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Handledare: Stefan Schiller 

 
Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare 

beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på 

börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp 

företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att 

skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och 

värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insikt kring hur börsnoterade bolag 

respektive statliga fastighetsbolag skiljer sig vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde vid tillämpningen av IAS 40. Studien är av fallstudiekaraktär och består av två 

grundpelare. Dels ingår kvalitativa data i form av intervjuer med företrädare för 

fastighetsbolagen, dels jämförs dessas räkenskaper med avseende på hur deras orealiserade 

värdeförändringar redovisas. Referensramen utgörs av teorier inom bland annat ägarstyrning, 

ägandeformer, fastighetsmarknad samt om redovisning/IAS. Resultaten av studien visar på att 

företagens representanter gärna talar om full transparens och jämförbarhet medan vissa 

skillnader kan utrönas i hur de orealiserade värdeförändringarna ser ut i bolagen. Också de 

osäkerhetsfaktorer som kan påverka värderingens validitet analyseras och förklaras inom 

ramen för studien. 

 

Nyckelord: IFRS, verkligt värde, statliga bolag, börsnoterade bolag, orealiserade 
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Abstract 
Title: IAS 40 from an owner perspective – valuation of investment property in listed and 

public enterprises 

Authors: Olof Klarin and Johan Sandell  
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Abstract: The accounting of investment properties according to IAS 40 has been extensively 

researched through a number of scientific reports. Most of them however focus on listed 

companies although there are other companies who apply the IAS standards. One group who 

does that is the public enterprises owned by the Swedish government. A primary goal of IFRS 

is to make financial reports comparable and this approach doesn’t allow accounting and 

valuation differences depending on different owners. The study has a case study-approach and 

is built on two different parts. One part includes the collection of qualitative data gathered 

through interviews with people from real estate companies. The other part includes a 

comparison of financial statements with a certain focus on unrealized value changes. The 

reference base of this study includes theory covering corporate governance, ownership, real 

estate markets and accounting/IFRS. The results of the study shows that according to the 

companies there are no differences in how they apply IFRS but the study also shows that 

some differences can be found when it comes to the unrealized value changes. Also, there are 

some factors of uncertainty which may affect the validity of the valuation, something that is 

also analyzed and explained in the study. 

 

Keywords:  IFRS, fair value, public enterprises, listed enterprises, IAS 40, investment 
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Förteckning över förkortningar 

 

ABL Aktiebolagslagen 

IASB International Accounting Standards Board 

IASC International Accounting Standards Committee 

IB Ingående Balans 

IFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IMF Internationella Valutafonden 

RR Redovisningsrådets Rekommendation 

UB Utgående Balans 

ÅRL Årsredovisningslagen



Definitioner 
 

Byggrätt 

En rättighet att bebygga eller bygga till en fastighet. Denna rättighet uppkommer genom 

detaljplan, bygglov eller förhandsbesked. (Fastighetsnytt, 2003) 

 

Direktavkastning 

Driftnetto i procent av aktuellt marknadsvärde. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008) 

 

Direktavkastningskrav 

Den nivå på direktavkastningen som en viss aktör kräver. (Lind & Lundström, 2009) 

 

Driftnetto 

Det överskott som är tillgängligt för förräntning av totalt fastighetskapital efter att 

utbetalningar kopplade till drift och underhåll dragits av från samtliga bruttoinbetalningar. 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008) 

 

Svenskt Fastighetsindex 

Svenskt Fastighetsindex är ett index som mäter totalavkastningen i procent av fastigheternas 

marknadsvärde. Totalavkastningen inkluderar både direktavkastning och värdeförändring. 

(Svenskt Fastighetsindex, 2010) 

 

Vakansgrad 

Outhyrd del i procent av fastighetens totalyta (Fastighetsnytt, 2003).
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1 Inledning 
I denna uppsats ligger fokus på värdering av förvaltningsfastigheter utifrån den 

internationellt använda redovisningsnormeringen, International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Avsikten med detta kapitel är att först ge en kort introduktion och 

förklaring till för uppsatsen grundläggande begrepp såsom förvaltningsfastigheter, IFRS och 

verkligt värde. Vidare presenteras också problematiken kring ämnet samt uppsatsens syfte 

och nödvändiga avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Fastigheter av olika slag ses sedan länge av många inte bara som lokaler för den egna 

verksamheten utan också som långsiktiga investeringsobjekt. Detta gäller för såväl gemene 

man som köper sin första villa som när en pensionsfond köper ett helt kvarter med lägenheter. 

Inom redovisningen kan fastigheterna huvudsakligen vara av två eller i vissa fall tre olika 

slag. De fastigheter som främst används i den egna verksamheten benämns rörelsefastigheter 

medan de som är huvudsakligen avsedda för vidareuthyrning kallas förvaltningsfastigheter 

(FAR SRS, 2009). Den tredje kategorin är enligt bland andra Rundfelt (2004) så kallade 

lagerfastigheter som innehas som lagertillgångar och är jämförbara med ett vanligt varulager. 

Av dessa tre fastighetstyper är det enligt Sundgren et al. (2009) förvaltningsfastigheter som 

påverkats mest rent redovisningstekniskt sedan införandet av IFRS, jämfört med tidigare 

regler. Det är också den fastighetstyp som behandlas inom ramen för denna studie. 

Definitionen på förvaltningsfastigheter anges enligt standarden IAS 40 som:  

 

”fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en 

kombination av dessa” (FAR SRS, 2009) 

 

För bolag som inte följer IFRS finns regler och rekommendationer inom området i 

Årsredovisningslagen (ÅRL) och inte minst Redovisningsrådets rekommendation nummer 24 

(RR24 Förvaltningsfastigheter). Den senare har numera minskat i betydelse i och med 

övergången till IFRS men är samtidigt till stor del en direkt översättning av de standarder som 

publicerats av International Accounting Standards Committee (IASC), det vill säga 

föregångaren till dagens internationella normgivare, International Accounting Standards 
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Board (IASB). Den svenska normgivaren har enligt Sundgren et al. (2007) endast justerat 

vissa delar för att passa in i den övriga svenska rättsordningen. 

 

Fastigheter, inte minst hyreshus för bostadsändamål, är speciella tillgångar genom att de har 

en lång livslängd och är så pass viktiga för den enskilde medborgaren ur ett 

samhällsperspektiv att lagstiftaren valt att reglera detta på ett sätt som inskränker i den fria 

förfoganderätten som annars är förenad med äganderätten (Fastighetsnytