråga 

om relevans finns det brister när det gäller reliabiliteten, förståelsen och jämförbarheten hos 

måttet. Sayther (2004) anser vidare att den så kallade Enronskandalen om något är ett 

exempel på allt som kan gå fel vid redovisning till verkligt värde. Enronskandalen hade sitt 

ursprung i att bolaget manipulerade verkliga värden till sin fördel och tog upp intäkter från 

investeringar som egentligen inte skulle generera någon vinst på flera år. Detta ledde till att de 
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blev tvungna att öka sin belåning kraftigt och för att dölja dessa skulder placerades de i 

särskilda bolag som formellt inte ägdes av Enron (Sayther, 2004). 

Ett tydligt fall där denna problematik framträder är redovisning av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde där bedömningar och uppskattningar har blivit allt mer betydelsefulla på grund 

av den finansiella krisen som har inneburit en allt sämre fungerande fastighetsmarknad. Detta 

leder till att tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter alltmer ifrågasätts 

(Nordlund, 2009). Enligt Persson och Nordlund (2003) har fastigheters marknadsvärden 

historiskt sett visat sig variera över olika cykler, vilka bland annat påverkas av ekonomiska 

kriser, inflation och underliggande ekonomisk tillväxt. Vid en positiv ekonomisk tillväxt varierar 

för det mesta marknadsvärden relativt långsamt och ligger därmed på en stabil nivå. Däremot 

kan priser och därmed även marknadsvärden sjunka kraftigt då en negativ ekonomisk tillväxt 

råder (Kjaer, 2008). Studier av variansen i fastigheters marknadsvärden har kommit fram till att 

det är vanligt med ett osäkerhetsintervall på +/- 10 procent (Persson & Nordlund, 2003). 

Studier1 har gjorts angående fastighetsbolagens uppfattning om värdering till verkligt värde i 

lågkonjunktur, men ingen djupare studie om hur fastighetsbolagen faktiskt värderar har utförts 

och då specifikt inte i en sådan ekonomisk kris som nu råder. Det är här denna studie kommer 

in då den tar sig an den kunskapslucka som finns angående denna unika situation. Uppsatsen 

har även en utvärderande funktion när det gäller värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde i den aktuella finansiella krisen och lågkonjunkturen. Studien är ämnad att bidra 

med ökad kunskap som är relevant inom det aktuella området genom att problemet anses 

vara nytt på så sätt det är en unik situation som nu råder på den finansiella marknaden och i 

ekonomin i övrigt. Studien är dessutom högst aktuell eftersom den bygger på finansiella 

rapporter för 2008, vilket var det år då den rådande krisen kom att bli ett faktum. Detta leder 

fram till studiens syfte som följer nedan. 

                                                           

1
Se exempelvis Verkligt värde – Tillförlitlighet vid värdering till verkligt värde i lågkonjunktur: En studie 

av värdering av fastigheter enligt IAS 40 av Åsa Grönberg och Sara Larsson samt Verkligt värde vid 

lågkonjunktur av Hanna Kjaer. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka insikten i hur fastighetsbolag värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den aktuella finansiella krisen och lågkonjunkturen 

samt att synliggöra vilka osäkerhetsfaktorer2 som finns i tillämpade värderingsmetoder.  

1.4 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte som anges ovan har två frågeställningar utformats.  Syftet består 

av två delsyften, dels en beskrivning av den faktiska värderingen, dels en utvärdering och ett 

synliggörande av den osäkerhet som finns. Det förstnämnda delsyftet besvaras med hjälp av 

den första frågeställningen som följer nedan.  

 Hur värderar fastighetsbolag sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den aktuella 

finansiella krisen och lågkonjunkturen? 

Den andra delen av studiens syfte angående utvärderingen och synliggörandet av osäkerheten 

i värderingsmetoderna bryts ner i konkreta aspekter med hjälp av nedanstående frågeställning. 

Studien ämnar besvara denna genom att utvärdera värderingsmodellernas känslighet för 

subjektiva bedömningar samt att synliggöra vilka variabler som värderingsmodellera är mest 

känsliga för förändringar i, vilket sedan analyseras med lämpliga teorier. Genom detta erhålls 

en uppfattning om var osäkerheterna och de kritiska faktorerna finns när det gäller värdering 

av förvaltningsfastigheter till verkligt värde.  

 Vilka osäkerhetsfaktorer finns angående företagens tillvägagångssätt vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den aktuella finansiella krisen och 

lågkonjunkturen? 

1.5 Avgränsningar 

Utformningen av studien med inriktning på IAS 40 ger att det är börsnoterade fastighetsbolag 

som omfattas av studien. Utöver detta är studien av praktiska skäl avgränsad till svenska 

börsnoterade fastighetsbolag. 

                                                           

2
 Osäkerhetsfaktorer avser i den här studien olika källor till osäkerhet, det vill säga omständigheter och 

beståndsdelar som på olika sätt påverkar osäkerheten i de värderingsmetoder som används.  
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1.6 Målgrupp 

Studien och dess resultat är främst intressant för personer med kunskap inom ämnet 

redovisning, som till exempel ekonomistudenter och yrkesverksamma. Detta eftersom dessa 

har de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig studien på bästa möjliga sätt. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 Metod: Detta kapitel är ämnat att på ett så tydligt och välmotiverat sätt som möjligt 

beskriva hur studien har gått tillväga för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna som 

identifieras i kapitel ett.  

Kapitel 3 Referensram: Kapitlet består av tre övergripande sektioner och är avsett att 

användas i analysen för att förklara och berika studiens empiri samt för att ge en bakgrund till 

uppsatsens värderingsperspektiv. 

Kapitel 4 Empiri: Empirikapitlet beskriver de i studien ingående företagen, deras 

värderingsmetoder och syn på verkligt värde. Kapitlet försöker vidare att belysa hur företagen 

har gått tillväga för att hantera den aktuella ekonomiska situationen samt vilka delar av 

värderingen som enligt respondenternas uppfattning är mest baserade på bedömningar. 

Kapitlet beskriver också sakkunnigas uppfattningar om dessa aspekter för att ge studien 

ytterligare perspektiv.  

Kapitel 5 Analys: I kapitlet analyseras de aspekter som vid en komparativ analys visat sig 

genom skillnader mellan bolagen eller andra intressanta infallsvinklar. Dessa analyseras 

huvudsakligen med agent-, intressent- och legitimitetsteorin. 

Kapitel 6 Slutsatser och slutdiskussion: I detta avslutande kapitel besvaras de frågeställningar 

som presenteras i inledningskapitlet med hjälp av de slutsatser som analysen har lett fram till. 

Det förs även en reflekterande slutdiskussion och förslag på vidare studier ges.  
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2 Metod 

Detta kapitel är ämnat att på ett tydligt och välmotiverat sätt beskriva hur studien har gått 

tillväga för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna som identifierades i kapitel ett. 

Kapitlet inleds med ett introducerande avsnitt kring studiens karaktär och inriktning vilket följs 

av en närmare genomgång och motivering av det praktiska tillvägagångssättet i studien. 

Sedan diskuteras studiens trovärdighet och generaliserbarhet och avslutningsvis kritiseras de 

källor som används i studien.     

2.1 Introduktion 

Enligt Laughlin (1995) har utvecklingen inom redovisningsforskning gått från en normativ och 

teoretisk forskning mot en mer empirisk och deskriptiv. Inom redovisningsforskning särskiljs 

alltså vanligen mellan deskriptiva studier, som är ämnade att tala om hur någonting är, och 

normativa studier, som syftar till att tala om hur någonting bör vara (Artsberg, 2005). Eftersom 

studien är ämnad att beskriva hur fastighetsbolag värderar sina fastigheter och inte hur de bör 

värdera dem är denna studie huvudsakligen deskriptiv.  Dock finns ett kritiskt förhållningssätt 

då avsikten är att granska osäkerheten i de värderingsmetoder som används. Detta innebär att 

det även finns vissa normativa inslag i studien. Då aktuellt problemområde utgår från ett 

fenomen i verkligheten, det vill säga värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den 

aktuella finansiella krisen och lågkonjunkturen, har studien en induktiv utgångspunkt. Dock 

finns vissa deduktiva inslag i och med att den till viss del beaktar och använder sig av 

existerande teorier. Detta innebär att studien huvudsakligen har en deskriptiv/induktiv 

inriktning vilket enligt Artsberg (2005) innebär att en fallinriktad metodologi är lämplig. 

Artsberg (2005) menar även att denna inriktning är användbar då intresse för att belysa vad 

aktörer anser samt hur de går tillväga finns. Av denna anledning valdes att i studien inkludera 

fallstudier med tre börsnoterade fastighetsbolag för att beskriva hur aktörerna agerar och hur 

de tänker i en värderingssituation. Utöver detta inkluderar undersökningen två sakkunniga 

inom området för att berika studien med deras uppfattningar om och tankar kring det som 

undersöks. Detta ger studien ett hjälpande analysverktyg snarare än ytterligare tillskott till 

empirin. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Enligt Gustavsson (2003) beror valet av ansats och forskningsmetod mycket på vilken 

vetenskapssyn forskaren har. Vetenskapssynen avgör nämligen hur forskaren ser på världen, 
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data och vetenskap (Gustavsson, 2003). Därför följer inledningsvis den vetenskapssyn som 

studien baseras på. Den positivistiska vetenskapssynen stämmer inte överens med synen på 

kunskap i den här studien då uppfattningen är att det inte är möjligt att bara hämta in objektiv 

kunskap. Istället är författarnas syn att informationen alltid färgas av de som hämtar in den. 

Detta stämmer mer överens med det inkännande/tolkande synsättet, vilket fångar fenomen 

som inte går att kvantifiera eller mäta objektivt. Detta synsätt brukar även enligt Gustavsson 

(2003) benämnas hermeneutik och här är det tolkning och förståelse som är viktiga 

analysverktyg. Eftersom det i studien eftersträvas att belysa hur värderarna i företagen 

verkligen gör och tänker när de värderar blir tolkning och förståelse viktiga verktyg för att 

analysera den insamlade empirin. Detta innebär att det finns ett betydande inslag av det 

hermeneutiska synsättet i studien. Inom detta perspektiv behöver urvalen enligt Gustavsson 

(2003) inte vara representativa för populationer utan data tillförs istället för att nyansera och 

berika tolkningen. Detta appliceras genom att den övergripande metodiken i uppsatsen är 

fallstudiebaserad och fallen har valts utifrån vilka intressanta aspekter de kan tillföra. Närmare 

beskrivning av detta återfinns i avsnitt 2.4.1 Teoretiskt urval nedan. 

2.3 Studiens ansats  

Studiens syfte och problemformulering är enligt både Jacobsen (2002) och Patton (2002) det 

som avgör huruvida ansatsen är kvantitativ eller kvalitativ. Det övergripande syftet som 

studien ämnar uppnå är komplext då det finns både deskriptiva och normativa inslag. När det 

gäller den deskriptiva delen av syftet, nämligen att beskriva och öka insikten i hur 

fastighetsbolagen värderar sina förvaltningsfastigheter i den aktuella lågkonjunkturen, är det 

av vikt att erhålla en nyanserad bild för att öka förståelsen. Detta indikerar att en intensiv 

snarare än en extensiv utformning av studien är det mest ändamålsenliga, vilket enligt 

Jacobsen (2002) innebär att en djup beskrivning av ett fåtal enheter görs. Den extensiva 

utformningen innebär istället enligt Jacobsen (2002) att bredd eftersträvas och därför att 

många enheter undersöks, vilket inte är fallet i den här studien. För att uppnå en intensiv 

beskrivning förefaller vidare en kvalitativ ansats vara lämplig, där fokus enligt Jacobsen (2002) 

ligger på att erhålla en djupare förståelse av ett fenomen. Det normativa inslaget, att utreda 

osäkerheten hos värderingsmetoderna, kräver en reflekterande och tolkande ansats, vilket 

också indikerar att en kvalitativ ansats är mest lämplig. En ytterligare indikation på en kvalitativ 

ansats är att relativt lite kunskap finns angående studiens problemområde och därmed finns 

en önskan om öppenhet inför den nya information som studien kommer att generera. Syftet 

inkluderar även att få fram vissa människors syn på och förståelse för det undersökta 



 

 

11 

 

fenomenet för vilket en kvalitativ ansats lämpar sig väl. Härmed inhämtas studiens empiri 

huvudsakligen från intervjuer som är en kvalitativ metod.  

2.4 Fallstudiebaserad forskning 

Den intensiva utformningen av studien som diskuteras ovan innebär att ett fåtal enheter 

undersöks på djupet vilket medför att en fallstudiebaserad metodik är lämplig. Som nämnts 

tidigare anger även Artsberg (2005) att fallstudier är lämliga vid en sådan deskriptiv/induktiv 

inriktning som studien har. Fallstudier är vidare passande eftersom studien avser att göra en 

jämförelse av hur enskilda fastighetsföretag värderar sina fastigheter, det vill säga en 

komparativ analys. Valet av metodik stärks även av Yin (2002) som menar att fallstudier är en 

lämplig strategi när frågor som hur eller varför ställs. I denna studie ställer sig författarna 

frågan hur värderingen av fastigheter faktiskt går till, vilket då innebär att fallstudier är 

passande. Eisenhardt (1989) beskriver den induktiva processen att skapa teorier genom 

fallstudiebaserad forskning och skriver att denna forskning fokuserar på att förstå olika 

aspekter av det enskilda fallet. Denna förståelse och insikt är något som studien försöker 

uppnå i de olika fallen. Fallstudier kan innehålla antingen ett eller flera fall och ett antal olika 

analysnivåer. Enligt Eisenhardt (1989) kombineras ofta olika datainsamlingsmetoder som 

exempelvis intervjuer och dataarkiv, vilket appliceras i denna studie i form av intervjuer och 

granskning av finansiella rapporter. Detta innebär att studien kommer att inkludera främst 

kvalitativa men även kvantitativa data vilket enligt Eisenhardt (1989) är en bra kombination för 

fallstudier.  

I fallstudiebaserad forskning är det vidare enligt Eisenhardt (1989) viktigt att inledningsvis 

försöka undvika att ha några specifika teorier i åtanke, det vill säga att ha en induktiv 

utgångspunkt, vilket studien har genom att problemet är hämtat från verkligheten.  Eisenhardt 

(1989) menar dock att det är viktigt att utgå från ett fokuserat problem för att inte 

datainsamlingen ska bli för överväldigande. Eisenhardt (1989) anser vidare att det är lämpligt 

att studera litteratur inom forskningsområdet för att identifiera begrepp som kan vara till hjälp 

för att kategorisera och förstå det datamaterial som samlas in, vilket innebär att forskningen 

blir delvis deduktiv. Detta har tillämpats genom en inledande litteraturstudie som 

genomfördes för att få ett sammanhang för uppsatsen samt inhämta en relevant 

begreppsapparat inom problemområdet. Enligt Eisenhardt (1989) bör det även beaktas att 

forskningsfrågan och vilka begrepp som är relevanta kan skifta genom forskningsprocessen 

eftersom det är en dynamisk process. Den dynamiska processen innebär också att 
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datainsamlingen och dataanalysen överlappar varandra och sker cykliskt. Enligt Gummesson 

(2003) kan fallstudiebaserad forskning bestå av en kombination av deduktiva och induktiva 

element, vilket stämmer väl in på denna studie då den tar hjälp av existerande teorier men 

även gör ett försök att generera nya hypoteser.  

2.4.1 Teoretiskt urval 

Vid valet av vilka fall som skulle ingå i studien tillämpades teoretiskt urval. Detta motiveras 

med hjälp av Eisenhardt (1989) som anger att teoretiskt urval tillämpas inom fallstudiebaserad 

forskning till skillnad från hypotestestande forskning där det görs ett representativt urval från 

en population. Teoretiskt urval innebär enligt Eisenhardt (1989) att fallen väljs av teoretiska 

och inte statistiska skäl. I den aktuella studien innebär detta att fall som kan utveckla 

framväxande hypoteser och mönster samt belysa olika aspekter av problemet inkluderas i 

studien. I studien har därför fall från olika kategorier som exempelvis företags storlek och 

verksamhet valts ut.  Eftersom studien är avgränsad till svenska börsnoterade företag 

appliceras detta genom att fastighetsbolag från olika börslistor på Stockholmsbörsen 

inkluderas. Närmare bestämt ingår ett fastighetsbolag från large cap, ett från mid cap samt ett 

från small cap. Ett annat kriterium var att inkludera fastighetsbolag med olika 

verksamhetsinriktningar och resultatet blev hotellfastigheter, kontors- och butikslokaler samt 

kommersiella fastigheter. Eisenhardt (1989) anger vidare att forskaren inte ska utöka antalet 

fall när teoretisk mättnad har uppnåtts. Detta innebär att nya fall inte ger någon ny kunskap av 

betydelse eftersom forskaren sett fenomenen förut. I studien gjordes valet att inkludera tre 

fall då detta ansågs vara ett lämpligt antal för att kunna göra bra och hanterbara jämförelser 

dem emellan. De urvalskriterier som diskuteras ovan, det vill säga företagens storlek samt 

inriktning på verksamheten, indikerade även att tre fall var ändamålsenligt. Det diskuterades 

dock att det hade varit intressant att även inkludera ett bolag med inriktning mot 

bostadsfastigheter, men inget av de tillfrågade företagen med denna verksamhetsinriktning 

var villigt att ställa upp. De tre fall som valdes ut genom denna urvalsprocess beskrivs närmare 

i kapitel 4 Empiri, nedan.  

Vidare är det på grund av studiens syfte väsentligt att inkludera sakkunniga som ett av 

verktygen för att kunna analysera materialet från fallstudierna och utvärdera osäkerheten. 

Urvalet av dessa skedde från de fyra största revisionsbolagen i Sverige. För att få lite olika 

perspektiv på problemet valdes en redovisningsexpert med inriktning mot fastighetsvärdering, 

från KPMG, samt en revisor med specialisering mot fastighetsbolag, från Deloitte.  
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2.4.2 Val av teorier  

Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i studiens frågeställningar och har vuxit 

fram successivt under uppsatsarbetets gång efter framträdande mönster i den insamlade 

empirin. Referensramens första avsnitt som behandlar grundläggande redovisningsteori är 

ämnat att ge studiens frågeställningar en teoretisk förankring och utgångspunkt. Sedan följer 

en genomgång av olika teorier om redovisning vilka i analysen används som verktyg för att 

utvärdera företagens tillvägagångssätt samt osäkerheten i värderingsmetoderna. Exempel på 

dessa är intressentteorin, agentteorin och vinstmanipulering. Referensramen fortsätter med 

ett avsnitt om begreppet värde vilket är ämnat att bidra med en bakgrundsdiskussion och sätta 

begreppet verkligt värde i ett sammanhang. Härefter följer ett avsnitt som först övergripande 

behandlar området värdering för att sedan gå in mer specifikt på olika värderingsmetoder för 

fastigheter. Detta avsnitt används som ett hjälpmedel för att uppfylla den delen av syftet som 

handlar om att beskriva hur fastighetsbolagen värderar sina förvaltningsfastigheter. 

2.4.3 Datainsamling 

Vid insamlingen av empiri till uppsatsen användes intervjuer samt granskning av finansiella 

rapporter. Det sistnämnda är en metod av sluten karaktär där författarna enligt Jacobsen 

(2002) främst själva avgör vilken information som är relevant för studien. I denna 

undersökning användes årsredovisningar och bokslutskommunikéer för att inhämta bland 

annat information angående bolagens redovisningsmässiga principer samt tillvägagångssätt vid 

värderingen av förvaltningsfastigheter. Dessutom skaffades sådan numerisk information som 

ansågs vara av väsentlig betydelse och detta är studiens kvantitativa inslag. 

Det fanns en strävan efter att erhålla fakta som speglar respondenternas riktiga uppfattning 

om och erfarenheter av undersökningsområdet. Därför genomfördes relativt öppna och 

semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Jacobsen (2002) är att föredra då relativt få enheter 

undersöks. Intervjuerna hade sin utgångspunkt i relativt specifika frågor men sedan tilläts 

respondenterna utveckla och spinna vidare på sina egna tankar kring frågorna, vilket enligt 

Blumberg et al. (2008) är ett kännetecken för semistrukturerade intervjuer. En förutsättning 

för att uppnå öppenhet och tillförlitlighet i den aktuella studien ansågs vara att intervjuerna 

utfördes genom personliga möten, vilket rekommenderas av Jacobsen (2002). Intervjuerna 

ägde rum i lämpliga rum på eller i närheten av respondenternas arbetsplatser, det vill säga i en 

naturlig miljö, vilket även detta rekommenderas av Jacobsen (2002) eftersom respondenterna 

då känner sig mer bekväma ger mer avslappnade svar.  
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En intervjuhandledning är enligt Blumberg et al. (2008) en viktig del av semistrukturerade 

intervjuer. Inför intervjuerna utformades därför två intervjuhandledningar med författarnas 

namn, en bakgrundbeskrivning av studien samt frågor för att få en översikt av det som skulle 

behandlas vid intervjuerna. Dessa fanns sedan till hjälp för såväl författare som respondenter, 

vilka erhöll dem via mail före intervjutillfällena. Den ena intervjuhandledningen användes vid 

intervjuerna med de tre bolagen i studien, se bilaga 1, medan den andra användes vid de två 

intervjuerna med sakkunniga, se bilaga 2. De första frågorna i båda handledningarna är av mer 

praktisk och formell karaktär medan nästkommande fråga ställdes för att erhålla 

bakgrundsinformation kring den intervjuades syn på verkligt värde, vilket ansågs vara 

väsentligt för förståelse av de följande svaren och diskussionerna. Den förstnämnda 

intervjuhandledningen fortsätter sedan med några frågor som är avsedda att utreda hur 

företagen faktiskt går tillväga vid värderingsarbetet och därmed uppfylla den första 

frågeställningen i studien. Sedan ställdes en fråga i avseende att besvara den andra 

frågeställningen och behandlar således värderingsmodellernas osäkerhet. Dock frågades inte 

inledningsvis om osäkerhet utan andra faktorer som anses påverka osäkerheten som 

exempelvis bedömningar och modellernas känslighet. Detta på grund av att undvika att föra 

över uppfattningar kring osäkerheten i värderingen på respondenterna. För att nyansera den 

första frågeställningen angående tillvägagångssätt vid värderingen ställdes en fråga som 

behandlar huruvida företagen ändrat sina tillvägagångssätt i och med lågkonjunkturen.  

Den andra intervjuhandledningen användes för att ge ytterligare perspektiv på studiens 

frågeställningar genom att erhålla de sakkunnigas uppfattning om de värderingsmetoder som 

företagen i studien har använt sig av samt osäkerheten i dessa. Under intervjuerna kände sig 

författarna dock inte låsta av handledningen utan anpassade sig efter hur samtalet flöt, vilket 

är ett tillvägagångssätt som rekommenderas av Blumberg et al. (2008). Det kan ha förekommit 

frågor eller områden som upplevdes känsliga av respondenterna och därför värdesattes 

klarhet och tydlighet angående vad informationen skulle användas till, vilket enligt Jacobsen 

(2002) kallas för informerat samtycke och är ett etiskt krav vid undersökningar. 

Respondenterna tillfrågades även om tillåtelse att använda deras och företagens namn i 

studien, vilket ansågs vara väsentligt eftersom de data som presenteras i studien innebär att 

anonymitet skulle ha varit svår att säkerställa.  

Intervjuerna pågick under 1 till 1,5 timme vardera, vilket ansågs var lämpligt för att erhålla den 

information som eftersträvades. En respondent och studiens två författare, som båda ställde 

frågor och var med i diskussionerna, närvarade vid samtliga fem intervjuer. En av författarna 
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hade dock extra ansvar för dokumentation samt observation av respondenten, vilket 

rekommenderas av Eisenhardt (1989). Intervjuerna spelades in på en diktafon eftersom de då 

dokumenterades i sin helhet. Dock antecknades de som tidigare nämnts delvis av en 

författare, vilket främst skedde eftersom det enligt Jacobsen (2002) visar på ett intresse för det 

respondenterna säger. Nackdelar med att spela in intervjuer kan dock enligt Blumberg et al. 

(2008) vara att respondenterna kan känna sig obekväma då de blir inspelade samt att 

författarna slappnar av för mycket och därmed inte är tillräckligt aktiva under intervjuerna. 

Fördelarna med inspelning ansågs dock överväga nackdelarna varför detta tillvägagångssätt 

ändå valdes. Efteråt lyssnades intervjuerna igenom, transkriberades och sändes till 

respondenterna för godkännande, vilket ansågs vara etiskt viktigt för studien.  

En avslappnad och personlig stämning eftersträvades vid intervjuerna för att erhålla så riktiga 

och detaljerade svar som möjligt angående det undersökta fenomenet. Enligt Blumberg et al. 

(2008) är det viktigt att inge förtroende för att få respondenterna att berätta så mycket som 

möjligt, vilket dock kan vara svårt under förhållandevis så kort tid. Intervjuerna inleddes därför 

relativt allmänt genom en presentation av författarna och studien, vilket enligt Jacobsen 

(2002) är ett bra sätt att öka tilliten. Vidare gjordes försök att inleda intervjuerna övergripande 

och öppet för att på så sätt få fram det som respondenterna, och inte författarna, ansåg vara 

viktigt. Ledande frågor undveks och respondenterna avbröts inte i onödan. Försök gjordes 

även att aktivt delta i samtalen genom att ställa förtydligande frågor samt nicka och instämma 

i det respondenterna sa, vilket enligt Blumberg et al. (2008) är viktigt för att erhålla ett så bra 

samtal som möjligt. Mot slutet av den avsedda tiden avrundades intervjuerna när det ansågs 

att tillräcklig och relevant information hade erhållits. Avslutningsvis tillfrågades 

respondenterna om de hade några frågor eller något att tillägga samt om de gav tillåtelse att 

kontakta dem för kompletterande frågor, vilket även detta stöds av Jacobsen (2002). 

Möjligheten att kontakta respondenterna för kompletterande frågor utnyttjades till viss del via 

mail då behov fanns. 

2.4.4 Analysmetod 

Analysen av data är den viktigaste och samtidigt svåraste byggstenen när teorier och 

hypoteser byggs genom fallstudiebaserad forskning (Eisenhardt, 1989). I analysen kopplas den 

insamlade empirin samman med lämpliga teorier i ett försök att förstå och öka insikten i olika 

synsätt, tankar och tillvägagångssätt som har uppmärksammats genom fallstudien. Enligt 

Eisenhardt (1989) bör denna process påbörjas genom en analys inom fallet. Idén är här att 
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bekanta sig med det enskilda fallet som en egen enhet innan mönster generaliseras mellan 

fallen. Detta görs vanligtvis genom en enkel beskrivning av fallet, vilket kan ske på många olika 

sätt. Vanliga metoder är dock skriftiga berättande beskrivningar samt grafer och diagram av 

olika slag (Eisenhardt, 1989). I den aktuella studien görs detta i empirikapitlet genom att 

beskriva och kategorisera de olika fallen var och ett för sig för att få en bas för den vidare 

analysen. 

Nästa steg i analysen är enligt Eisenhardt (1989) att söka efter mönster mellan fallen som ingår 

i studien. För att undvika att dra förhastade slutsatser är det i den här fasen viktigt att granska 

data på många olika sätt. En metod som kan användas är att lista likheter och skillnader mellan 

enskilda fall, två till fyra stycken, vilket har gjorts i denna studie. Styrkan med denna metod är 

att mer nyanser och detaljer i data kan fångas upp samt att nya oväntade kategorier och 

begrepp kan framträda (Eisenhardt, 1989). Analysen i den här studien är indelad i tre 

delkapitel som behandlar synen på verkligt värde, värderingsmetod samt osäkerhetsfaktorer . 

Dessa delkapitel är i sin tur indelade i ett antal kategorier inom vilka fallen jämförs med 

varandra. Detta för att den jämförande analysen ska vara så klar och tydlig som möjligt för 

läsarna, bland annat vad gäller att ta till sig materialet kring de behandlade delarna från de 

olika källorna för att kunna se likheter och skillnader dem emellan.  

I samband med den komparativa analysen som beskrivs ovan formades hypoteser och 

slutsatser efter de mönster och begrepp som framträdde. Här är idén enligt Eisenhardt (1989) 

att forskaren konstant jämför sina hypoteser med data i en iterativ process tills en nära 

matchning mellan slutsatser och data uppnås, vilket tillämpas i denna uppsats. Sedan 

jämfördes de framträdande hypoteserna i enlighet med Eisenhardts (1989) resonemang med 

existerande litteratur för att undersöka var det fanns likheter och var det fanns motsättningar. 

Till hjälp för detta användes de teorier och modeller som beskrivs i referensramen, kapitel tre.  

2.5 Studiens trovärdighet 

Ofta förkastas begreppen validitet och reliabilitet när det gäller kvalitativ forskning men 

Jacobsen (2002) menar att det handlar om att bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten 

respektive giltigheten och relevansen hos forskningen oavsett om den är kvalitativ eller 

kvantitativ. Den aktuella uppsatsen baseras på fallstudier vilket med stöd av Gummesson 

(2003) innebär att begreppet validitet är centralt. Validitet handlar här om huruvida forskaren 

har studerat det som var tanken eller istället något annat (Gummesson, 2003). I denna uppsats 

uppnås validitet genom att tydligt koppla de intervjufrågor som ställdes till studiens syfte och 
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frågeställningar, vilket görs i avsnitt 2.4.3 Datainsamling ovan.  Med stöd av Gummessons 

(2003) resonemang är inte begreppet reliabilitet relevant i den aktuella studien. Detta i och 

med att reliabilitet innebär att en studie ska kunna upprepas av en annan forskare och ge 

samma resultat vilket inte är möjligt eller ens önskvärt när komplexa fenomen studeras i 

fallstudiebaserad forskning. Med detta som bakgrund kommer studiens trovärdighet att 

bedömas nedan med hjälp av ett antal kvalitetskriterier som enligt Gummesson (2003) finns 

för fallstudiebaserad forskning. 

2.5.1 Kriterier för trovärdighet 

Det första kriteriet är enligt Gummesson (2003) att läsaren ska kunna följa 

forskningsprocessen och bilda sig en egen uppfattning om studiens resultat. Detta uppnås i 

studien genom att i detta metodkapitel så tydligt som möjligt redogöra för vad som har gjorts 

och motivera tillvägagångssättet med hjälp av relevanta referenser. Det andra kriteriet är att 

forskaren så långt som möjligt ska beskriva sitt paradigm och sin förförståelse (Gummesson, 

2003). Detta beaktas genom att avsnitt 2.2 Vetenskapligt förhållningssätt ovan beskriver och 

diskuterar författarnas syn på kunskap och vetenskap. Ett annat kriterium är enligt 

Gummesson (2003) att forskaren ska ha tillfredsställande access till det som studeras vilket 

ibland är svårt att styra över och är en kritisk punkt för många studier, så även för denna. Det 

är här viktigt att redogöra för de begränsningar i access som har uppkommit och hur detta kan 

ha påverkat resultaten. Vid de tre intervjuerna med fastighetsbolagens representanter 

upplevdes en viss försiktighet från deras sida vid vissa intervjufrågor exempelvis vid frågan om 

tillgång kunde fås till någon konkret intern information kring värderingsarbetet och/eller någon 

värderingsmodell. Detta anses kunna ha påverkat studiens resultat genom en begränsning av 

dess djup men det anses däremot inte förvränga något eller leda till ett missvisande resultat på 

något sätt.  

Nästa kriterium handlar om att redogöra för resultatets generaliserbarhet och validitet 

(Gummesson, 2003). Validiteten har hanterats genom att i avsnitt 2.4.3 Datainsamling ovan 

resonera kring kopplingen mellan studiens syfte och frågeställningar å ena sidan och 

intervjufrågorna å den andra. Detta stöds av Jacobsen (2002) som också anger vikten av att 

inkludera ett flertal frågor vid undersökning av ett komplext fenomen, vilket är fallet för denna 

undersökning, och även detta togs hänsyn till vid exempelvis utformningen av 

intervjuhandledningarna. Generaliserbarheten av studiens resultat diskuteras i avsnitt 2.5.2 

Generaliserbarhet nedan. Ytterligare ett kriterium som Gummesson (2003) tar upp är att 
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forskningen ska ge ett bidrag, det vill säga vara relevant och på något sätt öka kunskapen. 

Försök till att uppnå detta har gjorts genom valet av forskningsfrågor och syfte som anses vara 

unika på så sätt att de tar vid där tidigare studier slutar och försöker tränga djupare i hur 

noterade fastighetsföretag verkligen gör när de värderar sina fastigheter. Ett bidrag av 

forskningen är även de osäkerhetsfaktorer som studien synliggör samt de nya hypoteser som 

studien genererar.  

2.5.2 Generaliserbarhet 

För att studiens resultat ska vara användbart är det viktigt att diskutera i vilken grad och på 

vilket sätt resultatet kan generaliseras. Lukka och Kasanen (1995) menar att den vetenskapliga 

statusen för fallstudiebaserad forskning inom redovisningsforskningen historiskt sett har varit 

låg. Fallstudier har ansetts kunna användas som anekdoter eller för hypotesgenerering men 

generaliserbarheten av forskningsresultat har ansetts vara svag. Lukka och Kasanen (1995) 

anser däremot att generaliserbarheten hos fallstudiebaserad forskning är högre än vad som 

tidigare förmodats. De menar att generalisering inte behöver ske med hjälp av ett statistiskt 

urval från en population utan ger begreppet en vidare betydelse. En bra genomförd fallstudie 

kan genom noggrann analys, ingående tolkning och triangulering av metoder ha hög teoretisk 

samt praktisk relevans och kan därigenom ge en djupare förståelse för området som studeras. 

I studien har detta beaktats genom att bland annat två datainsamlingsmetoder, så kallad 

triangulering, har använts i form av intervjuer och granskning av finansiella rapporter. Det 

beaktades vidare genom att datamaterialet analyserades så ingående som möjligt med tanke 

på studiens tidsbegränsning. Detta för att fånga upp nyanser, tendenser och mönster. För att 

uppnå trovärdighet och relevans är det vidare enligt Lukka och Kasanen (1995) viktigt att 

koppla forskningsproblemen och resultaten till relevanta frågor från en redovisningssynpunkt 

samt att visa hur resultaten kan utveckla antingen teori eller praxis. Det finns goda möjligheter 

att uppnå detta genom uppsatsens värderingsperspektiv och eftersom problemet är högst 

relevant och aktuellt i dagens redovisningsdebatt samt i och med den rådande 

lågkonjunkturen och finanskrisen. Studiens resultat kan även användas som hypoteser vilka 

kan testas vidare genom exempelvis kvantitativ forskning för att erhålla mer generaliserbara 

resultat.  

2.5.3 Källkritik 

Till empirin har data inhämtats med hjälp av både primära och sekundära källor. De primära 

källorna består av de fem intervjupersoner som ingår i studien varav tre ekonomichefer på 
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svenska noterade fastighetsbolag, en auktoriserad revisor med inriktning mot fastigheter samt 

en redovisningsexpert med specialisering mot fastigheter. Detta är personer som har 

specialistkunskap och flera års erfarenhet inom det aktuella problemområdet och anses därför 

besitta relevant kunskap. Det kan vidare alltid diskuteras huruvida dessa svarat uppriktigt och 

sanningsenligt på intervjufrågorna men det anses att de åtgärder som behövts för att hantera 

problemet på ett så bra sätt som möjligt har vidtagits, exempelvis att genomföra personliga 

intervjuer. Närmare beskrivning angående dessa åtgärder återfinns i avsnitt 2.4.3 

Datainsamling ovan. Studiens sekundära källor består av finansiella rapporter så som 

årsredovisningar och bokslutskommunikéer vilka är utgivna av företagen själva och detta 

innebär att det är bilden som företagen själva vill förmedla som lyfts fram. Dessa finansiella 

rapporter är dock granskade och godkända av revisorer vilket enligt författarna gör dem 

tillförlitliga för användning i denna studie. Resterande källor i form av litteratur består bland 

annat av böcker, men främst av vetenskapliga artiklar och redovisningsstandarder. Sökning av 

litteratur har främst gjorts genom referenslistor i uppsatser, artiklar och böcker som behandlar 

ämnet vilket innebär att det är välrenommerade referenser inom området som huvudsakligen 

inkluderats i uppsatsen.  
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3 Referensram 

Detta tredje kapitel är avsett att användas i analysen för att förklara och berika studiens empiri 

samt för att ge en bakgrund till uppsatsens värderingsperspektiv. Referensramen består av tre 

övergripande sektioner och i den första beskrivs grundläggande redovisningsteorier för att ge 

studien en bra grund och ett teoretiskt sammanhang. I kapitlets andra sektion resoneras kring 

begreppet värde och vilka olika perspektiv som finns. I den sista sektionen som behandlar 

värdering beskrivs olika värderingsmetoder för fastigheter.    

3.1 Redovisningsteori 

Ijiri (1975) anger att redovisningens kärna är ett ansvarsförhållande där någon är skyldig att 

redovisa någonting gentemot någon annan. Den här typen av ansvarsförhållande uppstår 

genom avtal eller lag. Med tiden har det blivit svårare och svårare att strukturera upp och få en 

överblick över alla de normer och standarder som uppdagats inom redovisningsområdet vilket 

bland annat har sin grund i att redovisningen fått fler och fler intressenter, vars behov 

eftersträvas att tillgodoses samtidigt. Detta leder till problem både för intressenterna som får 

det svårare att tolka redovisningsrapporter men också för de som ska producera rapporterna 

eftersom det är de som ska följa och rätta sig efter alla olika normer och standarder (Ijiri, 

1975).  

Gröjer (2002) menar att det finns ett antal olika normativa skolbildningar beträffande vilket 

syfte externredovisningen bör ha. Dessa är inte på något sätt definitiva eller uttömmande utan 

förekommer i ett antal olika varianter och kombinationer. Nedan följer dock Gröjers (2002) 

exempel på hur de kan kategoriseras.  

1) I den sanna resultatskolan anses syftet med redovisning vara att representera den 

objektiva ekonomiska verkligheten på ett så riktigt sätt som möjligt och begrepp som 

rättvisande bild används (Gröjer, 2002). Artsberg (2005) menar att det här är 

balansräkningen och tillgångarnas ekonomiska värde som fokuseras och det finns en 

strävan efter att redovisa den sanna ekonomiska vinsten. 

2) Beslutsanvändbarhetsmodellen är ett perspektiv på syftet med redovisning som fokuserar 

relevansen av redovisningsdata, det vill säga informationen ska vara relevant för 

beslutsfattande av olika slag (Gröjer, 2002). Enligt Scott (2003) har teorier inom denna 

skolbildning stor betydelse för standardsättare inom redovisningen eftersom de strävar 

efter att ge nyttjarna användbar finansiell information.  
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3) Det tredje perspektivet på redovisningens syfte är kapitalmarknadsperspektivet där den 

huvudsakliga målgruppen för redovisningen är investerare på den finansiella marknaden. 

Här är informationen relevant om den påverkar priset på aktien (Gröjer, 2002).  

4) Beteendeperspektivet fokuserar på hur redovisningsinformationen påverkar beteendet hos 

olika beslutsfattare. Det är alltså det önskade beteendet, det vill säga välfärdsbefrämjande 

beslut, som fokuseras och inte hur väl redovisningsinformationen speglar verkligheten. Ett 

exempel på detta är om det blir någon skillnad i beteende ur ett välfärdsperspektiv när 

fastigheter värderas till verkligt värde istället för anskaffningsvärde (Gröjer, 2002).  

5) I informationsvärdeperspektivet består redovisningen av fyra informationsfaser, nämligen 

datainsamling, datalagring, databearbetning samt datadistribution. I detta perspektiv 

jämförs informationsvärdet med kostnaden att framställa den, det vill säga kostnaden får 

inte överstiga nyttan med informationen (Gröjer, 2002).  

6) Det sista synsättet, narrationsperspektivet, ser på redovisningen som ett sätt att berätta en 

historia, det vill säga det är den bilden som företaget vill förmedla om sig själv som lyfts 

fram i de finansiella rapporterna (Gröjer, 2002).  

IASB anser att fokus för redovisningen bör ligga på att tillhandahålla information som går att 

använda vid ekonomiska beslut, vilket kan kopplas till beslutsanvändbarhetsperspektivet som 

beskrivs ovan. Enligt föreställningsramen är det investerare som tillför riskkapital och därför är 

den information som tillfredsställer deras behov även av intresse för andra 

användarkategorier. IASB är av den uppfattningen att sådan information tillfredsställer 

huvudparten av det informationsbehov som olika användarkategorier har eftersom de allra 

flesta användare fattar olika typer av ekonomiska beslut.  De olika användarkategorier som 

identifieras inkluderar bland andra nuvarande och potentiella investerare, anställda, 

leverantörer, långivare, kunder, statliga myndigheter och samhället i stort. Dessa har behov av 

information av skilda slag, exempelvis kring risk, avkastning, utdelning, löner, pensioner, 

erhållning av betalning, fortlevnadsförmåga, utnyttjande av resurser samt ekonomiska 

förhållanden. De finansiella rapporterna tillhandahåller information om ett företags finansiella 

ställning och förändring i denna samt kring företagsledningens förmåga att sköta företaget och 

ansvara för dess resurser vilket är betydelsefulla upplysningar för flertalet användare (IASB:s 

föreställningsram, p. 9-10, 12-14).  

Föreställningsramen innehåller vidare information kring vad som krävs för att finansiella 

rapporter ska kunna uppnå sitt syfte och tar upp fyra kvalitativa egenskaper som bidrar till att 

informationen i de finansiella rapporterna blir brukbar för användarna. Dessa är begriplighet, 
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relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Det är vanligt att begreppet rättvisande bild används 

i samband med finansiella rapporter och vad dessa ska bidra med. Även om inte detta begrepp 

används i föreställningsramen anges att då de fyra kvalitativa egenskaperna uppfylls av 

rapporterna samtidigt som de tas fram med hjälp av tillämpliga redovisningsstandarder uppnås 

även det som vanligtvis tolkas som en rättvisande bild (IASB:s föreställningsram, p. 24, 46). De 

ovan beskrivna perspektiven handlar om vilket syfte redovisningen bör ha och vilken funktion 

den bör fylla medan de följande teorierna är avsedda att beskriva, förklara och förutsäga hur 

företag redovisar. 

3.1.1 Intressentteorin 

Enligt Donaldson och Preston (1995) har intressentteorin främst två syften, dels att beskriva 

hur företag och organisationer fungerar och verkar, dels att hjälpa till att förutsäga 

organisatoriska beteenden. I dessa avseenden skiljer sig intressentmodellen på ett 

grundläggande sätt jämfört med många andra teorier och modeller. Den beskrivande delen 

består delvis av det faktum att ett företag har ett antal intressenter som identifieras. 

Donaldson och Preston (1995) illustrerar intressentmodellen genom att placera företaget i 

mitten och de olika användarkategorierna runt omkring. Figuren nedan är en försvenskad 

version av denna illustration.  

 

 

 

 

 

Figur 1: Intressentmodellen (Donaldson & Preston, 1995) 

Pilarna illustrerar flödet av information och resurser inom modellen som alltså går såväl till 

som från företaget och respektive användarkategori. Pilarna är också ämnade att illustrera 

intresset som alltså enligt intressentmodellen är ömsesidigt. Clarkson (1995) lyfter fram vikten 

av att tänka på så många användare som möjligt och inte till exempel sätta en viss 

användarkategoris informationsbehov framför någon annans. Det finns dock undersökningar 

som visar att det i ett flertal länder görs skillnader mellan olika intressentgrupper. I USA, 
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Storbritannien och andra anglosaxiska länder visar undersökningar att företagen tenderar att 

prioritera aktieägarnas intressen medan företag i exempelvis Frankrike och Tyskland istället 

tenderar att i första hand se till de anställdas intressen (Brealey et al., 2006). IASB:s 

föreställningsram lyfter indirekt fram ett företags investerare som den främsta målgruppen för 

finansiella rapporter genom att det i den anges att på grund av att investerarna tillför ett bolag 

riskkapital är den information som de anser intressant även intressant för andra 

användarkategorier (IASB:s föreställningsram, p. 10).  

Såväl aktieägare som företags andra intressenter ställer krav på företaget, krav som enligt Ruf 

et al. (2001) bör uppfyllas för att undvika negativa konsekvenser, som exempelvis minskad 

efterfrågan och sjunkande aktiekurser. Ruf et al. (2001) anser vidare att uppfyllandet av dessa 

krav bör ses som en oundviklig kostnad inom ramarna för företagets verksamhet. Detta kan 

dessutom leda till att transaktionskostnader och liknande minskar eftersom kostsamma och 

negativa följder motverkas då företaget är villigt att samarbeta. Att tillfredsställa sina 

intressenter kan också ses som en strategisk investering för företaget vilken kan ge 

komparativa fördelar gentemot konkurrenter. Detta genom att företaget gör mer för sina 

intressenter än vad som regleras av lag och till exempel skaffar sig specifika kunskaper till 

fördel för sina intressenter, kunskaper som konkurrenter kanske inte har (Ruf et al., 2001). 

3.1.2 Legitimitetsteorin 

Enligt Ljungdahl (1999) har legitimitetsteorin ett nära samband med intressentteorin genom 

att företag strävar efter att uppfylla de olika intressenternas krav och härigenom uppnå 

legitimitet för företagets verksamhet. Brown och Deegan (1998) anger att företag enligt 

legitimitetsteorin ständigt strävar efter att försäkra sig om att de verkar inom de normer och 

gränser som finns i samhället. Dessa kan variera med tiden vilket medför att företag behöver 

vara mottagliga och anpassningsbara för eventuella förändringar. Härigenom finns det enligt 

Brown och Deegan (1998) ett kontrakt mellan ett företag och de som på något sätt berörs av 

dess verksamhet, vilket förväntas följas av företaget. Om detta inte efterföljs straffas företaget 

genom exempelvis lägre efterfrågan från kunder eller svårigheter att rekrytera kompetent 

arbetskraft men det är ändå ett kontrakt som företagsledningar ansluter sig till. Detta eftersom 

de inser vikten av att ha samhället med sig i det de gör, genom att exempelvis arbeta för dess 

säkerhet, hälsa och miljö, för att deras företag ska uppnå framgång (Brown & Deegan, 1998).  
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3.1.3 Agentteorin 

Arvidsson (2003) berör problematiken som kan uppstå när en agent, exempelvis ledningen på 

ett företag, har bättre information om företaget än utomstående intressenter.  Denna så 

kallade informationsasymmetri orsakar problem på den finansiella marknaden när investerare 

måste fatta beslut baserat på bristfällig information (Arvidsson, 2003). Scott (2003) menar att 

informationsasymmetri är den viktigaste företeelsen som ämnet redovisningsteori försöker 

hantera. 

Enligt Scott (2003) finns det två typer av kontrakt som är aktuella inom agentteorin, nämligen 

ett anställningskontrakt mellan en ägare och en ledning samt ett lånekontrakt mellan en 

ledning av ett företag samt en långivare. Båda dessa typer av kontrakt innebär ett agent- 

principalförhållande där ledningen är agenten och långivaren eller ägaren är principalen. Vid 

ett antagande att båda parter är nyttomaximerare kommer det enligt Jensen och Meckling 

(1976) genom den ovan nämnda informationsasymmetrin att uppstå ett agentproblem, det vill 

säga agenten kommer inte alltid att agera i principalens bästa intresse. För att försöka få 

agenten att agera i principalens intresse kommer denne att ådra sig så kallade agentkostnader 

för exempelvis övervakning av agenten och incitamentsprogram av olika slag (Jensen & 

Meckling, 1976). Ett exempel på ett agentproblem som kan uppstå är enligt Watts och 

Zimmerman (1979) en chef som äger aktier i företaget och därigenom har incitament att 

omvandla företagets tillgångar till utdelningar, vilket lämnar kreditgivaren med bara skalet av 

företaget kvar. 

Enligt Deegan och Unerman (2006) kan agentteorin användas för att förklara och förutse 

ledningens val av redovisningsmetoder. De menar vidare att det är felaktigt att som i 

kapitalmarknadsperspektivet (Effective Market Hypothesis, EMH) anta att marknaden alltid 

kan se igenom olika redovisningsmetoder, att informationen är kostnadsfri och att valet av 

redovisningsmetod därför inte spelar någon roll. Detta har sin grund i den 

informationsasymmetri som finns, vilket diskuteras ovan. Deegan och Unerman (2006) anger 

att det finns bevis för att ledningar lägger mycket resurser på lobbyverksamhet för att få 

regelsättarna att välja vissa redovisningsmetoder. Enligt Watts och Zimmerman (1979) 

kommer ledningen i en oreglerad ekonomisk miljö att välja de redovisningsmetoder som 

minimerar agentkostnaderna. Detta beror enligt Watts och Zimmerman (1979) på att det i 

slutändan är ledningen som får bära agentkostnaderna eftersom aktierna blir mindre värda 

och företaget då erhåller mindre kapital.  
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Kritik som har riktats mot positiv redovisningsteori, så som agentteorin, har bland annat 

handlat om att den bygger på förenklade antaganden som baseras på gissningar vilka inte har 

testats mot verkligheten (Artsberg, 2005). Vidare kritiserar Machintosh (1997) agentteorin för 

att den har en negativ människosyn, då den antar att alla människor är nyttomaximerare och 

benägna att ägna sig åt opportunistiskt beteende. Machintosh (1997) menar vidare att 

agentteorin är alldeles för förenklad för att kunna hantera verklighetens komplexa relationer.   

3.1.4 Vinstmanipulering 

Enligt Scott (2003) innebär ”earnings management”, eller vinstmanipulering som det benämns 

i denna studie, att företagsledare väljer redovisningsprinciper och metoder för att uppnå ett 

specifikt syfte som exempelvis att maximera sin egen nytta och/eller maximera företagets 

värde.  Burgstahler och Eames (2006) visar empiriskt att ledningar har en tendens att undvika 

att redovisa vinster som är lägre än de förutspådda av analytiker, det vill säga undvika negativa 

vinstöverraskningar. Detta sker antingen genom att vinsterna styrs uppåt eller att 

analytikernas prognoser styrs nedåt. Enligt Burgstahler och Eames (2006) manipuleras 

vinsterna både genom att operativa kassaflöden och redovisningsmässiga uppskattningar 

manövreras. Scott (2003) identifierar flera olika syften som kan finnas med vinstmanipulering 

och nedan följer en kort genomgång av dessa.  

Det första syftet som Scott (2003) beskriver är Healys (1985) hypotes, baserad på positiv 

redovisningsteori, som innebär att när det finns bonusprogram för en företagsledare som 

bygger på resultatet kommer denne att manipulera företagets vinst för att maximera sin egen 

bonus. Healy (1985) menar alltså att det går att förutse hur och under vilka förutsättningar en 

företagsledare kommer att ägna sig åt vinstmanipulering genom att titta närmare på dennes 

bonusprogram. Om bonusprogrammet bygger på företagets vinst kan denne enligt Healy 

(1985) delas upp i kassaflöden och periodiseringar. Periodiseringarna kan sedan delas upp i de 

som är baserade på bedömningar och värderingar, som exempelvis värdering till verkligt värde, 

samt de som inte är det. Det är de periodiseringar som baseras på bedömningar och 

värderingar som företagsledare har en viss kontroll över och som därför är utsatta för 

vinstmanipulering (Healy, 1985). 

Andra syften med vinstmanipulering kan exempelvis vara politiska och skattemässiga eller att 

kommunicera en viss bild av företaget till investerare och långivare. I vissa fall kan det 

exempelvis finnas politiska skäl för att manipulera vinsten nedåt för att inte ådra sig negativ 

politisk uppmärksamhet angående exempelvis låga löner till arbetarna. Ett skattemässigt skäl 
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för vinstmanipulering är ett av de mest uppenbara men ofta finns det speciella regler för 

skatteredovisningen varför utrymmet för vinstmanipulering inte blir lika stort. Sist kan nämnas 

att ett skäl för vinstmanipulering kan vara så kallad income smoothing, eller vinstutjämning, 

det vill säga att minska volatiliteten i företagets resultat. Minskad volatilitet innebär ofta flera 

fördelar som exempelvis mindre risk på de finansiella marknaderna samt att företagsledaren 

anses ha gjort ett bättre jobb (Scott, 2003).  

3.1.5 Vaga redovisningsregler 

Som diskuteras ovan i problemdiskussionen menar Penno (2008) att alla regelsystem innebär 

ett problem med vaghet och viktiga beslut måste därmed fattas baserat på professionella 

bedömningar. Dagens dynamiska ekonomiska miljö innebär att exakta och precisa regler inte 

fungerar utan en viss vaghet måste finnas. Redovisningsramverk baseras på regler som alltså 

enligt Penno (2008) innehåller gråzoner vilket innebär en brist när det gäller konsistens. 

Samma regler kommer att appliceras på skilda sätt i olika sammanhang så som i olika länder, 

branscher och företag. Vaghet blir ännu mer aktuellt i principbaserade ramverk så som IFRS 

eftersom de ger utrymme för tolkning och flexibelt applicerande av regler. Denna vaghet kan 

enligt Penno (2008) leda till att verifierbarheten i redovisningen blir lidande eftersom 

klassificerings- och värderingsproblem i vissa fall kvarstår trots att gedigna bevis lyfts fram. Det 

är här den professionella bedömningen och subjektiviteten kommer in, vilka av sakens natur 

skiljer sig åt mellan olika individer (Penno, 2008).   

3.2 Värde 

Enligt Bejrum och Lundström (1986) uppkommer en fastighets värde genom ett komplext 

samspel mellan såväl fastigheter som människor, med andra ord en socioekonomisk process. 

En fastighet har ett värde då den bidrar till någon typ av nytta i framtiden för ett företag eller 

en individ. (Bejrum & Lundström, 1986). Med andra ord måste det finnas någon slags 

efterfrågan på den aktuella fastigheten för att den ska ha ett värde (Betts & Ely, 2005). 

Eftersom det finns olika uppfattningar om vad en fastighet kommer att generera för nytta i 

framtiden, och olika typer av behov, finns det i stort sett lika många värden på en fastighet 

som det finns involverade företag och individer (Bejrum & Lundström, 1986). 

3.2.1 Perspektiv på värde 

Betts och Ely (2005) delar in värdebegreppet i ”value in use” (nyttjandevärde) samt ”value in 

exchange” (försäljningsvärde). Det förstnämnda begreppet innebär objektets värde för dess 
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användare och benämns även subjektivt värde. Det andra begreppet innebär istället objektets 

värde för allmänheten på en marknad och benämns även objektivt värde. Dessa två typer av 

värden kan skilja sig relativt mycket från varandra. Objektiva värden kan endast erhållas då 

tillgångstypen regelbundet handlas på en marknad och därmed kan dessa värden likställas 

med marknadsvärden (Betts & Ely, 2005). Ett värde påverkas alltså av ett antal olika faktorer 

vilka kan indelas i tre grupper beroende på vad de går att hänföra till. Faktorerna kan hänföras 

till själva fastigheten, så som storlek, ålder, skick och geografiskt läge, eller till marknaden, så 

som utbud och efterfrågan samt villkor och aktörer på marknaden. Faktorerna kan också 

hänföras till omvärlden, så som konjunktur, inflation, räntenivåer och andra 

samhällsekonomiska och politiska faktorer (Institutet för värdering av fastigheter, 1994).  

3.2.2 Värde enligt IFRS 

IFRS tar upp tre olika huvudsakliga värdebegrepp, nämligen värdering till anskaffningsvärde, 

värdering till verkligt värde samt omvärdering. Det sistnämnda innebär att ett företags 

tillgångar omvärderas med jämna mellanrum när det redovisade och det verkliga värdet 

avviker från varandra. Det här innebär att omvärdering genererar ett värde närliggande det 

verkliga värdet. Denna metod används dock inte särskilt ofta i praktiken. Enligt IFRS motsvaras 

anskaffningsvärdet av det verkliga värdet vid anskaffningstidpunkten. Det finns vissa villkor 

under vilka tillgångar som värderas till sitt anskaffningsvärde ska skrivas ned, även om detta 

inte är särskilt vanligt. När nedskrivningar görs motsvaras inte längre tillgångens värde av dess 

anskaffningsvärde utan det brukar då benämnas återvinningsvärde vilket är närmare det 

verkliga värdet. I praktiken är det endast en del av företags tillgångar som värderas till verkliga 

värden. När det gäller förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar, pensionsskulder och 

aktierelaterade ersättningar kan företag välja att värdera till verkligt värde men det är inte alla 

företag som väljer detta utan många använder sig istället av någon annan värderingsmetod 

(Marton, 2008a). Enligt Jansson och Hurtig (2005) använder dock de flesta svenska noterade 

fastighetsbolag verkligt värde som redovisningsprincip idag.        

3.2.3 IAS 40 

IAS 40 Förvaltningsfastigheter är ämnad att beskriva hur förvaltningsfastigheter ska hanteras i 

redovisningen. Tillämpningsområdet för standarden är redovisning och värdering av samt 

upplysningar om förvaltningsfastigheter. Vid anskaffningstidpunkten ska 

förvaltningsfastigheter värderas till anskaffningsvärde. När efterföljande värdering görs ska 

företaget välja antingen anskaffningsvärde eller verkligt värde som redovisningsprincip. Vid val 
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av anskaffningsvärde som redovisningsprincip ska dock upplysning om det verkliga värdet 

lämnas i not. Alltså måste alltid en värdering till verkligt värde göras oavsett vald princip. Den 

valda principen måste appliceras konsekvent på företagets alla fastigheter och får endast bytas 

om det ger upphov till en mer rättvisande bild. Enligt standarden är det dock högst osannolikt 

att en mer rättvisande bild uppnås genom en övergång från värdering till verkligt värde till 

värdering enligt anskaffningsvärde (IAS 40 Förvaltningsfastigheter, p. 1, 2, 20, 30-32). 

Fastigheter ägs oftast under en längre tid vilket medför att aktuella verkliga värden kan avvika 

relativt mycket från anskaffningsvärden (Marton, 2008a). Det finns dock fall då värdering i 

enlighet med anskaffningsvärdet är att föredra framför värdering till verkligt värde. En sådan 

situation råder då det är så pass ovanligt med för fastigheten jämförbara 

marknadstransaktioner att dessa inte räcker till för att erhålla ett verkligt värde på den aktuella 

fastigheten. Om ett bolag i enlighet med detta måste värdera en fastighet enligt 

anskaffningsvärde ska ändå bolagets övriga förvaltningsfastigheter värderas till verkliga värden 

(IAS 40 Förvaltningsfastigheter, p. 53-54).  

3.2.4 Verkligt värde 

Begreppen pris och marknadsvärde är nära relaterade till varandra.  Det som skiljer begreppen 

åt är att ett pris grundar sig på händelser som faktiskt har ägt rum. Marknadsvärdet grundar 

sig istället på prognostiserade kommande händelser och är således ett sannolikt pris på en 

möjlig försäljning (Eriksson, 1995). Marknadsvärdet är enligt Falkman (2000) ett substitut till 

det verkliga värdet. Det är det pris som råder när jämvikt mellan utbud och efterfrågan 

uppstår. Den här jämvikten återspeglar individers betalningsvilja och därmed kan det då 

rådande priset anses vara det verkliga värdet (Falkman, 2000). Eftersom en del fastigheter 

genererar avkastning är begreppet avkastningsvärde också av väsentlig betydelse. Det finns ett 

flertal faktorer som spelar in i ett avkastningsvärde men det brukar definieras som nuvärdet av 

framtida förväntade driftnetton. Med driftnetto avses det som återstår sedan kostnaderna för 

drift och underhåll av en fastighet har dragits bort från dess genererade intäkter. På en 

fastighetsmarknad är det många gånger avkastningsvärdena som driver handeln framåt. Detta 

eftersom säljare och köpare med olika direktavkastningskrav3 möts på marknaden vilket är en 

förutsättning för att handel ska kunna ske. Även om ett avkastningsvärde är individuellt kan 

                                                           

3
 Med direktavkastningskrav menas i den här studien det krav som kan härledas från 

fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknadens krav på direktavkastning erhålls vanligtvis genom att sätta 

marknadsmässigt driftnetto i relation till betalda priser i jämförbara transaktioner (Nordlund, 2008). 
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det användas som riktlinje då ett sannolikt marknadsvärde för en viss fastighet ska bestämmas 

(Eriksson, 1995). 

Definitionen av verkligt värde enligt IAS 40 är som följer. Verkligt värde är det värde till vilket 

en tillgång skulle kunna överlåtas mellan välinformerade parter som är oberoende av varandra 

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

Denna definition medför att det verkliga värdet inte påverkas av vem som besitter den aktuella 

tillgången eller skulden (jämför value in use ovan). Det verkliga värdet grundas istället på 

tillgången eller skulden i sig (jämför value in exchange ovan). I verkligheten kan det dock 

mycket väl förekomma fall då det uppskattade verkliga värdet på till exempel en specifik 

tillgång varierar beroende på vem det är som besitter den. Detta illustreras med ett exempel. 

Marknadsvärdet på en fabriksanläggning kan vara väldigt lågt eller till och med obefintligt på 

grund av att anläggningen är belägen i en region som har drabbats av ett flertal 

industrinedläggningar under den senaste tiden och som därmed är svår att få såld. Värdet som 

denna fabriksanläggning har för företaget som använder den i sin produktion kan dock vara 

betydligt högre genom att den genererar positiva framtida kassaflöden. En sådan situation kan 

leda till att värdering görs till återvinningsvärde snarare än till verkligt värde vilket medför att 

anläggningen ges ett högre värde än det som den kan säljas för på marknaden (Marton, 

2008a). Olika värderingsmetoder kommer att diskuteras mer senare i kapitlet. 

3.2.5 Värderingshierarki 

I IAS 40 finns en värderingshierarki enligt vilken förvaltningsfastigheters verkliga värden i första 

hand ska tas fram med hjälp av aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av liknande 

karaktär och skick, med liknande läge och så vidare som den fastighet som ska värderas. 

Standarden lyfter även fram betydelsen av att företagen är tydiga med och identifierar sådana 

olikheter som förekommer mellan fastigheter vid värderingen. Då det inte förekommer 

aktuella priser på en sådan aktiv marknad som nämns ovan anger IAS 40 att verkliga värden 

kan tas fram med hjälp av aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, 

läge eller skick än den fastighet som ska värderas. Vid användning av den här typen av 

fastigheter ska företaget justera fastigheternas verkliga värden med avseende på de skillnader 

som finns. Ett ytterligare alternativ är att utgå från senaste priser för liknande fastigheter på 

mindre aktiva marknader. Vid ett sådant läge är det viktigt att justera för eventuella 

förändringar i ekonomiska förutsättningar som inträffat sedan de senaste transaktionerna. Ett 

sista alternativ som tas upp i IAS 40 är att erhålla verkliga värden genom nuvärdet av 
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uppskattade framtida betalningsströmmar. Sådana uppskattningar är baserade på villkor i 

befintliga hyresavtal samt på externa faktorer som exempelvis aktuella marknadshyror för 

fastigheter av liknande karaktär. Den diskonteringsränta som används ska utgöras av en 

räntesats som speglar marknadens bedömning av osäkerheten i storleken på och tidpunkten 

för framtida betalningar, det vill säga från den finansiella marknaden (IAS 40 

Förvaltningsfastigheter, p. 45-46).  

3.2.6 Värdeförändringar 

IAS 40 anger att vinster och förluster som uppstår vid förändringar i förvaltningsfastigheters 

verkliga värden ska redovisas i resultaträkningen för den period i vilken vinsterna och 

förlusterna uppstår (IAS 40 Förvaltningsfastigheter, p. 35). Basis for conclusions on IAS 40 är en 

sammanfattning av de överväganden och kommentarer som lyftes fram vid 2003 års revidering 

av IAS 40 till den slutliga versionen. Rådmedlemmarna hade olika åsikter och därmed skilda 

kommentarer kring var tyngdpunkterna borde vara. Under revideringen framfördes åsikter 

kring om det skulle vara ett krav eller en möjlighet att redovisa värdeförändringar på 

förvaltningsfastigheter i eget kapital. Argument som lyftes fram för detta var att 

fastighetsmarknaden inte är tillräckligt aktiv och att orealiserade värdeförändringar i 

resultaträkningen ökar volatiliteten men inte transparensen, eftersom värdeförändringarna då 

stör utvärderingen av företagets operativa verksamhet. Kritiker hänvisade även till IASB:s 

föreställningsram punkterna 92 och 93 som anger att intäkter ska tas upp endast när de kan 

mätas med tillräcklig säkerhet och menar att så inte är fallet med orealiserade 

värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Argument för IASB:s slutliga beslut, att 

värdeförändringar ska tas upp i resultaträkningen, var bland annat att det vore inkonsekvent 

att ta upp värdeförändringar i eget kapital eftersom verkligt värde bygger på synen att det ger 

den mest relevanta och transparenta bilden av det finansiella resultatet för 

förvaltningsfastigheter (Basis for conclusions on IAS 40).  

3.3 Värdering 

Värdering är en metod för att få fram en skattning eller en uppfattning av ett värde. Enligt 

Betts och Ely (2005) kan förfarandet vid värdering delas upp i sex olika steg. För det första 

definieras och klargörs värderingsproblemet. Sedan utformas en värderingsplan vilket följs av 

att lämpligt datamaterial samlas in och analyseras. Det fjärde steget innebär att de framtagna 

tillvägagångssätten för värdering används på datamaterialet för att sedan komma fram till ett 

slutgiltigt värde, som till sist rapporteras (Betts & Ely, 2005).  
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IAS 40 rekommenderar företag som innehar förvaltningsfastigheter att grunda sina 

fastigheters verkliga värden på värderingar genomförda av oberoende värderingsmän med väl 

lämpade kunskaper och erfarenheter inom denna typ av värdering. Vidare anges att det 

verkliga värdet inte får avspegla framtida investeringar avsedda för att förbättra en fastighet 

och inte heller framtida fördelar som sådana investeringar kan medföra. Enligt IAS 40 ska 

företag lämna en hel del upplysningar om sina förvaltningsfastigheter i de finansiella 

rapporterna. Exempel på sådana upplysningar är hur företaget har gått tillväga vid framtagning 

av verkliga värden samt vilka nödvändiga antaganden som gjorts vid värderingen (IAS 40 

Förvaltningsfastigheter, p. 32, 51, 75). För att erhålla en god skattning av marknadsvärdet på 

fastigheter är det väsentligt att ha förståelse för fastighetsmarknaden och hur den fungerar. En 

förståelse för marknaden underlättar för värderaren vid framtagning av data från marknaden. 

Datamaterialet kan många gånger vara bristfälligt på grund av marknads imperfektioner och 

om värderaren då innehar viss marknadsförståelse kan dessa brister upptäckas lättare och 

datamaterialet kan justeras (Betts & Ely, 2005).  

Vid arbetet med värdering av fastigheter är det av inledande betydelse att avgöra om 

bedömning ska göras av marknadsvärdet eller avkastningsvärdet (jämför value in exchange 

respektive value in use ovan). Då detta är avgjort övergår arbetet till att bestämma 

värderingsmetod, det vill säga de verktyg som används vid bedömningen av en fastighets 

värde. Det inkluderar både den praktiska struktureringen av informationen och den tekniska 

beräkningen (Eriksson, 1995). Det finns enligt Eriksson (1995) tre huvudsakliga 

värderingsmetoder och dessa är ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och produktions-

kostnadsmetoden. Ortsprismetoden används främst då det finns god tillgänglighet till aktuella 

och jämförbara priser på marknaden. När det förekommer brister i denna tillgänglighet 

används istället nuvärdesmetoden i första hand och därefter produktionskostnadsmetoden 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Dessa tre metoder beskrivs i kommande avsnitt.  

3.3.2 Ortsprismetoden 

Det som på bästa sätt motsvarar en fastighets verkliga värde är det pris som vid 

värderingstidpunkten gäller för en liknande och jämförbar fastighet på en aktiv marknad (IAS 

40 Förvaltningsfastigheter, p. 45). Detta sätt att erhålla en fastighets verkliga värde brukar 

benämnas ortsprismetoden (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Vid arbete med 

ortsprismetoden inleds värderingsarbetet med att sortera in det aktuella värderingsobjektet i 

en passande delmarknad. Detta görs både utifrån var fastigheten befinner sig geografiskt och 
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vilken fastighetskategori den tillhör. Värderingsarbetet fortsätter sedan med att ta fram 

genomförda köp som skett på den aktuella delmarknaden. Bland dessa bör sedan ett urval och 

en gallring genomföras för att erhålla ett antal fastigheter som är så jämförbara som möjligt. 

De slutliga jämförelseobjekten kallas ortsprismaterial och består troligtvis av köp som skett vid 

olika tidpunkter (Eriksson, 1995). 

Värderingsobjektet ska värderas vid en viss tidpunkt som kallas för värderingstidpunkt. 

Omräkningar av priser måste därför göras då priserna har utvecklats genom exempelvis 

inflation och/eller förändringar i realpris mellan tidpunkterna för de jämförbara 

transaktionerna respektive den aktuella fastighetens värderingstidpunkt (Eriksson, 1995). 

Ibland behöver även en del justeringar göras kring till exempel fastighetens läge, skick och 

karaktär för att kunna erhålla ett verkligt värde så nära det sanna värdet som möjligt (IAS 40 

Förvaltningsfastigheter, p. 46). Efter justeringar är materialet redo att användas för att 

bedöma värdet på det aktuella värderingsobjektet. Trots justeringar och hänsynstagande för 

skillnader av olika slag medför alltid värdebedömningar en viss grad av osäkerhet (Eriksson, 

1995). Detta har att göra med att dessa bedömningar alltid grundas på bristfällig och komplex 

information (Bejrum & Lundström, 1986). Resultatet, i form av ett marknadsvärde, brukar 

vanligtvis anges antingen som en punktskattning eller med ett intervall. Då det väljs att anges 

som ett intervall bör dock alltid sannolikheten för att marknadsvärdet kommer att hamna 

inom det angivna intervallet uppges (Eriksson, 1995). Enligt Nordlund (2008) krävs dock att en 

precis siffra anges i redovisningen och inte ett intervall.  

3.3.3 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden omnämns liksom ortsprismetoden i IAS 40 som ett tillvägagångssätt för 

framtagning av verkliga värden. Denna metod grundar sig på framtida avkastningar (IAS 40 

Förvaltningsfastigheter, p. 46) och benämns således även avkastningsmetoden 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Både finansiella tillgångar och fastigheter kan 

enligt Damodaran (2002) värderas utifrån framtida kassaflöden som de förväntas generera 

samt den osäkerhet och den förväntade tillväxten som förknippas med dessa kassaflöden. Ju 

högre nivå och tillväxt det är på kassaflödena samt ju lägre osäkerhet som är förknippad med 

dem, desto högre är värdet på tillgången. Vid värdering med diskonterade kassaflöden 

behöver risken bedömas för att en diskonteringsränta som baseras på den aktuella risknivån 

ska kunna tas fram. Därefter bedöms storleken på de förväntade framtida kassaflödena som 

fastigheten i fråga ger upphov till. Det finns flera argument för att värdering av fastigheter 
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baserad på diskonterade kassaflöden inte lämpar sig särskilt bra. Till exempel att det är väldigt 

svårt att ta fram en tillförlitlig diskonteringsränta samt att skattningen av de framtida 

förväntade kassaflödena och slutvärdet utgör ett problem när det handlar om en begränsad 

tidsperiod, vilket är fallet med fastigheter. Damodaran (2002) diskuterar dock också mot dessa 

argument och visar på att de inte alls är lika starka som det kan tyckas till en början. Han 

menar till exempel att det i flera fall kan vara lättare att skatta framtida förväntade 

kassaflöden för en fastighet med begränsad livstid än för exempelvis finansiella tillgångar 

(Damodaran, 2002). Nuvärdesmetoden kan antingen gå ut på att bedöma marknadsvärdet 

eller avkastningsvärdet på en fastighet. Om metoden grundas på avkastningsvärdet baseras 

det framtagna värdet på ägarens alternativt den potentielle köparens krav och bedömningar. 

Om metoden istället grundas på marknadsvärdet ska värdet baseras på de krav och den 

uppfattning som marknaden har (Eriksson, 1995). Denna uppdelning diskuteras även av 

Nordlund (2009) som menar att i de fall fastighetsmarknadens direktavkastningskrav används 

för att diskontera kassaflöden, istället för ett avkastningskrav härlett från den finansiella 

marknaden, blir det en form av ortsprismetod och inte en avkastningsbaserad metod. 

3.3.4 Produktionskostnadsmetoden 

Den tredje metoden, produktionskostnadsmetoden, innebär att en fastighets verkliga värde 

baseras på återanskaffningskostnaden. Denna motsvaras av kostnaden för att vid 

värderingstidpunkten köpa en fastighet som kan likställas med det aktuella värderingsobjektet. 

I praktiken innebär detta först en beräkning av värdet på en ny byggnad av liknande karaktär, 

skick och så vidare, om en sådan skulle byggas. Därefter justeras det erhållna värdet med den 

beräknade värdeminskningen på den aktuella fastigheten på grund av nyttjande och ålder 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Svårigheter vad gäller att bestämma 

avskrivningsmodell samt hur stort belopp avskrivningen på en ny fastighet ska uppgå till ligger 

till grund för att produktionskostnadsmetoden inte är särskilt välanvänd i praktiken (Eriksson, 

1995). Till det värde som nu tagits fram adderas sedan värdet på den aktuella tomtmarken för 

att erhålla det totala marknadsvärdet på fastigheten (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 

2006). Produktionskostnadsmetoden kan i vissa värderingssammanhang användas som en 

åtgärd för att kontrollera den genomförda värderingen och uppskatta dess rimlighet, även i fall 

då den inte anses användbar som metod för själva värderingen av en fastighet (Eriksson, 

1995). 
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3.4 Referensramens roll för att uppfylla syftet 

För att illustrera vilken funktion referensramen fyller i studien och hur den ska användas för att 

genom analys besvara studiens frågeställningar har figuren nedan utformats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Referensramens funktion 

Den teoretiska basen består av sektionen om värde samt vissa delar av den inledande 

sektionen, då främst den sanna resultatskolan. Denna del av referensramen är ämnad som en 

teoretisk förankring och bakgrund till begreppet verkligt värde. Detta används sedan i den 

första delen av analysen för att analysera respondenternas syn på verkligt värde vilket sedan är 

grunden för den resterande analysen. Det är viktigt att ha klart för sig vad redovisningen ska 

fylla för funktion när resonemang förs kring hur värderingen går till samt vilka 

osäkerhetsfaktorer som finns. Då studien behandlar värdering är det vidare viktigt att ha ett 

grundläggande perspektiv på vad värde är.  

Nästa komponent i figuren behandlar värdering på ett översiktligt sätt för att därefter gå in 

mer specifikt på olika metoder för värdering av fastigheter. Med hjälp av denna komponent, 
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som är den tredje sektionen i referensramen, analyseras i den andra delen av analysen hur 

företagen värderar sina förvaltningsfastigheter. Som figuren visar är detta ämnat att besvara 

den första frågeställningen i studien som behandlar hur företagen praktiskt värderar sina 

förvaltningsfastigheter i den aktuella lågkonjunkturen och finanskrisen.     

Nästföljande komponent som behandlar ett antal redovisningsteorier är avsedd att beskriva 

och förklara hur företagen i studien redovisar och resonerar kring redovisningen. Dessa teorier 

används härigenom i den sista delen av analysen för att synliggöra vilka osäkerhetsfaktorer 

som finns angående företagens tillvägagångssätt och således besvara den andra 

frågeställningen. Mer specifikt används intressentteorin för att analytiskt resonera kring 

påtryckningar från olika intressenter, främst investerare och långivare, och hur de kan tänkas 

påverka värderingen och redovisningen till verkligt värde. Följande teori, legitimitetsteorin, är 

avsedd för analys kring vilka olika åtgärder företagen i studien har vidtagit för att uppnå 

legitimitet för företagens verksamhet och hur dessa påverkar värderingen. Härefter beskrivs 

agentteorin vilken i analysen används för att resonera kring den informationsasymmetri som 

finns, gällande de olika variablerna samt tillvägagångssätten vid värdering, mellan företagens 

ledningar och utomstående intressenter. Detta resonemang handlar mycket om vilken 

påverkan informationsasymmetrin har på redovisningen samt vilka risker och 

osäkerhetsfaktorer som den medför. Teorin kring vinstmanipulering används för analys kring 

vilka incitament som kan tänkas finnas för företagen att värdera eller redovisa på ett visst sätt. 

Den sista teorin i denna sektion angående vaga redovisningsregler är avsedd för analys kring 

hur vagheten i redovisningsreglerna påverkar tillvägagångssätten vid värdering samt vilka 

osäkerhetsfaktorer som finns i och med den stora betydelsen av professionella bedömningar.  
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4 Empiri 

Empirikapitlet beskriver de i studien ingående företagen samt deras värderingsmetoder och hur 

respondenterna ser på verkligt värde. Kapitlet försöker vidare att belysa hur företagen gått 

tillväga för att hantera den aktuella ekonomiska situationen samt vilka delar av värderingen 

som enligt respondenternas uppfattning är mest baserade på bedömningar. I slutet beskrivs 

även de två sakkunnigas syn på dessa aspekter för att ge ytterligare ett perspektiv till studien.  

4.1 Fastighets AB Balder 

Den huvudsakliga verksamheten för Fastighets AB Balder (i fortsättningen benämns bolaget 

endast Balder) är långsiktig fastighetsförvaltning med fokus på kommersiella fastigheter i de 

tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget har varit verksamt sedan 

halvårsskiftet 2005 och är idag noterat på Stockholmsbörsen vid small cap listan. Vid utgången 

av 2008 stod fastighetskategorin kontor för den största andelen av fastigheternas redovisade 

värde, närmare bestämt 62 %, och därefter följde handel/restaurang med en andel på 18 %. 

Bostäder, med en andel på 8 %, utgjorde i detta avseende den minsta fastighetskategorin. 

Balders huvudkontor finns beläget i Göteborg och regionkontor återfinns även i Stockholm och 

Malmö. Av bolagets redovisade värde per den siste december år 2008 stod såväl Göteborg 

som Stockholm för ungefär 43 % medan Malmö stod för resterande cirka 14 % (Fastighets AB 

Balder, 2009b). För att få en viss förståelse för Balders finansiella situation visas belåningsgrad 

och soliditet för åren mellan 2005 och 2008 i tabellen nedan. 

 2005 2006 2007 2008 

Belåningsgrad 72,8 % 79,5 % 70,0 % 72,0 % 

Soliditet 29,2 % 20,6 % 30,1 % 23,3 % 

Tabell 1: Belåningsgrad och soliditet (Fastighets AB Balder, 2007, 2009b) 

4.1.1 Redovisningsprinciper 

Balder upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS och IFRIC:s (International Financial 

Reporting Interpretation Committee’s) tolkningsuttalanden. Därutöver tillämpas RR 

(Redovisningsrådets Rekommendation) 30:06 Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner. Samtliga tillgångar och skulder redovisas till historiskt anskaffningsvärde bortsett 

från förvaltningsfastigheter och derivatinstrument som värderas till verkligt värde. Balders 
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förvaltningsfastigheter redovisas till en början till anskaffningskostnad för att i efterföljande 

värderingar redovisas till verkligt värde (Fastighets AB Balder, 2009b). 

4.1.2 Synen på verkligt värde 

Balder definierar verkligt värde som det belopp vilket skulle erhållas vid värderingstidpunkten i 

en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har intresse av att 

transaktionen genomförs (Fastighets AB Balder, 2009b). Balders ekonomidirektör Magnus 

Björndahl4 anser att värdering till verkligt värde generellt sett medför att viktig information 

lyfts fram i de finansiella rapporterna. Detta skedde dock redan innan lagförändringen 2005 

genom att fastighetsbolagen lämnade upplysningar om fastigheternas marknadsvärden samt 

presumtiv påverkan på eget kapital. Däremot anser Björndahl att det inte är självklart att 

värdeförändringen bör redovisas över resultaträkningen. Värdeförändringens påverkan på 

resultaträkningen är ofta väsentlig men är inte kassaflödespåverkande och redovisning över 

resultaträkningen ställer höga kunskapskrav på läsaren för denne verkligen ska förstå 

innebörden. En annan lösning skulle enlig Björndahl kunna vara att istället redovisa 

värdeförändringen efter skatt direkt mot eget kapital. Substansvärdet blir det samma men 

stora icke kassaflödespåverkande resultatposter undviks. Värdering till verkligt värde i 

lågkonjunkturen och finanskrisen skiljer sig inte nämnvärt i praktiken mot en värdering i en 

normal ekonomisk situation. Däremot uppstår det enligt Björndahl en negativ psykologisk 

effekt när negativa värdeförändringar redovisas i resultaträkningen, vilka ofta inte ens 

omnämns när resultat efter skatt anges. I en lågkonjunktur blir det fokus på kundernas 

betalningsförmåga vilket medför att riskpremien ökar i ett kommersiellt bestånd jämfört med 

ett fastighetsbestånd bestående av bostäder.  

4.1.3. Värderingsmetod 

Det verkliga värdet för Balders fastigheter erhålls genom interna värderingar en gång per 

kvartal. Dessa utförs med en kombinerad ortspris- och avkastningsmetod vars utgångspunkt är 

redovisade jämförelseköp. Värderingen har sin grund i en tioårig kassaflödesmodell och alla 

fastigheter värderas individuellt genom att nuvärdet beräknas på dels framtida kassaflöden i 

form av driftsöverskott, som successivt marknadsanpassas under tio år, dels det bedömda 

restvärdet det tionde året för fastigheten (Fastighets AB Balder, 2009b). Balder koncentrerar 

                                                           

4
 Magnus Björndahl, ekonomidirektör Fastighets AB Balder, besöksintervju den 4 mars 2009. 



 

 

38 

 

sig enligt Björndahl på vad som har skett sedan den senaste värderingen och för fullt uthyrda 

fastigheter räknar de i princip bara på det första året för att sedan öka de ingående variablerna 

i takt med inflationen de återstående nio åren i tioårsmodellen. Därigenom försöker de få en 

så bra uppskattning som möjligt av de aktuella tio åren. Den årliga inflationen antas vara 2 % 

under avsedd kalkylperiod, både vad gäller intäkterna och kostnaderna.  Antaganden kring 

fastighetskostnaderna görs med hjälp av budget, framtida prognoser, historiska utfall samt 

beräknade standardiserade kostnader (Fastighets AB Balder, 2009b).   

Hyresutvecklingen anses följa inflationen men hänsyn tas även till de indexklausuler som gäller 

enligt kontrakten under dess löptider(Fastighets AB Balder, 2009b). Vid värderingen stämmer 

företaget av hyresintäkterna mot de verkliga enligt Björndahl, eftersom det är de verkliga som 

förs in i kalkylen. Om till exempel hyran för en fastighet är 5 000 kronor per kvadratmeter 

enligt kalkylen medan marknadshyran visar sig ligga på endast 3 000 kronor så förblir dock de 

5 000 kronorna kvar i kalkylen tills det aktuella kontraktet löper ut. Därefter justeras hyran till 

den nivå som råder på marknaden vid värderingstidpunkten. Även eventuella rabatter, som 

exempelvis kan ges av fastighetsbolaget för att få in en ny hyresgäst i en vakant yta, 

inkluderas. Den i modellen angivna nettoohyran justeras således enligt Björndahl för 

eventuella rabatter samt i de fall de faktiska hyrorna avviker från marknadshyrorna .  

Vakanserna bedöms med bakgrund av den situation som råder. En anpassning görs successivt 

till bedömd marknadsmässig vakans samtidigt som hänsyn tas till för fastigheten givna 

förutsättningar (Fastighets AB Balder, 2009b). Vid årsskiftet 2008 uppgick vakansgraden till 6 % 

men Balders målsättning är att minska denna till 3 %. Björndahl anger vakanserna som den 

variabel i kassaflödesmodellen som baseras på mest bedömningar. 

Kalkylräntan är en viktig beståndsdel i värderingsarbetet och används vid diskontering av 

framtida förväntade kassaflöden respektive av restvärdet. Denna erhålls genom ett 

direktavkastningskrav som fås fram genom jämförelse med olika transaktioner på 

fastighetsmarknaden, egna erfarenheter från genomförda eller diskuterade fastighetsaffärer 

samt ett tillägg för inflationen på 2 %. Exempel på viktiga faktorer att ta hänsyn till vid 

framtagning av direktavkastningskrav är hyresnivå, fastighetens läge och skick samt 

vakansgrad (Fastighets AB Balder, 2009b). Vid framtagning av direktavkastningskravet förs 

ständiga diskussioner både på köp- och säljsidan, vilket ger en uppfattning om vad marknaden 

vill ha. Enligt Björndahl är det direktavkastningskravet som värderingsmodellen är mest känslig 

för. Antalet genomförda fastighetsaffärer minskar ofta i en lågkonjunktur varför osäkerheten 
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ökar när det gäller direktavkastningskravet. Att räntenivån minskar i sämre tider är enligt 

Björndahl som en balanserande parameter vid värdering till verkligt värde. 

Som en kontrollåtgärd låter företaget en extern värderare bedöma värdet på en andel av det 

totala fastighetsbeståndet. Det externa värderingsföretaget Newsec gjorde 2008 en 

bedömning på fastigheter motsvarande ungefär 30 % av det verkliga värdet enligt Balder. 

Newsecs bedömning resulterade i ett verkligt värde som understeg Balders verkliga värde på 

samma fastigheter med 1,2 % (Fastighets AB Balder, 2009a). Även om en extern värdering görs 

använder Balder enligt Björndahl sin egen värdering men anger i de finansiella rapporterna var 

den externa värderingen låg.  

4.1.4 Hantering av lågkonjunkturen och finanskrisen 

Det är enligt Björndahl en extraordinär situation som råder nu och det har dessutom gått 

extremt fort. Det som Björndahl ser som det största problemet är finansieringssvårigheterna, 

vilka började komma för ungefär ett år sedan. Det spelar nästan ingen roll hur lågt pris en 

köpare och en säljare kommer överens om, bankerna finansierar ytterst ovilligt affären i alla 

fall. Istället handlar det idag mer om att vårda de fastigheter som redan ingår i beståndet. 

Frågan blir då hur verkliga värden på fastigheterna fås fram när så få transaktioner sker. Trots 

finansieringssvårigheterna går det att genomföra affärer genom exempelvis byten och 

omstruktureringar bland redan innehavda fastigheter. Dessutom genomförs en del affärer 

bland fastighetsbolag som inte är börsnoterade, vilka enligt Björndahl kan fungera som hjälp 

vid värderingsarbetet. Vid den senaste värderingen höjdes i stort sett alla 

direktavkastningskrav för fastigheterna men Balder gjorde inte någon generell höjning utan 

gjorde individuella bedömningar av varje fasighet. Även om Björndahl anser att 

direktavkastningskravet är den variabel som kännetecknas av mest osäkerhet så tycker han att 

det på ett övergripande plan är problemen kring finansiering som står för den största 

osäkerheten i dessa tider, vilket förstås hänger ihop. Saknas finansiering så går det helt enkelt 

inte att genomföra några affärer och då finns inget underlag för att bedöma 

direktavkastningskraven. Det genomsnittliga direktavkastningskravet på bolagets fastigheter 

2008 var 6,9 % vilket de känner sig trygga med i dagsläget.  

Vid en jämförelse mellan hur Balder genomför sina värderingar nu i rådande lågkonjunktur och 

med hur bolaget har gjort tidigare finns inga skillnader vad gäller tillvägagångssätt eller 

ingående variabler i sig. En värderingsmodell är oavsett ekonomiskt läge på marknaden 

genomsyrad av en viss osäkerhet vilket gör att det inte blir några större skillnader i 
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värderingsarbetet menar Björndahl. Dock ser företaget risker som de inte har tänkt på tidigare 

och återigen är det finansieringssvårigheterna som kommer i fokus. Enligt Björndahl försöker 

Balder göra en så sund kalkyl som möjligt efter rådande omständigheter. Detta bland annat 

genom att de antar att de inte kommer kunna fylla vakanser lika fort som de kan under 

normala förhållanden, vilket sänker fastigheternas värden något.  

4.1.5 Fastigheternas värdeförändringar 

För att kunna jämföra mellan olika företag och år beräknades procentuella värdeförändringar i 

Balders fastigheter genom att värdeförändringen under ett år dividerades med genomsnittet 

av bolagets ingående balans (IB) och utgående balans (UB) för samma år. Se 

beräkningsformeln samt tabellen nedan.  

Procentuell värdeförändring = Värdeförändring/((IB+UB)/2) 

 2005 2006 2007 2008 

Värdeförändring, milj kr 143,6 212,0 566,8 -214,3 

IB, milj kr 2 544,3 2 704,5 6 948,6 6 710,1 

UB, milj kr 2 704,5 6 948,6 6 710,1 7 038,4 

Värdeförändring  5,47 % 4,39 % 8,30 % -3,12 % 

Tabell 2: Värdeförändringar (Fastighets AB Balder, 2006, 2007, 2008, 2009a) 

De procentuella värdeförändringarna varierar som synes en del mellan åren 2005 och 2008. 

Förändringen har varit positiv varje år bortsett från 2008 då den var negativ. Utvecklingen av 

kalkylräntekraven och direktavkastningskraven under åren 2005 till 2008 anses också vara av 

intresse för studien då dessa utgör grundläggande beståndsdelar i värderingsmetoderna. 

Därför innehåller tabellen nedan intervallen hos dessa variabler som har använts vid respektive 

års värderingsarbeten. Tabellen inkluderar även 2008 års genomsnittliga direktavkastningskrav 

för hela företagets fastighetsbestånd. De genomsnittliga direktavkastningskraven för de 

tidigare åren har inte kommunicerats ut till allmänheten och kunde dessvärre därmed inte 

heller erhållas till denna studie. 
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 2005 2006 2007 2008 

Kalkylräntekrav 7,50 - 11,50 % 6,50 - 14,00 % 7,00 - 11,00 % 7,25 - 13,00 % 

Direktavkastningskrav 5,50 - 9,50 % 4,50 - 12,00 % 5,00 - 9,00 % 5,25 - 11,00 % 

Genomsnittligt 
direktavkastningskrav 

X X X 6,9 % 

Tabell 3: Direktavkastningskrav m.m. (Fastighets AB Balder, 2006, 2007, 2008, 2009b) 

Som tabellen visar har inga dramatiska förändringar skett när det gäller intervallen över 

kalkylräntan respektive direktavkastningskravet genom åren. Den övre gränsen i intervallen 

har dock växlat upp och ner med mellan 2 och 3 procentenheter per år. Balder brukar 

genomföra en känslighetsanalys varje år för att utvärdera resultateffekterna av förändringar 

hos några för bolaget väsentliga faktorer (Fastighets AB Balder, 2009b). Tabellen nedan 

sammanfattar det väsentliga i den känslighetsanalys som gjordes för räkenskapsåret 2008.  

Faktor Förändring Resultateffekt 

Hyresintäkt +/-1 procent +/-7 milj kr 

Värdeförändring fastigheter +/-5 procent +/-352 milj kr 

Direktavkastningskrav +/-0,5 procentenhet -/+500 milj kr 

Tabell 4: Känslighetsanalys (Fastighets AB Balder, 2009b & Björndahl) 

4.2 Home Properties 

Home Properties AB är listade på mid cap på Stockholmsbörsen och är ett av de ledande 

hotellfastighetsbolagen i Norden. Av 2008 års nettoomsättning för bolagets 

fastighetsverksamhet stod Sverige för 81 % och Norge för 19 % (Home Properties, 2009a). 

Företaget är noga med att hyresgästerna är professionella hotelloperatörer med starka 

varumärken och detta är en förutsättning för nära och långsiktiga samarbeten. Huvuddelen av 

Home Properties fastighetsbestånd ligger i storstadsregioner och regionstäder i Norden på 

grund av att beläggningsgrad och rumspriser generellt sett ligger på nivåer över genomsnittet 

där. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och verksamheten är indelad i totalt sex olika 

regioner där Storstockholm (40 %), Regionstäder (26 %), Storoslo (13 %) och Göteborg (7 %) 

utgör de fyra med störst andel av 2008 års bokförda värde (Home Properties, 2009a). För att få 

viss förståelse för Home Properties finansiella situation visas belåningsgrad och soliditet för 

åren mellan 2005 och 2008 i tabellen nedan. Det finns dock ingen information om 

belåningsgraden för 2005 i de finansiella rapporterna varför denna ej finns med i tabellen. 
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 2005 2006 2007 2008 

Belåningsgrad X 52,8 % 53,9 % 61,2 % 

Soliditet 77,6 % 55,7 % 42,5 % 42,7 % 

Tabell 5: Belåningsgrad och soliditet (Home Properties, 2009a) 

4.2.1 Redovisningsprinciper 

För koncernens finansiella rapporter följer Home Properties IFRS, tolkningsuttalanden från 

IFRIC, RFR (Rådet för Finansiell Rapporterings Rekommendation) 1.1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har vidare 

upprättats i enlighet med anskaffningsvärdemetoden förutom när det gäller 

förvaltningsfastigheter och vissa finansiella instrument som har värderats till verkliga värden. 

När det gäller värderingen av företagets hotellfastigheter har alltså samtliga värderats till 

verkliga värden eftersom dessa klassificeras som förvaltningsfastigheter. Då fastigheterna 

förvärvas redovisas de dock till anskaffningsvärde (Home Properties, 2009a).  

4.2.2 Synen på verkligt värde 

Home Properties definierar verkligt värde som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 

överlåtas mellan parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs (Home Properties, 2009a). Generellt anser företagets 

ekonomidirektör Solveig Wadman5 att redovisning till verkligt värde är bra i och med den 

synlighet som det medför, det vill säga att värdena finns med i balansräkningen. Den stora 

mängd dolda värden som tidigare fanns och som kunde skapa obalans i balansräkningen 

undviks därmed. Wadman anser dessutom att det känns naturligt att allt som har 

resultatpåverkan går via resultatet. Det fördes en hel del diskussioner inom branschen kring 

detta redovisningssätt då det infördes 2005 och bolagen ställde sig frågan vilken väg de skulle 

gå. För Wadmans del har synen på värdering till verkligt värde dock förändrats en aning i och 

med det som under den senaste tiden har hänt i omvärlden. Vissa nackdelar och problem med 

värderingen har därmed uppdagats och fastigheters värdeförändringar får enligt Wadman en 

oförtjänt dramatisk effekt på redovisningen och resultatet. Det går inte heller att se hur stora 

de gjorda uppskrivningarna på fastigheterna egentligen är eftersom dessa värdeförändringar 

                                                           

5 Solveig Wadman, ekonomidirektör Home Properties AB, besöksintervju den 10 mars 2009. 
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inte särskiljs. Detta är ett problem och det skulle vara bättre att på något sätt särredovisa 

värderingsvinsterna och värderingsförlusterna som ingår i det egna kapitalet. Detta skulle 

dessutom underlätta för läsarna som då får möjlighet att bilda sig egna uppfattningar om vad 

de tror angående fastigheternas värden menar Wadman. 

4.2.3 Värderingsmetod 

Home Properties genomför regelbundna interna värderingar av det totala fastighetsbeståndet 

i enlighet med anvisningar och riktlinjer utgivna av Svenskt Fastighetsindex. Dessa grundas på 

tioåriga kassaflödesanalyser som är baserade på prognoser om framtida kassaflöden samt 

marknadsanalyser, det vill säga en kombinerad ortsprismetod (Home Properties, 2009a). Enligt 

Wadman bygger denna metod på vilket kassaflöde varje fastighet genererar, som i sin tur 

beror på vilka intäkter, kostnader, investeringar och vakansgrader som förknippas med 

fastigheten. Detta kombineras sedan med vilka förväntningar Home Properties har om den 

framtida utvecklingen. Prognosen görs för ett år framåt i tiden och sedan används en 

generaliserad schablon där 2 % tillväxt antas. Home Properties tar även hänsyn till exempelvis 

planerade investeringar enligt Wadman. Bedömningarna görs vidare med utgångspunkt i 

information som Home Properties har om lokalhyresavtal, vakanta lokaler samt löpande drifts- 

och underhållskostnader. Vidare används information som har inhämtats från offentliga källor 

i de olika länderna för respektive delmarknad, exempelvis fastighetsdata, hotellbeläggning, 

genomsnittliga rumspriser samt konkurrentanalyser. Marknadsanalyserna innebär att 

jämförelser med och analys av genomförda köp av hotellfastigheter inom respektive 

delmarknad görs (Home Properties, 2009a).  

Kalkylräntan som används för att göra nuvärdesberäkningen består av tre komponenter vilka 

är tioårig statsobligationsränta, tillägg för generell risk för värderingsobjektet samt tillägg för 

objektspecifik risk (Home Properties, 2009a). Wadman menar att direktavkastningskravet är 

nyckeln till värderingen. Grunden för detta är transaktioner och ortsprisanalyser, men 

eftersom det skedde väldigt få hotelltransaktioner förra året, och även historiskt sett, blir detta 

problematiskt. Home Properties sålde mycket fastigheter 2005 och 2006 så där vet de vilka 

avkastningsnivåer de sålde på, men dessa har några år på nacken. För att hantera detta tittar 

de även en del på utvecklingen av direktavkastningskrav för andra fastighetstyper som 

exempelvis kontor och butiker men Wadman menar att det egentligen inte är riktigt relevant 

för Home Properties. För att hantera problematiken med få transaktioner uppskattar de även 

direktavkastningskravet utifrån den riskfria räntan, det vill säga den tioåriga 
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statsobligationsräntan, och ett riskpåslag som bedöms rimligt för det aktuella hotellet. För 

närvarande är den aktuella statsobligationsräntan låg, närmare bestämt 2,9 %, och detta är 

enligt Wadman en bidragande orsak till att Home Properties i stort sett inte har ändrat sitt 

direktavkastningskrav i den senaste värderingen. Risken har bedömts som högre men den 

ökade risken har kompenserats med en lägre riskfri ränta. Det går dock alltid att diskutera vad 

som är rätt eller fel gällande risken och ett slutligt svar fås inte förrän en transaktion sker.  

Wadman anser att direktavkastningskravet är den variabel som är mest baserad på 

bedömningar och det diskuterades mycket kring denna variabel internt vid den senaste 

värderingen. Även om direktavkastningskravet baseras på rimliga ekonomiska resonemang 

kring räntan och risken så finns det alltid en osäkerhet tills det sker en verklig transaktion.   

Home Properties har inte problem med vakanser på samma sätt som traditionella 

fastighetsbolag eftersom de i stort sett inte har några tomma ytor. Vakansgraden är annars 

enligt Wadman ofta den variabeln som värderingsmodeller är mest känsliga för förändringar i. 

Istället är en känslig och svårbedömd variabel i Home Properties värderingsmodell intäkterna 

eftersom storleken på dessa beror på omsättningsbaserade hyresavtal. Intäkterna beror alltså 

på vilken beläggningsgrad hotellen har, vilket innebär att Home Properties har en delad risk 

med hyresgästen. Det finns dock alltid en grund- eller minimihyra i botten som ofta är satt som 

en schablon av den beräknade omsättningshyran. Prognostiseringen av intäkterna görs genom 

ett samarbete med hyresgästerna som månadsvis ska rapportera sin omsättning samt 

tillhandahålla årliga prognoser och budgetar till Home Properties. Wadman menar att detta är 

lämpligt eftersom det är hotelloperatörerna som befinner sig längst ut mot marknaden. Home 

Properties tar dock inte bara emot denna information okritiskt utan gör sin egen bedömning 

bland annat genom att se hur väl historiska budgetar och prognoser stämt överens med 

utfallet. En medföljande problematik är att de direkt påverkas av konkurrensen på orten 

eftersom många nya hotell på en ort får påverkan på beläggningsgraden och därmed 

hyresintäkterna.  

Home Properties använder sig av generella historiska kostnader per kvadratmeter. Wadman 

menar därför att denna variabel är mer stabil och mindre osäker eftersom det löpande 

underhållet följer uppgjorda planer. Specifika insatser görs i samråd med hyresgästen och i 

sämre tider är många benägna att skjuta investeringar som inte är funktionellt nödvändiga på 

framtiden. Detta kan i vissa fall kompensera för minskningar på intäktssidan, vilket kan 

innebära att driftsnettot inte nödvändigtvis behöver bli mycket sämre.  Home Properties har 

vidare haft som princip att utöver den interna värderingen av hela fastighetsbeståndet även 
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värdera cirka 20 % externt. Ett undantag gjordes dock vid halvårsbokslutet för 2007 då istället 

hela 80 % externvärderades. Vid en jämförelse mellan denna värdering och motsvarande 

interna värdering konstaterade Home Properties att de låg i linje med varandra. Sedan dess 

görs även en extern värdering av fastigheter som förvärvas av bolaget (Home Properties, 

2009a). 

4.2.4 Hantering av lågkonjunkturen och finanskrisen 

Enligt Wadman har företaget inte ändrat sitt tillvägagångssätt i och med finanskrisen och 

lågkonjunkturen. Metodiken är densamma och det är också viktigt för att upprätthålla 

trovärdigheten för värderingen. Det blir dock självklart mycket diskussioner angående 

exempelvis direktavkastningskravet eftersom det inte sker några transaktioner idag. Bolaget 

har även granskat hyresgästernas intäktsbudgetar mer ingående jämfört med tidigare år med 

avseende på rimlighet och skälighet. Beläggningsgraden i Malmö har hittills klarat sig relativt 

bra men i Stockholm och Göteborg har den minskat med cirka 10 %. Statistiken visar dock att 

priserna ligger kvar på samma nivå vilket innebär att de negativa effekterna av den minskade 

beläggningsgraden i alla fall inte förstärks ytterligare. En annan åtgärd som Home Properties 

har vidtagit är att de i årsredovisningen för 2008 har varit extra noga med att förtydliga 

metodiken vid värderingen och försökt att motivera varför de ligger kvar på samma nivåer 

avseende direktavkastningskraven. 

4.2.5 Fastigheternas värdeförändringar 

Procentuella värdeförändringar av Home Properties fastigheter beräknades på samma sätt 

som för Balder ovan och visas i tabellen nedan. De procentuella värdeförändringarna har varit 

positiva varje år förutom år 2008 då förändringen var negativ. Den stora värdeförändringen 

2005 beror troligtvis på övergången till IFRS och redovisning till verkligt värde. 

 2005 2006 2007 2008 

Värdeförändring, milj kr 1 284,5 122,2 384,9 -65,4 

IB, milj kr 4 170,1 1 973,5 2 283,1 3 120,0 

UB, milj kr 1 973,5 2 283,1 3 120,0 3 094,1 

Värdeförändring 41,82 % 5,75 % 14,25 % -2,10 % 

Tabell 6: Värdeförändringar (Home Properties, 2006, 2007, 2008, 2009b) 
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Nivåerna på såväl kalkylräntan som direktavkastningskravet för vart och ett av åren mellan 

2005 och 2008 illustreras i tabellen nedan i form av intervall. Den nedersta raden visar även 

genomsnittliga direktavkastningskrav för företagets fastighetsbestånd för respektive år. Både 

vad gäller kalkylränta och direktavkastningskrav har nivåerna på dessa varit stabila under de 

gångna verksamhetsåren från och med 2005. 

 2005 2006 2007 2008 

Kalkylräntekrav 7,00 - 10,00 % 7,50 - 11,00 % 7,00 - 10,00 % 7,00 - 10,25 % 

Direktavkastningskrav 5,00 - 8,00 % 5,50 - 9,00 % 5,00 - 8,00 % 5,00 - 8,25 % 

Genomsnittligt 
direktavkastningskrav 

7,2 % 7,1 % 6,4 % 6,5 % 

Tabell 7: Direktavkastningskrav m.m. (Home Properties, 2006, 2007, 2008, 2009b & Wadman) 

Home Properties genomför regelbundna känslighetsanalyser (Home Properties, 2009b). Det 

väsentliga i den känslighetsanalys som gjordes i samband med bokslutsarbetet för 

räkenskapsåret 2008 sammanfattas i tabellen nedan. 

Faktor Förändring av verkligt värde 

Direktavkastningskrav +/- en procentenhet -440/+610 miljoner kronor  

Driftsöverskott +/- en procentenhet +/-22 miljoner kronor 

Tabell 8: Känslighetsanalys (Home Properties, 2009b) 

4.3 Hufvudstaden 

Hufvudstaden grundades redan 1915 och har idag ett ledande och välkänt varumärke i 

fastighetsbranschen med fokus på kommersiella fastigheter i Stockholms och Göteborgs mest 

centrala och attraktiva affärslägen. Företagets verksamhet är begränsad till Sverige och indelas 

i tre olika affärsområden, Stockholm Västra City, Stockholm Östra City samt Göteborg. Av 2008 

års bruttoresultat stod Stockholm Östra City för 49 %, Stockholm Västra City för 38 % och 

Göteborg stod för 13 %. Kategorin kontor var 2008 den största och bestod då av 50 % av 

bolagets totala uthyrbara yta. Härefter följer butiker och restauranger som vid samma tidpunkt 

bestod av 28 % av den totala uthyrbara ytan (Hufvudstaden, 2009b). För att få viss förståelse 

för Hufvudstadens finansiella situation visas belåningsgraden och soliditeten mellan 2005 och 

2008 i tabellen nedan. 
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 2005 2006 2007 2008 

Belåningsgrad 21,7 % 19,3 % 16,6 % 17,8 % 

Soliditet 52,2 % 57,4 % 56,4 % 55,9 % 

Tabell 9: Belåningsgrad och soliditet (Hufvudstaden, 2009b) 

4.3.1 Redovisningsprinciper 

Hufvudstadens koncernredovisning upprättas enligt IFRS, IFRIC:s tolkningsuttalanden och RFR 

1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Företagets tillgångar och skulder 

redovisas till anskaffningsvärde förutom förvaltningsfastigheter och en del finansiella 

instrument som redovisas till verkligt värde. Till en början redovisas dock Hufvudstadens 

förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad (Hufvudstaden, 2009b). 

4.3.2 Synen på verkligt värde 

Hufvudstaden definierar en fastighets verkliga värde som dess uppskattade marknadsvärde 

(Hufvudstaden, 2009b). Företagets ekonomichef Magnus Jacobsson6 anser att det rent 

principiellt är rätt att redovisa tillgångar till vad de faktiskt är värda. När det gäller 

förvaltningsfastigheter anser Jacobsson att det är bra att värdera dessa till verkligt värde men 

förordar att värdeförändringen ska gå över balansräkningen och inte resultaträkningen. Främst 

på grund av att värdeförändringarna inte har med den löpande verksamheten att göra utan 

påverkas av olika makroekonomiska faktorer som exempelvis den globala ekonomiska 

utvecklingen samt ränteläget. Vidare menar Jacobsson att värdeförändringar på 

förvaltningsfastigheter kan påverka verksamheten på så sätt att de kan inverka på 

finansieringen, vilket dock inte är fallet här eftersom Hufvudstaden inte har utnyttjat de 

uppgångar som varit och endast har en nettobelåningsgrad på 16 %. Jacobsson anger vidare 

att eftersom Hufvudstaden har ett långsiktigt fastighetsinnehav som de har för avsikt att 

behålla får inte värdeförändringar så stor betydelse. Om de förlorar på en affär för att 

fastighetsvärdet har gått ner kan de köpa en ny motsvarande fastighet för samma belopp 

eftersom den också har gått ner i värde.   

Specifikt i den aktuella lågkonjunkturen och finanskrisen anser Jacobsson att 

redovisningsreglerna med verkligt värde genomgår en form av stresstest. Jacobsson menar att 

                                                           

6
 Magnus Jacobsson, chef ekonomi/finans Hufvudstaden AB, besöksintervju den 3 mars 2009 
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det uppstår en slags självuppfyllande svängningar som föder såväl större uppgångar som större 

nedgångar än nödvändigt. På grund av detta anser Jacobsson att värdeförändringarna bör 

redovisas i balansräkningen och inte i resultaträkningen. Ett stort problem som Jacobsson ser 

med redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter i lågkonjunktur är att en hälsosam 

verksamhet med ett bra kassaflöde drabbas av kraftiga nedgångar på grund av 

redovisningsregler. I många fall kan det få verklig påverkan eftersom finansieringsavtal ofta 

bygger på vissa nyckeltal i balansräkningen, vilket dock inte är fallet för Hufvudstaden.  

4.3.3 Värderingsmetod 

En gång per år genomför Hufvudstaden en individuell och intern värdering till verkligt värde av 

varje fastiget i företagets fastighetsbestånd, vilken sedan uppdateras en gång per kvartal. Som 

grund för Hufvudstadens värdering av förvaltningsfastigheter används en 

direktavkastningsmetod (Hufvudstaden, 2009b). Enligt Jacobsson bygger denna metod dels på 

vad fastigheterna har för kassaflöden och dels vad Hufvudstaden har för uppfattning om 

marknadens direktavkastningskrav. Jacobsson anger att metoden är en form av ortsprismetod, 

vilket han menar att de flesta metoder som används är. Han menar vidare att anställda på 

Hufvudstaden är experter på att bedöma vad fastigheterna avkastar då de har bättre insyn än 

vad externa värderare har. Detta kan exempelvis gälla fastigheternas underhållsbehov samt 

om det finns några speciella avtalskonstruktioner som påverkar lönsamheten framåt i tiden. 

Driftsöverskottet grundar sig på marknadsanpassade hyresintäkter som justeras med en 

långsiktig bedömning av hyresvakansgraden motsvarande mellan 5 och 7 %. I enlighet med vad 

som framgår i årsredovisningen görs inte någon justering för avvikande faktiska hyror. 

Justering görs dock med förväntad storlek på underhålls- och driftskostnader (Hufvudstaden, 

2009a). Enligt Jacobsson innebär lågkonjunkturen att vakanserna kommer att gå upp och 

driftsnettot kommer därmed att minska.  När det gäller hyresintäkterna baseras de till viss del 

på omsättningsbaserade hyresavtal. 2008 tillämpades denna typ av avtal endast på de båda 

NK-varuhusen men Hufvudstaden strävar efter att utöka tillämpningen av denna avtalstyp 

(Hufvudstaden, 2009b).  

För bedömning av direktavkastningskraven uppskattas de förräntningskrav som marknaden 

har för försäljning och köp av jämförbara fastigheter. Att uppskatta marknadens 

direktavkastningskrav är enligt Jacobsson mer problematiskt än att bedöma fastigheternas 

kassaflöden. Dock menar Jacobsson att de har bra kunskap om direktavkastningskraven i 

aktuella lägen eftersom deras verksamhet är så pass koncentrerad kring de centrala delarna av 
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Stockholm och Göteborg. Enligt Jacobsson finns denna kunskap dels internt men även externt 

genom exempelvis värderings- och transaktionsföretag som kan ha uppfattningar om 

direktavkastningskrav till och med i specifika gatukorsningar. De direktavkastningskrav som 

används skiljer sig mellan regioner och dessutom mellan olika delområden inom regionerna. 

Utöver detta beaktas bland annat typ av fastighet samt dess tekniska standard och 

byggnadskonstruktion (Hufvudstaden, 2009a). Enligt Jacobsson påverkas 

direktavkastningskravet först och främst av vad den totala efterfrågan är.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Själva värdet på en enskild fastighet fås sedan enligt Jacobsson och Hufvudstaden (2009b) fram 

genom att dividera det bedömda långsiktigt uthålliga driftsöverskottet med det uppskattade 

direktavkastningskravet på marknaden. Den genomförda värderingen uppdateras vanligtvis en 

gång per kvartal och tar då hänsyn till genomförda köp, försäljningar, investeringar och andra 

påverkande förändringar (Hufvudstaden, 2009b). Hufvudstaden låter dessutom två externa 

värderare, DTZ Sverige AB och Forum Fastighetsekonomi AB, värdera mellan 20 och 30 % av 

det internt framtagna marknadsvärdet minst en gång per år som en kontrollåtgärd. Urvalet av 

fastigheter anses vara representativt för bolagets totala fastighetsbestånd. För de externt 

värderade fastigheterna 2008, 22 % av det totala beståndet, uppgick marknadsvärdet till cirka 

4,3 miljarder kronor, med ett intervall på +/- 2 till 7 %. Den interna värderingen för 

motsvarande fastigheter visade på ett marknadsvärde uppgående till cirka 4,2 miljarder 

kronor, vilket är inom de externa värderarnas angivna intervall (Hufvudstaden, 2009b).  

4.3.4 Hantering av lågkonjunkturen och finanskrisen 

Jacobsson menar att den aktuella lågkonjunkturen och finanskrisen inte nödvändigtvis behöver 

påverka verksamheten, och då specifikt finansieringen, på annat sätt än tidigare 

lågkonjunkturer just på grund av de nya redovisningsreglerna med verkligt värde. Detta med 

anledning av att det även tidigare har lånats på marknadsvärden och inte de 

anskaffningsvärden som då fanns i balansräkningen. Däremot menar Jacobsson att det 

påverkar psykologiskt eftersom värdeförändringarna kommer mer ut i offentligheten genom 

att de finns tryckta i finansiella rapporter. Tidigare har fastighetsföretagen kunnat ha lite dolda 

buffertar men har i och med de nya redovisningsreglerna drivits till att utnyttja dessa för 

belåning i högre grad än tidigare. Detta har Hufvudstaden gått emot då de har en strategi med 

låg belåning vilken blir mindre effektivt i uppgångar men mer betryggande i nedgångar, något 

som märks nu enligt Jacobsson.  
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Hufvudstaden har under 2008 justerat upp direktavkastningskravet med en halv procentenhet, 

vilket visas nedan i tabell 11. Jacobsson menar att direktavkastningskravet inte har ökat lika 

mycket i Sverige som på andra håll i världen i och med lågkonjunkturen och finanskrisen 

eftersom det är förhållandevis lätt att sälja fastigheter i Sverige på grund av ett enkelt 

regelverk och en snabb marknad. Detta gör att riskpåslaget och därmed 

direktavkastningskravet blir lägre än i många andra länder i och med lågkonjunkturen och 

finanskrisen. En annan faktor som har bidragit till att direktavkastningskravet inte har stigit 

mer än med en halv procentenhet är att räntorna historiskt sett är låga. Jacobsson menar 

vidare att det fortfarande finns en efterfrågan när det gäller de centrala delarna av speciellt 

Stockholm men även Göteborg, vilket det kanske inte gör på flera andra håll. Detta påverkar 

både hyresintäkterna och direktavkastningskraven. Hufvudstadens värderingsmodell är mest 

känslig för förändringar i hyresintäkter och direktavkastningskrav, medan kostnaderna är mer 

stabila. Under 2008 har hyresintäkterna höjts, vilket har modifierat nedskrivningen något som 

annars skulle ha varit ännu större. Den värderingsvariabel som är mest baserad på 

bedömningar och som innefattar mest osäkerhet är direktavkastningskravet.  

Jacobsson anger att det inte finns någon skillnad i hur Hufvudstaden värderar sina 

förvaltningsfastigheter i och med lågkonjunkturen och menar att bedömningarna som krävs 

alltid är osäkra oavsett uppgång eller nedgång i konjunkturen. Det faktum att det sker färre 

transaktioner i dagsläget hanterar Hufvudstaden genom att även analysera transaktioner som 

aldrig blev genomförda till följd av exempelvis brist på finansiering. Dessutom gjordes en 

extern värdering av en andel av företagets fastighetsbestånd även vid halvårsskiftet 

föregående år som en extra kontrollåtgärd med tanke på turbulensen i omvärlden.  

4.3.5 Fastigheternas värdeförändringar 

Liksom för Balder och Home Properties har en procentuell värdeförändring i Hufvudstadens 

förvaltningsfastigheter beräknats för vart och ett av åren mellan 2005 och 2008, vilket 

redovisas i tabellen nedan. För Hufvudstadens del har de årliga värdeförändringarna skiftat en 

del och även i detta fall har de procentuella värdeförändringarna hos fastigheterna varit 

positiva för varje år förutom 2008 då den var negativ. 
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 2005 2006 2007 2008 

Värdeförändring, milj kr 1 200,0 2 647,5 2 597,7 -1 629,4 

IB, milj kr 15 000,0 16 276,0 17 408,8 20 530,5 

UB, milj kr 16 276,0 17 408,8 20 530,5 19 083,2 

Värdeförändring 7,67 % 15,72 % 13,69 % -8,23 % 

Tabell 10: Värdeförändringar (Hufvudstaden, 2006, 2007, 2008, 2009a) 

Tabellen som följer nedan innehåller intervall av samt genomsnittliga direktavkastningskrav för 

2005 till 2008. Storleken på intervallen har inte heller i detta fall varierat i någon större 

utsträckning. Företagets bedömning av storleken på direktavkastningskravet höjdes en aning 

för 2008. Detta är en konsekvens av kreditmarknadens osäkerhet samt konjunkturnedgången 

(Hufvudstaden, 2009a).  

 2005 2006 2007 2008 

Direktavkastningskrav 5,00 - 6,50 % 4,25 - 5,75 % 4,00 - 5,75 % 4,75 - 6,00 % 

Genomsnitt 5,70 % 4,80 % 4,60 % 5,10 % 

Tabell 11: Direktavkastningskrav (Hufvudstaden, 2006, 2007, 2008, 2009a) 

Hufvudstaden genomför känslighetsanalyser varje år för att se olika faktorers påverkan på 

resultatet. Den senaste känslighetsanalysen gjordes i samband med bokslutsarbetet för 2008 

och denna summeras i tabellen nedan (Hufvudstaden, 2009a).  

Faktor Förändring, +/- Resultateffekt före skatt, +/- 

Hyresintäkter 100 kr/kvm 700 miljoner kr 

Hyresvakansgrad 1,0 procentenhet 260 miljoner kr 

Direktavkastningskrav 0,5 procentenhet 2 100 miljoner kr 

Tabell 12: Känslighetsanalys (Hufvudstaden, 2009a) 

4.4 Sakkunnigas uppfattning 

Detta avsnitt innehåller intressanta synpunkter och uppfattningar från den redovisningsexpert 

samt den revisor som ingår i studien. Redovisningsexperten Bo Nordlund har doktorerat inom 

fastighetsvärdering, arbetar på KPMG i Stockholm och är universitetsadjunkt på KTH vid 

avdelningen för Real Estate and Construction Management. Revisorn i studien är Jonas 

Ståhlberg som arbetar som senior manager på Deloitte i Stockholm. Ståhlberg är specialiserad 
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mot fastighetsbolag och har mångårig erfarenhet av arbete med ett flertal stora aktörer inom 

branschen. 

4.4.1 Synen på verkligt värde 

Både Nordlund7 och Ståhlberg8 anser att det är principiellt rätt att värdera fastigheter till 

verkligt värde med avseende på syftet att bolagens redovisning ska vara transparent och att 

det inte ska finnas utrymme för oredovisade buffertar. De menar dock att värdering till verkligt 

värde i praktiken är svårt att genomföra eftersom osäkerheten i de bedömningar som företag 

behöver göra är hög. I den lågkonjunktur och finanskris marknaden nu befinner sig i blir det 

dessutom ännu svårare att fastställa nivån på verkliga värden och osäkerheten kring de 

bedömningar som måste göras tilltar. Detta beror främst på att så få transaktioner har 

genomförts under den senaste tiden. Nordlund lyfter också fram den stora betydelsen av 

transparensen, särskilt i sådana situationer som nu råder på marknaden. Till exempel är det 

väldigt viktigt att bolagen noga och tydligt upplyser om vilka olika variabler som tagits in i 

värderingsmodellerna, hur dessa har tagits fram och motiverar storleken på dem. Nordlund 

anser inte att detta behöver göras för varje enskild fastighet men exempelvis för några mindre 

grupper av fastigheter. Detta skulle medföra att intressenter kan göra sina egna bedömningar.  

Ståhlberg ifrågasätter vidare om det är rätt att ta in det verkliga värdet i balans- och 

resultaträkningen och menar att den för läsarna väsentliga informationen ändå kommer fram 

genom en upplysning om verkligt värde i not. Ståhlberg tror att många företag anser att det är 

ganska onödigt att ta upp verkliga värden i redovisningen med tanke på att många innehar sina 

fastigheter med ett relativt långsiktigt perspektiv. Att värdera dessa upp eller ner regelbundet 

förlorar då sin mening enligt Ståhlberg. Nordlund menar dock att verkligt värde kontra 

anskaffningsvärde handlar om två skilda sätt att se på redovisning. Antingen prioriteras 

relevans eller reliabilitet och just nu befinner sig företagen och marknaden mitt i ett 

paradigmskifte där värdering till verkligt värde anses bra på grund av att relevansen prioriteras 

framför reliabiliteten. Därför menar Nordlund att i paradigmet att verkligt värde är det rätta 

sättet att redovisa skulle det vara principiellt fel att inte ta värdeförändringarna på 

fastigheterna över resultatet. 

                                                           

7
 Bo Nordlund, redovisningsexpert KPMG och KTH, besöksintervju den 18 mars 2009. 

8
 Jonas Ståhlberg, revisor Deloitte, besöksintervju den 18 mars 2009. 
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4.4.2 Värderingsmetod 

Enligt de sakkunniga skiljer sig inte de tre bolagens värderingsmetoder åt i någon väsentlig 

mening och det finns inget specifikt att anmärka på de i studien inkluderade 

fastighetsbolagens sätt att värdera sina fastigheter utifrån bolagens finansiella rapporter samt 

intervjuerna. Nordlund anser dock att det är viktigt för företagen att ange att det i grunden rör 

sig om en ortsprismetod även om det sedan är någon undertyp till ortsprismetoden som har 

använts. Det handlar om en och samma metod i grunden även om själva förfarandet kan skilja 

sig i vissa avseenden. Nordlund anser även att företagen borde vara tydligare i sina 

metodbeskrivningar och lämna mer upplysningar angående olika variabler vilket diskuteras 

ovan. Nordlund förväntar sig dock att det kommer bli allt vanligare med sådana tydliga 

metodbeskrivningar och en hänvisning till ortsprismetoden i finansiella rapporter i framtiden.  

Att bara ta driftnettot och dividera det med direktavkastningskravet, som Hufvudstaden gör, är 

enligt Ståhlberg ett förenklat sätt att få fram ett värde. Det är en bra förenkling men företaget 

riskerar då att missa potentialen i att marknadshyrorna kan höjas. De måste även anpassa för 

vakanser, löpande underhåll samt inte aktiverade investeringar.  Nordlund menar vidare att 

bolagen bör försöka ta hänsyn till det de vet om konjunkturcykler vid värderingsarbetet. Om 

till exempel en marknadshyra idag ligger på 1 500 kronor och marknaden befinner sig på 

toppen av en konjunkturcykel ska företagen ta hänsyn till detta och inte anta att hyran 

kommer att uppgå till 1 500 kronor även om tre år då kontraktet löper ut utan istället anta en 

rimligare nivå, exempelvis 1 000 kronor. Ståhlberg kommenterade även att något bolag angav 

att de antog en tillväxt på 2 % för hela de i värderingsmodellen inkluderade åren. Detta anser 

Ståhlberg är något aggressivt eftersom det inte alls behöver vara säkert att det hela tiden går 

uppåt.  

4.4.3 Vakanser 

Nordlund menar att det är svårt att uttala sig om de studerade företagens uppskattade 

storlekar på vakanserna eftersom dessa beror så pass mycket på vilka marknadspositioner ett 

bolags fastigheter har. Ståhlberg anser vidare att antagandena om vakanserna är en väldigt 

väsentlig del i det hela och det är också en variabel som är väldigt svår att bedöma, såväl vid 

hög- som lågkonjunktur. Under de senaste åren har många bolag resonerat kring att det utgör 

en styrka att inneha korta kontrakt eftersom de då får möjlighet att omförhandla kontrakten 

relativt ofta och därigenom pressa upp marknadshyrorna. I det rådande marknadsläget kan det 

dock finnas brister med detta resonemang enligt Ståhlberg. Detta eftersom korta kontrakt kan 
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medföra att de inte förlängs och att företagen istället drabbas av en större mängd vakanser. 

Ståhlberg anser vidare att problematiken kring och betydelsen av vakanser inte lyfts fram 

tillräckligt mycket av fastighetsbolagen.  

4.4.4 Hyresintäkter 

Enligt Nordlund består en värderingsmodell oftast av en bruttohyra som justeras med inflation 

för de i modellen ingående åren, vilket är fallet för Home Properties och Balder. Nordlund 

anser att Home Properties har ett bra och fungerande koncept med omsättningsbaserade 

hyror, vilket Nordlund ser som en regulator då de inte belastar sina hotelloperatörer med för 

höga kostnader under perioder då de har lägre beläggning. Ståhlberg ser däremot en relativt 

stor osäkerhet vid denna typ av avtal och menar att hotell kan medföra ytterligare svårigheter 

jämfört med andra typer av fastigheter, men hotellmarknaden är samtidigt mer trögrörlig. 

Under de senaste åren har inte hotellmarknaden gått upp i samma omfattning som andra 

marknader men nu går den heller inte ner i samma omfattning. Vid omsättningsbaserade avtal 

krävs enligt Nordlund stor kunskap om hotellmarknaden och hur den fungerar, något som 

bolaget borde ha genom sin specialisering mot hotell. Det kritiska i sammanhanget är enligt 

Nordlund risken att en hotelloperatör går i konkurs. Om Home Properties har ungefär samma 

koncept som exempelvis fastighetsbolaget Pandox hade går ägaren i sådana lägen själv in och 

manövrerar hotellet. Hotellet fortsätter då att fungera på samma sätt vilket är en trygghet för 

ägaren. Enligt Ståhlberg gör fastighetsbolag med denna typ av hyror på skilda sätt med den 

omsättningsbaserade delen. Vissa tar med den vid värderingen fullt ut, vilket Home Properties 

gör, andra delvis och andra inte alls. Enligt Ståhlberg ser värderingsföretag som DTZ och Forum 

gärna att den omsättningsbaserade delen tas med.  

Bedömningen av hyresintäkterna hos Balder respektive Hufvudstaden anser Nordlund görs på 

ett tillfredsställande sätt utifrån den information som han har tagit del av. Det är dock svårt att 

säga hur bolagen gör i de fall då de sitter på avtal som avviker från marknadens bedömning, 

om de korrigerar för det eller inte, menar Nordlund. Balder anger dock att de tar in avtalets 

hyresnivå i modellen tills dess att avtalet löper ut för att sedan justera enligt marknadens 

bedömning. I enlighet med vad som framgår i årsredovisningen gör dock inte Hufvudstaden 

någon justering för avvikande faktiska hyror 
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4.4.5 Kostnader 

 Avseende företagens bedömningar av kostnaderna är det enligt Nordlund viktigt att utgå ifrån 

marknadens bedömningar av storleken på kostnaderna för drift och underhåll. Kostnaderna 

ska inte vara baserade på ett företags egen redovisning utan på vad marknaden tror om 

kostnaderna. Detta är dock svårt att avgöra då det inte finns någon direkt konsensus på 

marknaden menar Nordlund, det finns inga exakta marknadsmässiga bedömningar. Ståhlberg 

å sin sida anser att kostnaderna inte är så svåra att bedöma utan de ligger på en relativt stabil 

nivå.  

4.4.6 Direktavkastningskrav 

Hur bolagen får fram sina direktavkastningskrav har stor betydelse enligt Nordlund och 

därmed bör företagen vara tydliga med detta i sina finansiella rapporter. Den riskfria delen av 

direktavkastningskravet är inte särskilt svår att erhålla men riskpremien består av betydligt fler 

bedömningar. Även Ståhlberg anger att direktavkastningskraven är svåra för bolagen att 

bedöma och detta underbygger han med att de baseras på jämförbara transaktioner. 

Ståhlberg anger dock att företagen kan ta hjälp av externa värderingsföretag som exempelvis 

DTZ och Forum då de har en mycket bättre helhetsbild av avkastningskravens nivå jämfört med 

enskilda bolag. Detta eftersom de är involverade i de flesta transaktioner som trots allt sker 

och även om de inte själva är involverade får de ändå informationen.  

4.4.7 Osäkerhet kring variablerna 

Utifrån sina egna erfarenheter menar Nordlund och Ståhlberg att direktavkastningskravet är 

den parameter som värderingsmodellerna är mest känsliga för, bland annat för att den får stor 

effekt på residualvärdet.  Residualen står vidare i de flesta fall för en stor del av värdet. Det är 

också den parameter som enligt de sakkunniga till största del är baserad på bedömningar och 

uppskattningar. Det avgörande för direktavkastningskraven blir enligt Nordlund hur väl 

företagen lyckas motivera och förklara dessa. Samtidigt påpekar Nordlund att samtliga 

parametrar som har med framtiden att göra, så som hyror och vakanser, baseras till stor del på 

bedömningar. Nordlund jämför med Konjunkturinstitutets prognoser av BNP-tillväxten för 

2009 som skiftade mycket mellan augusti 2007 och höstens prognoser och revideringar under 

2008. Om inte de är säkra, hur kan då fastighetsbolagen vara säkra på sina bedömningar av 

framtida kassaflöden? I mer normala marknadsförhållanden finns det dock enligt Ståhlberg 

tillfredsställande statistik över avkastningskravens nivåer vilket gör dem lättare att uppskatta. I 
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ett normalt läge på marknaden skulle Ståhlberg istället säga att vakanserna är den variabel 

som baseras på mest bedömningar. Vakanserna kan dock också uppfattas som relativt säkra 

eftersom de flesta bolag har varit verksamma under längre tid och därmed är experter 

avseende sitt fastighetsbestånd. 

4.4.7 Hantering av lågkonjunkturen och finanskrisen 

Nordlund anger att han inte kan uttala sig om huruvida bolagen har hanterat den pågående 

lågkonjunkturen och finanskrisen på ett bra eller dåligt sätt vid sina värderingsarbeten för 

2008. Nordlund förväntade sig dock något större nedjusteringar överlag av fastigheternas 

värden. Det är enligt Ståhlberg direktavkastningskraven som har varit den största svårigheten 

för fastighetsbolagen vid den senaste värderingen eftersom det har skett så få transaktioner. 

Detta medför enligt Nordlund att företagen måste utöka antalet källor som information tas 

ifrån till värderingarna, vilket bland annat kan innebära att titta på andra typer av fastigheter, 

fastigheter på andra geografiska platser samt den finansiella marknaden. Nordlund och 

Ståhlberg menar dock att transaktioner alltid förekommer och det gäller således att ta reda på 

dessa och ta del av den information som de kan ge. För att en transaktion ska vara jämförbar 

behöver det inte röra sig om en identisk fastighet utan det räcker med att den på något sätt är 

representativ.  

Nordlund menar vidare att vägledning även kan fås från den finansiella marknaden genom 

börskurserna, men här krävs försiktighet då börskurser och marknadsvärden kan skilja sig 

ganska kraftigt från varandra med tanke på fastighetens typ och läge. Detta är dessutom i 

enlighet med den hierarki som anges i IAS 40, det vill säga att först ta så mycket information 

och material som möjligt från transaktioner som faktiskt genomförs på marknaden och 

därefter ta del av information från den finansiella marknaden i form av avkastningskrav. Enligt 

Nordlund är det av betydelse att bolagen förklarar eventuella skillnader mellan 

marknadsvärden och börskurser. Det verkliga värdet poängterar Nordlund är inget värde som 

speglar vad bolaget tycker utan det handlar om marknaden och vad den anser. Att bolag säger 

sig ta hjälp från transaktioner som aldrig har genomförts ifrågasätts av Nordlund och 

Ståhlberg. Det är i sådana fall viktigt att analysera varför de inte genomfördes. Handlar det om 

att de inte fick finansiering bör bolaget förklara varför och resonera kring det enligt Nordlund. 

Det finns enligt Ståhlberg en anledning till att de berörda parterna inte fick finansiering och 

denna anledning bör undersökas mer noggrant. Enligt Ståhlberg har vissa fastighetsbolag 

faktiskt genomfört transaktioner endast i syfte att visa att det faktiskt finns en marknad. I 
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likhet med Magnus Björndahl på Balder anger Ståhlberg att det har gjorts en del bytesaffärer 

som bolagen också kan titta på för att få hjälp vid sina bedömningar. 

Företagen i studien påstår själva att deras sätt att värdera inte direkt skiljer sig mellan 

lågkonjunktur och högkonjunktur. Detta anser Ståhlberg är bra eftersom metodiken måste 

vara densamma. Ståhlberg lyfter även fram att många fastighetsbolag är väletablerade och har 

varit verksamma under flera år innan IFRS kom in i bilden. Företagen har därmed varit med om 

såväl tidigare lågkonjunkturer som tidigare högkonjunkturer. Dessutom finns det en hel del 

expertis inom området och kunskaper kring bland annat hur utvecklingen av exempelvis 

vakanser har sett ut under tidigare år menar Ståhlberg. Hur bolagen bör hantera 

lågkonjunkturen beror enligt Ståhlberg på typ av fastighetsbestånd eftersom detta påverkar 

den risk som bolagen är utsatta för. Exempelvis innebär ett fastighetsbestånd bestående av 

bostäder i storstadsregionerna en relativt låg risk medan ett fastighetsbestånd med mycket 

kontor i Stockholms innerstad medför en högre risk och svårare bedömning. Kontor är 

vanligtvis relativt lätt att bedöma utvecklingen av men det är betydligt svårare vad gäller 

handelscentra och köpcentra eftersom utvecklingen är stor både i större och mindre städer 

och konkurrensen ökar. Enligt Ståhlberg bör företagen i större utsträckning än tidigare låta 

externa värderare värdera fastigheterna för att gardera sig. Andelen externa värderingar 

kommer även att öka under den närmaste tiden tror Ståhlberg. Ståhlberg anser vidare att det i 

ett läge som detta är ännu viktigare att bolagen är tydliga, noga och detaljerade i sina 

förklaringar kring hur de gått tillväga vid värderingen samt i sina motiveringar av variablernas 

nivåer.  

4.4.8 Fastigheternas värdeförändringar 

Generellt vad gäller storlekarna på fastigheternas värdeförändringar för 2008 hade Nordlund 

förväntat sig att det genomsnittligt skulle bli något högre nedjusteringar. Det som han i första 

hand saknar är dock fastighetsbolagens motiveringar till varför direktavkastningskraven blev 

som de blev och en närmare beskrivning av hur bolagen har gått tillväga vid värderingen. 

Ståhlberg å sin sida menar att det är väldigt svårt att uttala sig om huruvida nedskrivningarna 

är att anse som tillräckliga eftersom det beror på så många olika faktorer. Generellt sett över 

hela fastighetsmarknaden anser dock Ståhlberg att nedskrivningarna för 2008 ligger på en 

rimlig nivå då inte hela nedskrivningen nödvändigtvis visat sig under 2008 och Ståhlberg 

förväntar sig därmed mer nedskrivningar under 2009. Detta bland annat genom fortsatta 

konkurser inom framför allt handeln. Värdenedgångarna bör enligt Ståhlberg komma 
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successivt genom att bolagen väntar lite och ser hur utvecklingen blir under i alla fall de första 

två kvartalen av 2009.  Nordlund jämför även med den mätning som Svenskt Fastighetsindex 

har gjort. Tabellen nedan visar förändringarna i Svenskt Fastighetsindex mellan åren 2005 och 

2008. Enligt Nordlund har fastigheternas värdeförändringar tidigare stämt relativt väl överens 

med förändringarna i Svenskt Fastighetsindex. För 2008 redovisar dock Svenskt Fastighetsindex 

en värdeminskning på cirka 8 % medan den genomsnittliga värdeminskningen hos bolagen 

ligger på cirka 4,5 %. Försiktighet ska dock utövas för slutsatser kring det här med tanke på 

eventuella faktiska skillnader, men Nordlund anser ändå att denna avvikelse är värd att notera.  

 2005 2006 2007 2008 

Svenskt Fastighetsindex 7,00 % 10,50 % 9,50 % -7,90 % 

Tabell 13: Svenskt Fastighetsindex (Svenskt Fastighetsindex & IPD Norden AB, 2009) 

Ståhlberg anser vidare att fastighetsbolag som belånat värdeökningarna och delat ut pengarna 

sitter i en väldigt svår situation i dagsläget. Dessa bolag, i och med den höga belåningen, tror 

inte heller Ståhlberg är lika benägna att vilja skriva ner sina fastigheters värden. Eftersom 

Balder och Home Properties är betydligt högre belånade än Hufvudstaden menar Ståhlberg att 

detta kan ha ett samband med att de inte har skrivit ner sina fastigheter lika mycket. Samtliga 

bolag i studien har justerat upp sina direktavkastningskrav men detta i olika stor utsträckning. 

Gällande Home Properties menar Nordlund att eftersom direktavkastningskraven ligger kvar 

på samma nivå, i och med att räntan har sjunkit och riskpremien ökat med motsvarande, blir 

frågan istället om bolaget har ökat riskpremien tillräckligt. Storleken på riskpremien bör enligt 

Nordlund motiveras och förklaras med hjälp av exempelvis jämförelser ute på marknaden. 

Hufvudstaden är ett av de företag som har värderat ner sina fastigheter mest men i och med 

att de har mycket fastigheter i Stockholms innerstad, där hyresnivåerna generellt sett är 

relativt volatila, är det också så det borde vara enligt Nordlund. 
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4.5 Sammanfattning 

Nedan visas en sammanställning och jämförelse av väsentliga aspekter i bolagens övergripande 

värderingsmetoder uppdelat i två tabeller. Den första tabellen visar aspekter som behandlar 

den övergripande värderingsmetodiken.  

 Balder Home Properties Hufvudstaden 

Värderingsmetod 

Samtliga bolag i studien genomför regelbundna interna värderingar varje kvartal 
och värderar dessutom varje fastighet individuellt. Alla bolagen har någon form av 

blandning mellan nuvärdes- och ortsprismetod där diskontering av framtida 
kassaflöden eller driftnetton görs, men avkastningskraven hämtas från 

fastighetsmarknaden och inte från den finansiella marknaden.  

Värderingsmodell 
Kassaflödesmodell 
baserad på tio år.  

Kassaflödesmodell 
baserad på tio år. 

Direktavkastnings-
baserad modell grundad 

på ett långsiktigt 
bedömt driftnetto. 

Hantering av 
lågkonjunkturen 

Samma metodik som 
tidigare. Mer diskussioner 

angående exempelvis 
direktavkastningskravens 

nivåer. 

Samma metodik som 
tidigare. Mer ingående 

granskning av 
hyresgästernas 

intäktsbudgetar. Extra 
tydlig beskrivning av 
tillvägagångssätt och 

motivering av bibehållen 
direktavkastningskravs-

nivå. 

Samma metodik som 
tidigare. Extra extern 

värdering även vid 
halvårsskiftet. 

De sakkunnigas 
uppfattning 

De sakkunniga anser att det i stora drag inte skiljer så mycket mellan bolagen 
metodmässigt och att de skillnader som ändå finns främst är beräkningstekniska. 

Nordlund anser även att det är viktigt att bolagen blir tydligare i sina 
metodbeskrivningar och lämnar mer specificerade upplysningar angående olika 

variabler samt olika delar av fastighetsbestånden.  

Tabell 14: Övergripande värderingsmetoder 
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Den andra av de två sammanfattande tabellerna visas nedan och innehåller viktiga aspekter 

kring de variabler som ingår i företagens värderingsmodeller. 

 Balder Home Properties Hufvudstaden 

Vakanser 

Faktisk vakans som 
successivt anpassas till 

marknadsmässig 
vakans. 

Ingen vakans i den 
bemärkelsen. 

Justerar driftnettot 
med långsiktigt uthållig 

bedömning av 
vakansgraden. 

Hyresintäkter 

Marknadsanpassade 
hyresintäkter som 

justeras då de faktiska 
hyrorna avviker från de 

marknadsmässiga. 
Generell tillväxt i 

modellen med inflation 
på 2 %. 

Omsättningsbaserade 
hyresintäkter som 

beror på 
beläggningsgrad. 

Prognostisering görs i 
samarbete med 

hyresgästerna. Generell 
tillväxt i modellen med 

inflation på 2 %. 

Driftsöverskottet 
baseras på 

marknadsanpassade 
hyresintäkter och 

justering görs inte för 
avvikande faktiska 

hyror. För NK-
varuhusen är 

hyresintäkterna 
omsättningsbaserade. 

Kostnader 

Fastighetskostnaderna 
bedöms med budget, 
framtida prognoser, 
historiska utfall och 

beräknade 
standardiserade 

kostnader. De antas 
stiga med 2 % per år. 

Generella kostnader 
per kvadratmeter som 
baseras på historik. De 

antas stiga med 2 % per 
år. 

Underhålls- och 
driftskostnaderna 
uppgår till en av 

bolaget förväntad 
storlek och justeras 

med inflation på 2 %. 

Direktavkastningskrav 

Uppskattas med 
jämförbara 

transaktioner samt 
diskussioner på både 

köp- och säljsidan. 
Ökad osäkerhet i och 
med lågkonjunkturen.  

Bristen på aktuella 
transaktioner på 
hotellmarknaden 

hanteras genom att 
uppskatta variabeln 
med utgångspunkt i 

den riskfria räntan med 
tillägg för risk och 

inflation. 

Uppskattas med 
jämförbara 

transaktioner samt 
diskussioner med 

externa värderings- och 
transaktionsföretag. 
Transaktionsbristen 

hanteras även genom 
att titta på 

transaktioner som 
aldrig genomfördes på 

grund brist på 
finansiering.  

Tabell 15: Värderingsvariabler 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras de aspekter som vid en komparativ analys visat sig genom skillnader 

mellan bolagen eller andra intressanta infallsvinklar som kommit fram i tabell 14 och 15 ovan. 

Exempel på dessa aspekter är skillnader i hur tydliga bolagen har varit i sina 

metodbeskrivningar, vilka belåningsgrader de har samt hur stora värdeminskningar de 

redovisat. Dessa aspekter analyseras med hjälp av huvudsakligen intressent-, agent- och 

legitimitetsteorin. 

5.1 Värde 

Denna inledande del av analysen är ämnad som en teoretisk förankring och bakgrund till 

analysen. Här analyseras respondenternas syn på verkligt värde vilket sedan är grunden för 

den resterande analysen. Detta eftersom det är viktigt att ha klart för sig vad redovisningen 

ska fylla för funktion när resonemang förs kring hur värderingen går till samt vilka 

osäkerhetsfaktorer som finns. Då studien behandlar värdering är det vidare viktigt att ha ett 

grundläggande perspektiv på vad värde är.  

5.1.1 Synen på verkligt värde 

Verkligt värde som ideal handlar enligt Nordlund om ett principiellt sätt att se på 

redovisningen, det vill säga att relevans prioriteras framför reliabilitet. Vad som anses vara 

viktigast av dessa två kriterier handlar i slutändan om synen på vilket syfte redovisningen har. 

Enligt beslutsanvändbarhetsmodellen fokuseras enligt Gröjer (2002) att informationen ska vara 

relevant för beslutsfattare av olika slag och enligt Nordlunds uppfattning är alltså information 

om verkligt värde relevant. Konceptet verkligt värde stämmer även överens med det 

perspektiv på redovisningen som Gröjer (2002) benämner den sanna resultatskolan där syftet 

med redovisning är att representera den objektiva ekonomiska verkligheten på ett så riktigt 

sätt som möjligt. Därav termen ”verkligt” värde. Redovisningen ska alltså enligt detta 

perspektiv på något sätt fånga och sedan beskriva sanningen. Detta är ingen lätt uppgift vilket 

återspeglas i respondenternas syn på verkligt värde som ofta kretsar kring svårigheten att göra 

detta på ett reliabelt sätt med hänsyn till osäkerheten i det praktiska tillvägagångssättet.  

Samtliga har dock principiellt sett en positiv syn på verkligt värde och menar att det är ett 

rättvisande och relevant mått, vilket är i enlighet med den sanna resultatskolan och 

beslutsanvändbarhetsperspektivet. De slits alltså mellan idealet med relevant information å 

ena sidan och kravet på tillförlitlig information å den andra.     
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Såväl Nordlund som Ståhlberg menar att värdering till verkligt värde är svårt att genomföra på 

ett bra och tillförlitligt sätt i praktiken. Det är så mycket osäkerhet i de professionella 

bedömningarna som måste göras. Denna osäkerhet och ökade betydelse av bedömningar 

hänger även samman med den vaghet som Penno (2008) menar finns i principbaserade 

ramverk som IFRS.  Den ökade vikten av bedömningar kan även leda till att det får större 

betydelse vem som besitter tillgången och därmed gör uppskattningar av olika slag. Detta 

resonerar även Marton (2008a) kring och han anger att det inte alltid är som definitionen av 

verkligt värde i IAS 40 uppger, det vill säga att en tillgångs verkliga värde grundas på tillgången i 

sig. Detta leder också enligt Bejrum och Lundströms (1986) resonemang till att en fastighet 

inte kan sägas ha ett enda specifikt värde utan det finns i stort sett lika många värden på en 

fastighet som det finns involverade företag och individer, vilket innebär att värde är ett 

subjektivt begrepp. I dagens marknadsförhållanden blir det dessutom ännu svårare att 

fastställa nivån på verkliga värden och osäkerheten kring de bedömningar som måste göras 

tilltar menar Nordlund. Detta beror främst på att så få transaktioner har genomförts under den 

senaste tiden.  

5.1.2 Redovisning av värdeförändringar 

Bland respondenterna i studien finns det delade meningar om var värdeförändringarna i 

förvaltningsfastigheterna ska redovisas. Björndahl och Jacobsson förordar att 

värdeförändringen ska gå över balansräkningen och inte resultaträkningen, främst på grund av 

att värdeförändringarna enligt dem inte har med den löpande verksamheten att göra, medan 

Wadman anser att det är naturligt att värdeförändringen går över resultatet. Dock borde 

värderingsvinsterna och värderingsförlusterna som ingår i det egna kapitalet särredovisas på 

något sätt enligt Wadman. Detta kan kopplas till Gröjers (2002) beslutsanvändbarhetsmodell 

och skulle underlätta för läsarna som får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar om vad de 

tror angående fastigheternas värden. Detta lyfts även fram av Nordlund som betonar 

betydelsen av transparens, särskilt i dagens läge. Om bolagen tydligt upplyser om vilka olika 

variabler som tagits in i värderingsmodellerna, hur dessa har tagits fram och motiverar 

storleken på dem kan intressenterna göra sina egna bedömningar, vilket förbättrar 

beslutsanvändbarheten i den redovisade informationen. Ståhlberg ifrågasätter dock om det är 

rätt att ta in det verkliga värdet i balans- och resultaträkningen och menar att den för läsarna 

väsentliga informationen ändå kommer fram genom upplysning i not. Beslutsanvändbarheten 

kan även kopplas till de fyra olika kvalitativa egenskaper som tas upp i IASB:s 

föreställningsram. För att användarna ska kunna göra egna bedömningar och fatta ekonomiska 
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beslut krävs att informationen är begriplig, relevant, tillförlitlig och jämförbar. Den av bland 

andra Nordlund betonade transparensen är en grundläggande faktor för att kunna uppfylla 

dessa kriterier och därigenom uppnå en rättvisande bild i enlighet med IASB:s 

föreställningsram. Detta eftersom transparensen är en förutsättning för att en värdering ska 

kunna uppnå dessa fyra kriterier. Det är svårt att begripa något om inte tillräckligt utförlig och 

pedagogisk information finns. Huruvida värdet på en fastighet är relevant är svårt att bedöma 

om inte redovisningen på ett tydligt sätt beskriver hur värderingen har gått till. Detsamma 

gäller för bedömning av tillförlitligheten hos företagens värderingar. För att kunna jämföra 

olika företags värderingar med varandra är det helt avgörande att förstå tillvägagångssätten 

för att jämföra rätt saker.  

Diskussioner kring redovisningen av värdeförändringar fördes redan vid revideringen av IAS 40 

år 2003 i Basis for conclusions on IAS 40 och är således ett omdebatterat ämne. Om vägledning 

hämtas från IASB:s föreställningsram, punkterna 92 och 93, kring vad som egentligen ska anses 

vara en intäkt anges här att intäkter ska tas upp endast när de kan mätas med tillräcklig 

säkerhet. Frågan är därmed om så är fallet när det gäller orealiserade värdeförändringar på 

fastigheter. En annan problematik med att värdeförändringarna redovisas i resultatet som 

Björndahl lyfter fram är att det ställer höga krav på läsarna för att verkligen förstå innebörden, 

vilket försämrar informationens begriplighet. Vidare menar Nordlund att detta sätt att 

redovisa leder till ett mer volatilt resultat men anser samtidigt att när verkligt värde används 

som redovisningsmetod vore det principiellt fel att inte redovisa värdeförändringarna över 

resultatet. Detta var även ett argument för IASB:s slutliga beslut angående var 

värdeförändringarna skulle redovisas. Ståhlberg anser å sin sida att när företagen innehar sitt 

fastighetsbestånd långsiktigt förlorar det sin mening att värdera dessa upp eller ner 

regelbundet.  

Problematiken med ett mer volatilt resultat togs även upp i Basis for conclusions on IAS 40 där 

det diskuteras kring att värdeförändringarna stör utvärderingen av företagets operativa 

verksamhet. Hos företagen finns det alltså en övervägande syn att det är felaktigt och 

problematiskt att redovisa värdeförändringarna över resultatet. Detta är dock något som kan 

förväntas eftersom ett skäl för vinstmanipulering kan vara så kallad income smoothing eller 

vinstutjämning som Scott (2003) diskuterar, det vill säga att minska volatiliteten i företagets 

resultat. Att minska volatiliteten försvåras avsevärt när förändringarna i verkligt värde 

redovisas över resultatet. Dessutom innebär en ökad volatilitet ofta högre risk på de finansiella 

marknaderna vilket i sin tur försvårar kapitalanskaffningen för företagen. Med tanke på detta 
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är det inte så konstigt att det finns en negativ inställning hos företagen. Rent principiellt är det 

nog ändå så att paradigmet verkligt värde inte går ihop med något annat än att 

värderingsvinster liksom alla andra vinster redovisas i resultaträkningen, vilket även betonas av 

IASB i Basis for conclusions on IAS 40 samt Nordlund. Det är här förändringen i förmögenheten 

ska redovisas enligt detta synsätt.   

5.2 Värdering 

Denna del av analysen behandlar företagens tillvägagångssätt vid värdering av sina 

förvaltningsfastigheter och är ämnad att bidra till ett svar på den första frågesällningen i 

studien. Först analyseras de värderingsmetoder som företagen använder sig av och sedan 

analyseras beslutsanvändbarheten i den information som företagen redovisar angående 

värderingen.  

5.2.1 Värderingsmetoder 

Samtliga bolag i studien använder någon slags kombination av ortspris- och nuvärdesmetoden, 

vilka beskrivs i referensramen, där inslaget av nuvärdesmetod förekommer genom att 

kassaflöden eller driftnetton diskonteras till nuvärde. Ortsprisinslaget förekommer i sin tur 

genom att direktavkastningskravet för samtliga tre bolag i studien erhålls från 

fastighetsmarknaden med hjälp av jämförbara transaktioner istället för från den finansiella 

marknaden. Vid arbetet med att finna jämförbara transaktioner ska fastigheten enligt Eriksson 

(1995) sorteras in i en lämplig delmarknad med avseende på geografiskt läge eller 

fastighetskategori. Företagen i studien har olika förutsättningar att finna jämförbara 

transaktioner. Hufvudstaden är det bolag som har de bästa förutsättningarna med avseende 

på geografiskt läge eftersom de har en sådan stor andel av sitt bestånd i de centrala delarna av 

Stockholm, närmare bestämt cirka 87 % av 2008 års bruttoresultat. Den marknaden borde 

rimligtvis vara den som fungerar bäst i dagsläget trots transaktionsbristen med tanke på dess 

storlek, fastighetstäthet och attraktiva lägen. Det är ändå här de flesta transaktionerna sker. Av 

Balders fastighetsbestånd finns 43 % vardera i Stockholm- och Göteborgregionerna, men de 

har inte fokuserat på de centrala delarna av dessa städer på samma sätt som Hufvudstaden. 

Detta kan innebära att det för vissa delar av Balders bestånd inte finns lika väl fungerande 

delmarknader som i de centrala delarna av Stockholm och det blir därmed svårare att hitta 

jämförbara transaktioner. När det gäller Home Properties är deras fastighetsbestånd mer 

utspritt över såväl Sverige som Norge. Detta då exempelvis 26 % av beståndet befinner sig i 

olika regionstäder medan 40 % befinner sig i Storstockholm, 13 % i Storoslo och 7 % i 
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Göteborg. Bolaget har därmed mer lokala och mindre marknader att hantera för att hitta 

jämförbara transaktioner än vad Hufvudstaden och Balder har, vilket kan innebära ytterligare 

svårigheter. 

När det gäller att hitta jämförbara transaktioner med avseende på fastighetskategori blir detta 

extra problematiskt för Home Properties då det i princip inte sker några transaktioner på 

fastighetsmarknaden för hotell i dagsläget. Med stöd av Nordlund borde Home Properties 

hantera detta genom att även vända sig till marknader med andra typer av fastigheter vilket 

Wadman också anger att de gör, men endast i begränsad utsträckning. Home Properties borde 

alltså enligt Nordlunds resonemang göra detta i större utsträckning för att hitta fler 

transaktioner till grund för sitt direktavkastningskrav. Både Balder och Hufvudstaden är 

inriktade mot kommersiella fastigheter så som kontor, butiker och restauranger. Gällande 

dessa fastighetskategorier, vilka hyrs ut till företag, förekommer en större risk jämfört med 

hotell till följd av ökade konkurser vid lågkonjunktur. Detta på grund av att den regulator som 

finns för Home Properties hyresgäster med omsättningsbaserade hyresavtal kan innebära 

minskad risk för konkurser medan det för hyresgäster hos bolag som Hufvudstaden och Balder 

oftast inte finns samma regulator. Detta kan istället medföra ökad risk för konkurser då 

kostnaderna blir en större andel av omsättningen för dessa hyresgäster.    

På grund av svårigheten att hitta jämförbara transaktioner tar Hufvudstaden hjälp av 

transaktioner som aldrig genomfördes eftersom finansiering ej kunde erhållas. Detta 

tillvägagångssätt kan ifrågasättas med stöd av de sakkunniga som menar att det är riskabelt då 

det finns en anledning till att dessa transaktioner inte fick finansiering. En analys om varför 

finansiering inte erhölls måste därmed göras och frågan blir då om Hufvudstaden har gjort det, 

annars är inte detta tillvägagångssätt tillförlitligt enligt de sakkunniga. Inget resonemang har 

påträffats kring detta i bolagets finansiella rapporter vilket tyder på att även om de har fört ett 

sådant resonemang internt har de inte varit öppna med det. Transaktioner som inte 

genomförts utgör därmed inte ett tillförlitligt marknadsunderlag och bör således inte heller 

influera värderingen. Istället anser Nordlund att det börjar bli nödvändigt för företagen att 

även beakta de indikationer som avkastningskraven på den finansiella marknaden ger och ta in 

detta som en variabel när direktavkastningskravet ska bestämmas. Detta är även i enlighet 

med det sista steget i IASB:s värderingshierarki (IAS 40 Förvaltningsfastigheter, p. 46) vilken 

beskrivs i referensramen, det vill säga att vända sig mer mot den finansiella marknaden. Med 

stöd av Nordlund kommer det här troligtvis att bli nödvändigt inom en snar framtid. 
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En intressant aspekt i sammanhanget är det som anges i IAS 40 angående bristen på 

jämförbara transaktioner. Standarden anger att då det är så pass ovanligt med för fastigheten 

jämförbara marknadstransaktioner att dessa inte räcker till för att erhålla ett verkligt värde på 

den aktuella fastigheten är värdering i enlighet med anskaffningsvärde att föredra framför 

värdering till verkligt värde. Om ett bolag i enlighet med detta värderar en del av sitt 

fastighetsbestånd till anskaffningsvärde kan ändå bolagets övriga förvaltningsfastigheter 

värderas till verkligt värde (IAS 40 Förvaltningsfastigheter, p. 54). I och med finanskrisen, den 

rådande lågkonjunkturen och därav följande brist på transaktioner på fastighetsmarknaden är 

ett resonemang kring detta befogat. Skulle det kunna vara så att marknaden nu befinner sig i 

ett sådant läge att anskaffningsvärde är att föredra och ger en mer rättvisande bild? Eftersom 

bolagen i studien gör individuella bedömningar av sina respektive fastigheter och det är tillåtet 

att värdera endast en fastighet till anskaffningsvärde borde denna diskussion föras för varje 

enskild fastighet.  

När det gäller nuvärdesinslaget, och då specifikt bedömning av framtida kassaflöden som 

Damodaran (2002) diskuterar, finns det inte så stora skillnader mellan bolagens 

värderingsmetoder på ett övergripande plan. Dock skiljer prognoshorisonten väsentligt mellan 

Hufvudstaden å ena sidan och Home Properties och Balder å andra sidan, vilket visas i tabellen 

nedan.  

 
Balder Home Properties Hufvudstaden 

Prognoshorisont 

Ett år och sedan görs, med 
undantag för enstaka 

justeringar för faktiska 
avtal, generella 

uppskrivningar för inflation. 

Ett år och sedan görs, med 
undantag för enstaka 

justeringar för faktiska 
avtal, generella 

uppskrivningar för inflation. 

Tre år som ligger till 
grund för 

bedömningen av 
det långsiktigt 

uthålliga driftnettot. 

Tabell 16: Prognoshorisont  

Detta tyder på att Hufvudstaden gör ett mer sofistikerat försök att bedöma utvecklingen 

framåt i tiden än de andra bolagen som gör mer generella och schabloniserade prognoser för 

de senare åren i kalkylerna.  Å andra sidan använder sig Hufvudstaden av en 

direktavkastningsmetod där de uppskattar det långsiktigt uthålliga driftnettot vilket skulle 

kunna innebära att längre prognoshorisont är befogad.   
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5.2.2 Beslutsanvändbarhet 

Hur tydliga bolagen har varit i sina metodbeskrivningar kan kopplas till Gröjers (2002) 

beslutsanvändbarhetsmodell som innebär att informationen ska kunna användas av 

exempelvis intressenter för att göra egna bedömningar. Därför visar tabellen nedan en 

jämförelse mellan de tre bolagen i studien med avseende på hur tydliga deras 

metodbeskrivningar är. 

 Balder Home Properties Hufvudstaden 

Beskrivning av 
tillvägagångssätt 

Relativt tydlig och detaljrik 
beskrivning med 

specificering av sammanlagd 
storlek på olika variabler. 

Resonemang förs kring hur 
direktavkastnings-kraven 

har uppskattats, dock 
endast generellt. 

Relativt detaljrik 
beskrivning av 

metodiken. Resonemang 
förs kring och försök till 

motivering görs av 
direktavkastningskravens 

storlek, dock endast 
generellt. 

Väldigt kortfattad och 
generell beskrivning av 

metodiken. Inget 
resonemang förs kring 

och inget försök till 
motivering görs av 
direktavkastnings-

kravens storlek. 

Tabell 17: Tydlighet i beskrivning av tillvägagångssätt 

Även om det finns brister för samtliga bolag i studien är alltså Balder och Home Properties 

upplysningar angående värderingsarbetet bättre som underlag för ekonomiska beslut än 

Hufvudstadens i enlighet med beslutsanvändbarhetsmodellen. När det gäller upplysningar 

angående den totala storleken på de olika variablerna som Nordlund rekommenderar är det 

endast Balder som specificerar detta. Samtliga bolag har förbättringsmöjligheter när det gäller 

en mer detaljerad specificering uppdelad efter delar av fastighetsbeståndet eller kanske rent 

av för varje fastighet eftersom en fastighetsförteckning ändå lämnas.  Detta är även något som 

Nordlund efterlyser. Nedan följer en diskussion kring beslutsanvändbarheten i informationen 

angående variablerna hyresintäkter, vakanser och kostnader då det i studien visat sig finnas 

brister i denna. 

Gällande hyresintäkterna förekommer relativt stora skillnader mellan Balder och Hufvudstaden 

å ena sidan och Home Properties å den andra. De omsättningsbaserade hyrorna i Home 

Properties fall bidrar med en högre grad av osäkerhet, vilket även de sakkunniga betonar. 

Detta system innebär också att hyresintäkterna blir väldigt volatila och svåra att prognostisera 

jämfört med Balder och Hufvudstadens hyresintäkter.  För att hantera detta krävs enligt de 

sakkunniga att företaget har stor kunskap om sitt bestånd vilket även bekräftas av Betts och 

Ely (2005) som betonar vikten av en förståelse för fastighetsmarknaden för att kunna göra en 

bra uppskattning av marknadsvärdet. Osäkerheten i hyresintäkterna är något som Home 
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Properties bör vara tydliga med för att utomstående intressenter, exempelvis långivare samt 

nuvarande och potentiella ägare, ska kunna bedöma risken på ett riktigt sätt. Studien har dock 

visat att det finns brister i denna tydlighet vilket i enlighet med 

beslutsanvändbarhetsmodellen, som Gröjer (2002) beskriver, innebär att det finns stora 

förbättringsmöjligheter här.  Även Hufvudstaden har en del omsättningsbaserade avtal, 

nämligen de avtal som berör NK-varuhusen, vilket innebär att samma resonemang blir 

applicerbart även för denna del av Hufvudstadens fastighetsbestånd. Hufvudstadens 

värderingsmodell är vidare enligt Jacobsson väldigt känslig för förändringar i hyresintäkterna 

vilket innebär att tillförlitligheten i uppskattningen av dem blir väsentlig. Motsvarande 

osäkerhet som för Home Properties finns i hyresintäkterna ligger för Hufvudstaden och Balder i 

vakanserna. För Balders del är det till och med enligt Björndahl den variabel i 

värderingsmodellen som är mest baserad på bedömningar. Det finns mycket osäkerhet kring 

vakanserna eftersom det handlar om att bedöma framtida händelser. Detta instämmer även 

de sakkunniga i som vidare menar att denna problematik och osäkerhet inte lyfts fram och 

tydliggörs tillräckligt mycket av fastighetsbolagen i studien, vilket försämrar 

beslutsanvändbarheten i företagens redovisningsinformation.  

Kostnaderna är en av de variabler i värderingsmodellerna som är lättast att bedöma och som 

orsakar minst osäkerhet enligt fyra av de fem intervjuade. Nordlund är av en något annorlunda 

uppfattning än övriga då han anser att variabeln är förrädisk eftersom det är marknadens 

bedömning av kostnaderna och inte de faktiska som ska inkluderas i värderingen. Huruvida de 

tre bolagen i studien har missat den förrädiska delen av kostnadsvariabeln som Nordlund lyfter 

fram eller om de har haft problem med att avgöra vad marknadens bedömning av kostnaderna 

är, är svårt att utläsa ur den information som erhållits genom intervjuer samt granskning av 

finansiella rapporter. Varken Balder, Home Properties eller Hufvudstadens beskrivningar av 

hur de bedömer storleken på sina kostnadsvariabler är tillräckligt tydliga för att kunna avgöra 

huruvida de utgår från marknadens bedömning eller kostnadernas faktiska storlek enligt 

redovisningen. Hufvudstaden anger dock att kostnaderna uppgår till en storlek som förväntas 

av bolaget men denna skulle lika gärna kunna motsvaras av marknadens uppskattning som den 

faktiska redovisade storleken. Med bakgrund av detta kan kostnadsvariabeln anges som ett 

exempel på en del i bolagens värderingsmodeller som skulle behöva förklaras betydligt bättre 

för att läsarna ska kunna förstå hur bolagen går tillväga vid bedömning av kostnadernas storlek 

samt vad denna variabel består av. Detta enligt tidigare diskussion och resonemang kring 

beslutsanvändbarhetsmodellen som Gröjer (2002) beskriver.  
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5.3 Osäkerhetsfaktorer 

Analysens tredje sektion syftar till att föra ett analytiskt resonemang kring olika 

osäkerhetsfaktorer i värderingen som sedan mynnar ut i en slutsats som kan besvara den 

andra frågeställningen i studien. De osäkerhetsfaktorer som identifierats i studien är bland 

annat intressenters påverkan, informationsasymmetri och risk för vinstmanipulering. 

5.3.1 Intressenters påverkan 

Fastighetsbolagen i studien har ett antal olika intressentgrupper som enligt intressentteorin, 

vilken Donaldson och Preston (1995) beskriver, på skilda sätt kan ha ett intresse av och/eller 

påverka bolagens redovisning till verkligt värde. Aktieägare och långivare är de 

intressentgrupper som har störst intresse av värderingen av fastigheterna, då denna 

information ofta ligger till grund för investeringsbeslut och lånebeslut av olika slag. Enligt 

föreställningsramen är investerare (aktieägare) den användarkategori som bör prioriteras 

eftersom majoriteten av användarkategoriernas behov tillfredsställs då bolagen ser till att 

tillgodose de behov som aktieägarna har (IASB:s föreställningsram, p. 10). För såväl aktieägare 

som långivare är det viktigt med en tydlig beskrivning av bolagens tillvägagångssätt vid 

värderingen av deras fastigheter till verkligt värde. Som diskuterades tidigare har Balder och 

Home Properties tydligare och mer utförliga beskrivningar av och motiveringar till sina 

tillvägagångssätt än Hufvudstaden. Detta innebär att Balder och Home Properties aktieägare 

och långivare får tillgång till bättre informationsunderlag när de ska fatta olika typer av 

ekonomiska beslut i förhållande till Hufvudstadens aktieägare och långivare. Denna skillnad 

mellan Balder och Home Properties å ena sidan och Hufvudstaden å den andra skulle kunna ha 

ett samband med skillnaden i belåningsgrad, vilket illustreras av tabellen nedan. 

 Balder Home Properties Hufvudstaden 

Transparens 
Relativt tydlig 
och detaljrik 
beskrivning. 

Relativt detaljrik 
beskrivning av 

metodiken.  

Väldigt kortfattad och 
generell beskrivning 

av metodiken. 

Belåningsgrad 2008 72,0 % 61,2 % 17,8 % 

Tabell 18: Transparens och belåningsgrad  

Balder och Home Properties har betydligt högre belåningsgrad vilket medför att långivare har 

ett större intresse för transparensen i värderingen i dessa bolag än i Hufvudstaden. Det större 

intresset hos långivarna har dels att göra med att de då utgör en större andel av bolagens 
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intressenter och dels i och med att risken ökar med högre belåningsgrad. I enlighet med 

resonemanget som Ruf et al. (2001) för kan Balders och Home Properties relativt transparenta 

redovisning vara ett försök att minska kapitalkostnaderna. Detta eftersom en mer transparent 

redovisning minskar risken för långivarna då det blir lättare för dem att göra egna 

bedömningar och fatta underbyggda kreditgivningsbeslut. Det är dock inte alltid säkert att 

långivarna är intresserade av en så korrekt och tillförlitlig värdering som möjligt. Exempelvis 

vid befintliga lån till företag med hög belåningsgrad kan större värdeminskningar medföra att 

långivarna inte längre har full säkerhet för finansieringen av fastigheterna. Dessa långivare har 

därmed ett intresse av att värdena hålls uppe eftersom deras investeringar i 

förvaltningsfastigheterna annars skulle minska i värde i och med den ökade risken att inte 

lånen kan återbetalas. Vid en situation då långivare ska besluta ifall nya lån ska beviljas eller 

inte borde de däremot ha ett intresse av att så tillförlitliga och korrekta värderingar som 

möjligt görs för att kunna fatta bästa möjliga investeringsbeslut. 

Även aktieägare borde ha ett större intresse av transparent redovisning i och med den ökade 

risken på grund av hög belåningsgrad och det blir då viktigare att fatta välgrundade beslut. 

Påtryckningar från ovanstående intressenter skulle alltså kunna vara en anledning till att 

Balder och Home Properties beskriver sina tillvägagångssätt mer tydligt och utförligt än 

Hufvudstaden. Hufvudstaden är inte beroende av långivare på samma sätt och risken för deras 

aktieägare är lägre på grund av deras strategi att ha en låg belåningsgrad vilket då innebär att 

de inte har ett lika stort behov av transparent redovisning som övriga bolag i studien. När det 

gäller andra intressentgrupper som exempelvis hyresgäster, leverantörer och anställda har de 

ett intresse av att kunna bedöma företagens fortlevnadsförmåga. Eftersom fastighetsbolagens 

verksamhet bygger på att äga och förvalta fastigheter får en tillförlitlig värdering av dessa stor 

betydelse för fortlevnadsförmågan och är därmed intressant även för dessa intressentgrupper. 

Dock har de troligtvis inte samma intresse av detaljerade beskrivningar av tillvägagångssätt 

som långivare och aktieägare. Leverantörer har vidare ett intresse av att bedöma företagens 

betalningsförmåga men eftersom värdeförändringarna inte grundas i något kassaflöde får de 

inte någon större betydelse för betalningsförmågan. Ytterligare en grupp intressenter är 

statliga myndigheter som exempelvis skatteverket vilka vanligtvis har ett intresse för 

redovisningen av beskattningsskäl. Detta är dock inte fallet vad gäller redovisning enligt IFRS 

eftersom koncerner inte är skattesubjekt och värdeförändringarna i verkligt värde beskattas 

således inte.  
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Intresset mellan företagen och dess intressenter är ömsesidigt enligt Donaldson och Preston 

(1995). Detta innebär att om det skulle hjälpa intressenterna, främst investerarna, att göra 

egna bedömningar och fatta ekonomiska beslut borde det även ligga i företagets intresse att 

vara tydliga och utförliga. Att tillfredsställa företagets intressenter, genom i detta fall utförliga 

upplysningar, kan dessutom ses som en strategisk investering enligt Ruf et al. (2001).  

5.3.2 Strävan efter legitimitet 

För samtliga bolag i studien förekommer enligt Nordlund brister när det gäller beskrivningen 

av tillvägagångssättet vid värderingsarbetet, dock är Balder och Home Properties tydligare och 

mer detaljrika i sina beskrivningar än Hufvudstaden, vilket visas i tabell 17. Enligt IAS 40 måste 

företag lämna upplysningar om hur de har gått tillväga vid framtagning av verkliga värden samt 

vilka nödvändiga antaganden som gjorts vid värderingen i sina finansiella rapporter. 

Standarden ställer dock inga direkta krav på hur mycket upplysningar som ska ges eller kanske 

snarare hur tydliga och utförliga dessa upplysningar ska vara. Nordlund tror dock att det 

kommer bli allt vanligare med tydliga beskrivningar och förklaringar i de finansiella 

rapporterna i framtiden. Detta torde även vara vikigt för företagens trovärdighet och 

legitimitet. Därför kan pressen att lämna ytterligare upplysningar hänföras till 

legitimitetsteorin vilken enligt Ljungdahl (1999) har ett nära samband med intressentteorin 

genom att företag strävar efter att uppfylla de olika intressenternas krav och härigenom uppnå 

legitimitet för företagets verksamhet. Det faktum att Balder och Home Properties är mer 

transparenta i sin redovisning tyder på att de känner en större press att legitimera sin 

värdering, vilket även detta kan hänga samman med den högre belåningsgraden som 

diskuteras ovan. Den större pressen att legitimera sig kan också ha ett samband med att Balder 

och Home Properties skrivit ner sina fastigheter så pass lite. Det är därmed viktigt för dem att 

visa för sina långivare att värderingen är tillförlitlig genom att motivera och förtydliga den. 

Detta behov är inte lika framträdande för Hufvudstaden då de har en relativt liten andel extern 

finansiering och har skrivit ner sina fastigheter relativt mycket i förhållande till Balder och 

Home Properties.   

Varken Balder, Home Properties eller Hufvudstaden går tillväga på något annorlunda sätt i 

själva metodiken vid värderingsarbetet nu i rådande lågkonjunktur jämfört med tidigare. Detta 

är enligt Ståhlberg bra eftersom metodiken måste vara densamma för att det ska vara 

tillförlitligt. De anger dock en del åtgärder som vidtagits för att hantera lågkonjunkturen vilka 

kan kopplas till legitimitetsteorin enligt Ljungdahl (1999) då bolagen försöker bibehålla 
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legitimiteten för sina värderingar av fastigheterna. Samtliga bolag i studien har som ideal att 

uppskatta direktavkastningskraven med hjälp av jämförbara transaktioner, vilket de har olika 

bra förutsättningar till att uppnå. För exempelvis Home Properties del blir detta i stort sett 

omöjligt på grund av avsaknaden av transaktioner på hotellmarknaden. De försöker då istället 

motivera att de ligger kvar på samma nivå för direktavkastningskraven genom att resonera 

kring att den riskfria räntan har minskat och därmed har riskkomponenten ökat i storlek. Detta 

kan ses som ett försök till att legitimera företagets värdering och valet att inte justera upp 

direktavkastningskraven. Enligt Nordlund finns det dock brister i detta resonemang då de inte 

på något sätt motiverar varför riskpremien har just den storleken, vilket återigen har sin källa i 

den bristfälliga transparensen när det gäller värderingsarbetet som finns i samtliga bolag i 

studien.  

Hufvudstaden å sin sida försöker att legitimera och skapa tillförlitlighet för de värdenivåer som 

deras fastigheter ligger på genom att ta in externa värderare i större utsträckning än tidigare, 

vilket syftar till att ge mer tyngd och trovärdighet till värderingen. Denna åtgärd stöds även av 

Ståhlberg som tror att detta kommer att öka framöver. Detta är något som skulle kunna 

förbättras både när det gäller Balder och Home Properties för att stärka deras legitimitet i 

enlighet med Ljungdals (1999) resonemang. Företagens olika försök till att uppnå legitimitet till 

sin verksamhet kan även kopplas till narrationsperspektivet på redovisningen som Gröjer 

(2002) diskuterar. Enligt detta försöker företagen genom dessa åtgärder förmedla en viss bild 

av sig själva för att därigenom legitimera sina värderingar och sin verksamhet.    

5.3.4 Informationsasymmetri  

Studien har visat att det för samtliga bolag är i bedömningen av direktavkastningskraven som 

den största osäkerheten finns i värderingen och detta är något som de sakkunniga anser bör 

lyftas fram och diskuteras mer öppet. Nedan visas en sammanfattande tabell av de 

genomsnittliga direktavkastningskraven för bolagen vilken visar att exempelvis Home 

Properties endast har gjort en marginell justering i årets värdering. Detta är inte fel i sig men 

studien har som tidigare diskuterats visat att det finns stora brister med avseende på 

transparensen kring och motiveringen av dessa direktavkastningskrav. 
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Direktavkastningskrav 2005 2006 2007 2008 

Balder X X X 6,9 % 

Home Properties 7,2 % 7,1 % 6,4 % 6,5 % 

Hufvudstaden 5,70 % 4,80 % 4,60 % 5,10 % 

Tabell 19: Genomsnittliga direktavkastningskrav 

Denna brist i transparens angående hur företagen har gått tillväga för att uppskatta 

direktavkastningskravens storlek är något som särskilt betonas av de sakkunniga. 

Direktavkastningskraven är dessutom så betydelsefulla för värderingen på grund av att en liten 

ändring får så dramatiska effekter på värderingen, vilket visas i bolagens känslighetsanalyser i 

empirin. Det är alltså här den kritiska punkten i värderingen ligger och tydlighet är därmed 

väsentligt för hela värderingen. Detta innebär att det finns en betydande 

informationsasymmetri mellan ledningarna i företagen och utomstående intressenter så som 

ägare och långivare. Denna informationsasymmetri kan i enlighet med Jensen och Meckling 

(1976) leda till att ett agentproblem uppstår där agenten, fastighetsbolaget, inte alltid kommer 

att agera i enlighet med principalens, ägaren eller långivarens, bästa intresse. Exempelvis är 

både Balder och Home Properties högt belånade, vilket kan innebära att företagsledningarna 

har incitament att hålla uppe värderingen för att undvika finansieringsproblem. Detta är 

däremot inte i långivarens bästa intresse som istället kan tänkas vilja ha en så tillförlitlig och 

realistisk värdering som möjligt för att kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut. Att 

långivare vill ha en tillförlitlig och realistisk värdering behöver dock inte alltid vara fallet. 

Exempelvis vid befintliga lån kan det underlätta för långivaren och spara denne mycket 

bekymmer om värdena hålls uppe så att säkerheterna för lånen inte ifrågasätts. 

Informationsasymmetrin kan alltså innebära att ett fastighetsbolag med hög belåning med 

hjälp av detta betydande inslag av subjektiva och osäkra bedömningar har makt och möjlighet 

att påverka direktavkastningskravens storlek och därmed värderingen så att dessa 

finansieringsproblem inte uppstår. För att undvika denna problematik samt för att skapa mer 

trovärdighet och legitimitet åt fastighetsbolagen krävs alltså enligt de sakkunniga en ökad 

transparens där det enkelt går att följa hur bedömningen av direktavkastningskraven gått till 

samt vilka antaganden de baseras på.  

5.3.5 Risk för vinstmanipulering 

För att ge en övergripande bild av värdeförändringarna på bolagens fastigheter per år mellan 

2005 och 2008 sammanfattas dessa i tabellen nedan. Dessutom redovisas värdeförändringarna 
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i Svenskt Fastighetsindex för respektive år som en jämförelse samt 2008 års belåningsgrad för 

respektive företag. 

Värdeförändring 2005 2006 2007 2008 Belåningsgrad 

Balder 5,47 % 4,39 % 8,30 % -3,12 % 72,0 % 

Home Properties 41,82 % 5,75 % 14,25 % -2,10 % 61,2 % 

Hufvudstaden 7,67 % 15,72 % 13,69 % -8,23 % 17,8 % 

Svenskt Fastighetsindex 7,00 % 10,50 % 9,50 % -7,90 % X 

Tabell 20: Värdeförändringar och belåningsgrad 

Generellt vad gäller storlekarna på fastigheternas värdeförändringar för 2008 hade Nordlund 

förväntat sig att det genomsnittligt skulle bli något högre nedjusteringar. Nordlund jämför 

även med den mätning som Svenskt Fastighetsindex har gjort och enligt Nordlund har de 

genomsnittliga värdeförändringarna för svenska noterade fastighetsbolag tidigare stämt 

relativt väl överens med förändringarna i detta index. För 2008 redovisar dock Svenskt 

Fastighetsindex en värdeminskning på 7,9 % medan den genomsnittliga värdeminskningen för 

svenska noterade fastighetsbolag ligger på cirka 4,5 %. Försiktighet ska dock utövas för 

slutsatser kring det här med tanke på eventuella faktiska skillnader, men Nordlund anser ändå 

att denna avvikelse är värd att noteras.  

En jämförelse med fastighetsbolagen i denna studie visar att det endast är Hufvudstaden som 

ligger i nivå med värdeförändringarna i Svenskt Fastighetsindex för 2008. Detta är intressant 

med tanke på den stora betydelsen av professionella bedömningar som Penno (2008) 

diskuterar och den flexibilitet som detta medför. Denna flexibilitet innebär att det är möjligt 

att påverka värderingen åt olika håll beroende på vilka incitament som finns. Det faktum att 

endast Hufvudstaden har värdeförändringar i nivå med Svenskt Fastighetsindex skulle därmed 

kunna ha ett samband med att de har så pass starka finanser och låg belåningsgrad jämfört 

med de andra två bolagen i studien och har då inte samma incitament att ägna sig åt sådan 

vinstmanipulering som Healy (1985) och Scott (2003) diskuterar.  Balder och Home Properties 

har däremot endast skrivit ner sina fastigheter med cirka tre respektive två procent. Detta 

skulle kunna bero på att de på grund av de högre belåningsgraderna är mer pressade att hålla 

uppe värdena på sina fastigheter, vilket enligt Ståhlberg kan innebära att de är mindre 

benägna att skriva ner sina fasigheter. Balder och Home Properties har därmed incitament att 



 

 

75 

 

utnyttja den flexibilitet som finns i de professionella bedömningarna kring värderingen och 

ägna sig åt vinstmanipulering. Därmed inte sagt att de faktiskt gör det i praktiken, men 

incitamenten och möjligheterna finns.  
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6 Slutsatser och slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel besvaras de frågeställningar som presenteras i inledningskapitlet 

med hjälp av de slutsatser som analysen har lett fram till. Sedan förs en reflekterande 

diskussion av författarna och sist ges förslag på vidare studier. 

6.1 Slutsatser 

”Syftet med studien är att öka insikten i hur fastighetsbolag värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den aktuella finansiella krisen och lågkonjunkturen 

samt att synliggöra de osäkerhetsfaktorer som finns i tillämpade värderingsmetoder.” 

Den första delen av syftet har studien försökt att uppfylla med hjälp av frågeställningen nedan 

som härefter kommer att besvaras. 

 Hur värderar fastighetsbolag sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den aktuella 

finansiella krisen och lågkonjunkturen? 

Studien har visat att Balder, Home Properties och Hufvudstaden använder någon form av 

blandning mellan ortspris- och nuvärdesmetoden. Inslaget från nuvärdesmetoden är att 

diskontering till nuvärde görs av framtida förväntade kassaflöden, dock är 

kassaflödesmodellerna uppbyggda på något skilda sätt mellan bolagen i studien. Balder och 

Home Properties har båda tioåriga kassaflödesmodeller där de årliga kassaflödena samt ett 

restvärde diskonteras med hjälp av en kalkylränta som består av ett direktavkastningskrav med 

tillägg för inflation. Hufvudstaden använder sig istället av en direktavkastningsbaserad modell 

där ett långsiktigt uthålligt driftnetto bedöms för att sedan divideras med 

direktavkastningskravet. En annan skillnad mellan dessa bolag är att Balder och Home 

Properties har en prognoshorisont på endast ett år och sedan görs generella uppskrivningar av 

variablerna med hänsyn till inflationen med undantag för enstaka justeringar för faktiska avtal. 

Hufvudstaden har istället en prognoshorisont på tre år som ligger till grund för bedömningen 

av det långsiktigt uthålliga driftnettot.  

Ortsprisinslaget i företagens värderingsmetoder förekommer genom att 

direktavkastningskraven löses ut på fastighetsmarknaden med hjälp av jämförbara 

transaktioner istället för från den finansiella marknaden, vilket görs vid en ren nuvärdesmetod. 

Studien har vidare visat att företagen i studien har olika förutsättningar vad gäller att finna 

jämförbara transaktioner med avseende på geografiska och fastighetskategoriska faktorer. De 
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bästa förutsättningarna har Hufvudstaden eftersom de främst är inriktade mot de centrala 

delarna av Stockholm där marknaden rimligtvis borde fungera bäst i dagens ekonomiska 

situation på grund av de attraktiva lägena. För Balder och Home Properties förekommer 

svårigheter med att hantera fler regionala marknader där transaktionsbristen är mer utbredd. 

För Home Properties del förekommer ytterligare svårigheter med avseende på 

fastighetskategorin hotell då det i princip inte sker några transaktioner i denna kategori i 

dagens marknadssituation.  

I företagens värderingsmetoder förekommer brister i tydligheten avseende hyresintäkterna, 

vakanserna samt kostnaderna, vilket försämrar beslutsanvändbarheten i den redovisade 

informationen. I Home Properties fall förekommer det en relativt hög grad av osäkerhet när 

det gäller hyresintäkterna då dessa grundas på omsättningsbaserade hyresavtal. Motsvarande 

osäkerhet finns för Balder och Hufvudstaden i vakanserna då det handlar om att bedöma 

framtida händelser. Studien har dessutom visat att dessa osäkerhetsfaktorer inte lyfts fram 

eller tydliggörs tillräckligt mycket av bolagen.  

Nästföljande frågeställning är avsedd att uppfylla den andra delen av studiens syfte och 

behandlar således osäkerhetsfaktorerna i företagens tillvägagångssätt.  

 Vilka osäkerhetsfaktorer finns angående företagens tillvägagångssätt vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde i den aktuella finansiella krisen och 

lågkonjunkturen? 

Ett perspektiv på osäkerhetsfaktorerna angående företagens tillvägagångssätt har erhållits 

genom en analys kring olika intressenters påverkan på företagens tillvägagångssätt vid 

värderingen. Studien har visat att det är aktieägare och långivare som har störst intresse av 

företagens fastighetsvärderingar eftersom information kring detta vanligtvis utgör underlag då 

investeringsbeslut ska fattas. Enligt resultatet i denna studie ger Balder och Home Properties 

tydligare och mer utförliga beskrivningar av och motiveringar till sina tillvägagångssätt än 

Hufvudstaden vilket skulle kunna ha ett samband med skillnaden i belåningsgrad. På grund av 

Balder och Home Properties högre belåningsgrader har långivare och aktieägare ett större 

intresse för och ställer högre krav på tydlig redovisningsinformation i dessa bolag än i 

Hufvudstadens fall. Påtryckningar från dessa intressentgrupper skulle kunna vara en anledning 

till att Balder och Home Properties har en tydligare och mer transparent redovisning av sitt 

tillvägagångssätt än Hufvudstaden. Detta kan även ses som ett försök från företagens sida att 

uppnå legitimitet för sina värderingar då de känner en ökad press på grund av de högre 
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belåningsgraderna och de mindre nedskrivningarna i förhållande till Hufvudstaden. 

Hufvudstaden försöker i sin tur att legitimera värdenivåerna för sina fastigheter genom att i 

ökad utsträckning ta hjälp av externa värderare. Företagens olika åtgärder för att uppnå 

legitimitet kan genom narrationsperspektivet ses som försök till att förmedla en viss bild av sig 

själva. 

I enlighet med studiens resultat finns den största osäkerheten i bedömningen av 

direktavkastningskraven och detta bör enligt de sakkunniga lyftas fram och diskuteras mer 

öppet. Dels beror denna osäkerhet på den utbredda transaktionsbristen som förekommer i 

och med finanskrisen och lågkonjunkturen och dels beror den på bristerna i transparens som 

finns i företagens finansiella rapporter. Bristen på transparens och tydlighet kommer till 

uttryck genom att företagen inte beskriver tillvägagångssätten vid framtagning av 

direktavkastningskraven och motiverar storleken på dessa tillräckligt detaljerat. Eftersom 

studien har visat att det förekommer en hög grad av professionella bedömningar vid 

framtagning av direktavkastningskraven blir denna informationsasymmetri problematisk. 

Enligt agentteorin innebär denna informationsasymmetri att ett agentproblem kan uppstå där 

företagen inte alltid agerar i exempelvis långivarnas bästa intresse. Denna problematik blir 

extra tydlig för Balder och Home Properties då de är högt belånade och därmed har incitament 

att hålla uppe värderingen för att undvika problem med finansieringen.  

En jämförelse med Svenskt Fastighetsindex för 2008 har visat att det endast är Hufvudstaden 

av bolagen i studien som ligger i nivå med dess värdeminskningar uppgående till cirka åtta 

procent. Balder och Home Properties har däremot endast skrivit ner sina fastigheter med cirka 

tre respektive två procent. Genom att jämföra dessa värdeminskningar med företagens 

belåningsgrader, vilket visas i tabellen nedan, har studien genererat hypotesen att det skulle 

kunna finnas ett samband mellan dessa variabler. Det vill säga att hög belåningsgrad skulle 

kunna innebära att bolagen genom att utnyttja flexibiliteten i bedömningarna har en tendens 

att skriva ned sina fastigheter mindre.  
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 Värdeförändring Belåningsgrad 

Balder -3,12 % 72,0 % 

Home Properties -2,10 % 61,2 % 

Hufvudstaden -8,23 % 17,8 % 

Svenskt Fastighetsindex -7,90 % X 

Tabell 21: Värdeförändringar och belåningsgrad 2008 

Detta innebär i den här studien att Balder och Home Properties i och med sina höga 

belåningsgrader har incitament till vinstmanipulering för att hålla uppe värdena på sina 

fastigheter. Tabellen visar även att de har skrivit ned sina fastigheter mindre än Hufvudstaden 

som har betydligt lägre belåningsgrad. Det är dock viktigt att poängtera att studien endast har 

visat att det finns incitament till vinstmanipulering samt att det finns ett eventuellt samband 

mellan belåningsgrad och värdeminskningar. Om bolagen verkligen ägnat sig åt 

vinstmanipulering går inte att uttala sig om. Det går alltså inte att dra någon generell slutsats 

kring detta men det är en intressant hypotes som kan testas vidare.  

En sammanfattande slutsats av hela studien är att den uppdagade problematiken kring 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde i rådande finanskris och lågkonjunktur 

bottnar i brister avseende transparensen i redovisningsinformationen. Studien har vidare 

genererat en intressant hypotes att det skulle kunna finnas ett samband mellan hur hög 

belåningsgrad ett fastighetsbolag har och hur mycket det väljer att skriva ned sina fastigheter.  

6.2 Slutdiskussion 

Enligt författarnas uppfattning är den största problematiken som framkommit i denna studie 

bristen på transparens och tydlighet i bolagens metodbeskrivningar. Denna problematik 

framträder mest vid bedömningen, specificeringen och motiveringen av 

direktavkastningskravens storlek. Detta då direktavkastningskraven antingen redovisas som 

intervall eller genomsnitt vilket gör att det inte går att hänföra dem till olika delar av 

fastighetsbeståndet. Det blir därmed svårt för utomstående intressenter att avgöra huruvida 

de håller med företagen i deras bedömningar och beslut kring direktavkastningskraven eller 

inte. Författarna anser att företagen i studien borde specificera direktavkastningskraven 

antingen för delar av fastighetsbestånden eller för varje enskild fastighet. I och med att 
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samtliga bolag redovisar förteckningar över samtliga innehavda fastigheter i sina finansiella 

rapporter borde inte detta vara så tids- eller kostnadskrävande och inget ytterligare utrymme i 

de finansiella rapporterna skulle krävas.  

Författarna anser vidare att tydligare beskrivningar av hur företagen går tillväga för att hitta 

jämförbara transaktioner är befogad för att utomstående intressenter ska kunna bedöma 

tillförlitligheten i dessa tillvägagångssätt. När jämförbara transaktioner inte går att finna i 

tillfredsställande utsträckning, som vid rådande marknadsförhållanden, krävs en diskussion 

kring vad direktavkastningskraven baseras på och motivering till deras storlekar utifrån andra 

faktorer. Studien har visat att det i en sådan situation även kan vara befogat att vända sig till 

den finansiella marknaden för att finna indikationer på vilken nivå direktavkastningskraven bör 

ligga på. Det kan även vara motiverat att utöka ortsprisområden till att innefatta större 

geografiska områden samt andra fastighetskategorier för att erhålla jämförbara transaktioner. 

Då detta tillämpas är det dock viktigt att komma ihåg att justera för skillnader som finns mellan 

objekten med avseende på geografiskt läge och typ av fastighet. Författarna anser dessutom 

att IASB borde se över utformningen av IAS 40 Förvaltningsfastigheter för att denna ska bli 

enklare för fastighetsbolagen att tillämpa. Standarden borde kräva tydligare och mer 

detaljerade upplysningar ifrån företagens sida och även specificera vilka upplysningar som ska 

lämnas för att minska den vaghet och därmed osäkerhet som finns. 

Det största bidraget som studien genererat har visat sig vara hypotesen att det skulle kunna 

finnas ett samband mellan hur stora nedskrivningar företagen gjort på sina fastigheter och hur 

hög belåningsgrad de har. Just denna hypotes var inget som författarna förväntade sig 

inledningsvis utan den växte fram genom studiens gång. Fallstudiebaserad forskning är ett bra 

verktyg för att generera hypoteser men eftersom endast ett fåtal specifika fall studerats 

behövs vidare studier för att testa hypotesen och eventuellt dra mer generella slutsatser. 

Enligt författarna är denna hypotes högst aktuell i dagens ekonomiska läge med den finansiella 

krisen. Detta då den handlar om problematiken kring finansiering från företagens perspektiv 

och utlåning från bankernas perspektiv. Dåliga lån, i form av subprimelån på 

bostadsmarknaden i USA, var trots allt startskottet för finanskrisen. 

6.3 Förslag till vidare studier 

Det skulle vara väldigt intressant att genomföra en kvantitativ studie där det utreds om det 

finns något signifikant samband mellan hur stora nedskrivningar de noterade 

fastighetsbolagen gjorde av sina förvaltningsfastigheter för räkenskapsåret 2008 samt hur hög 
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belåningsgrad bolagen har. Detta för att testa den hypotes som framkommit i denna studie 

angående ett eventuellt samband. Denna studie skulle även kunna vidareutvecklas genom en 

kvantitativ studie med samtliga noterade fastighetsbolag i Sverige där tydligheten och 

transparensen i bolagens metodbeskrivningar utvärderas. Författarna anser att det skulle 

finnas ett intresse i att se om den tendens som framträtt i denna studie gäller för hela 

branschen och därmed erhålla ett mer generaliserbart resultat. Det skulle vidare vara 

intressant att upprepa en liknande studie för år 2009 då den finansiella krisen är längre gången 

och därmed borde ge mer utslag i redovisningen och värdeförändringarna.  
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Bilaga 1 – Intervjuhandledning, företag 

Hej! 

Vi heter Sofia och Ida och den här intervjun kommer alltså att ta som mest en och en halv 

timma. Som vi tidigare har informerat er om så behandlar vår uppsats värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde, enligt IAS 40, i lågkonjunktur. Vårt syfte är att 

undersöka och beskriva hur fastighetsbolag värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde i en lågkonjunktur samt om dessa värderingsmetoder är tillförlitliga. I undersökningen 

ingår tre stycken fastighetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen och vi har valt att 

fördela dessa mellan large cap, mid cap och small cap. I undersökningen ingår även två 

experter från två stora revisionsbolag för att erhålla deras syn på problematiken inom studiens 

område. Det material som vi får vid den här intervjun kommer att användas för en jämförelse 

med det material som vi får från intervjuerna med de andra fastighetsbolagen samt för att 

erhålla experternas syn på de metoder som används. Intervjuerna kommer att bandas för att 

sedan transkriberas. Ni kommer sedan att erhålla denna transkribering för godkännande.  

Frågeställningar 

1. Får vi tillåtelse att använda ditt och företagets namn i vår uppsats? 

2. Får vi tillåtelse att banda intervjun? 

a. Vi kommer som sagt att transkribera intervjun och sedan skicka materialet till dig 

för godkännande.  

3. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

4. Vad anser du om redovisning till verkligt värde rent allmänt? 

a. Vad anser du om redovisning till verkligt värde när det gäller 

förvaltningsfastigheter? 

b. Mer specifikt i en lågkonjunktur? 

c. Vad ser ni för övergripande svårigheter när det gäller värdering till verkligt värde 

av förvaltningsfastigheter och då specifikt i en lågkonjunktur? 

5. Vilka redovisningsprinciper har ni angående förvaltningsfastigheter? 

6. Vad har ni för övergripande tillvägagångssätt vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde? 

a. Skulle vi kunna få ta del av er värderingsmodell (detaljerad arbetsgång)? 

7. Vilka olika variabler ingår i er värderingsmodell? 

a. Kalkylränta (avkastningskrav), årliga kassaflöden samt restvärde.  

b. Hur har ni kommit fram till storleken på dessa variabler (antaganden, 

bedömningar, prognoser)?  

c. Vad ligger till grund för era gjorda antaganden, bedömningar och prognoser? 
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8. Hur resonerar ni kring modellens känslighet för förändringar hos ingående variabler? 

a. Vilken variabel är modellen mest känslig för förändringar av?  

b. Vilka faktorer i omvärlden påverkar denna variabel? 

c. I vilken omfattning bygger denna variabel på bedömningar? 

d. Vilken osäkerhet finns i dessa gjorda bedömningar? 

9. Finns det några skillnader i hur ni värderar era förvaltningsfastigheter i och med 

lågkonjunkturen och finanskrisen? 

a. Vilka problem och svårigheter uppkommer i och med lågkonjunkturen och 

finanskrisen? 

b. Vad gör ni för att hantera de problem och svårigheter som uppkommer? 

10. Har du några frågor eller är det kanske något du vill tillägga som du tycker inte 

framkommit hittills i intervjun? 
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Bilaga 2 – Intervjuhandledning, sakkunniga 

Hej! 

Vi heter Sofia och Ida och den här intervjun kommer alltså att ta som mest en och en halv 

timma. Som vi tidigare har informerat er om så behandlar uppsatsen värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde, enligt IAS 40, i lågkonjunktur. Vårt syfte är att 

undersöka och beskriva hur fastighetsbolag värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde i en lågkonjunktur samt om dessa värderingsmetoder är tillförlitliga. I undersökningen 

ingår tre stycken fastighetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen och vi har valt att 

fördela dessa mellan large cap, mid cap och small cap. I undersökningen ingår även du samt en 

ytterligare expert från ett välkänt revisionsföretag för att erhålla er syn på problematiken inom 

studiens område. Det material som vi får från de tre intervjuerna med fastighetsbolagen 

kommer att användas för en jämförelse dem emellan samt för att erhålla er syn på de metoder 

som används. Dessutom är vi intresserade av vilka metoder som ni anser är mest lämpliga. 

Intervjun kommer att bandas för att sedan transkriberas. Du kommer sedan att erhålla denna 

transkribering för godkännande.  

Frågeställningar 

1. Får vi tillåtelse att banda intervjun? 

2. Får vi tillåtelse att använda ditt och företagets namn i vår uppsats? 

a. Vi kommer som sagt att transkribera intervjun och sedan skicka materialet till dig 

för godkännande.  

3. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

4. Vad anser du om redovisning till verkligt värde rent allmänt? 

a. Vad anser du om redovisning till verkligt värde när det gäller 

förvaltningsfastigheter? 

b. Mer specifikt i en lågkonjunktur? 

c. Vad ser ni för övergripande svårigheter när det gäller värdering till verkligt värde 

av förvaltningsfastigheter och då specifikt i en lågkonjunktur? 

5. Vad anser du om de olika företagens övergripande tillvägagångssätt vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

6. Vilket övergripande tillvägagångssätt rekommenderar du?  

7. Vad anser du om företagens bedömningar kring avkastningskravet? (Storlek, 

resonemang/motivering) 

a. Balder? 
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b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

8. Vad anser du om företagens bedömningar av vakanser? (Storlek, resonemang/motivering) 

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

9. Vad anser du om företagens bedömningar av hyresintäkter? (Storlek, 

resonemang/motivering) 

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

10. Vad anser du om företagens bedömningar av kostnader? (Storlek, 

resonemang/motivering) 

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

11. Vad anser du att företagens modeller är mest känsliga för? 

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

12. Vilken variabel i företagens modeller anser du är mest baserad på bedömningar? 

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

13. Vilka problem och svårigheter tycker du uppkommer i och med lågkonjunkturen och 

finanskrisen? 

14. Vad anser du om företagens hantering av lågkonjunkturen vid värderingen av 

fastigheterna?  

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

15. Hur anser du att fastighetsbolag bör hantera lågkonjunkturen och finanskrisen vid 

värderingsarbetet? 
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16. Vad anser du om de nedskrivningar som företagen har gjort? Är de enligt din uppfattning 

tillräckligt stora?  

a. Balder? 

b. Home Properties? 

c. Hufvudstaden? 

17. Har du några frågor eller är det kanske något du vill tillägga som du tycker inte 

framkommit hittills i intervjun? 

 

 

 


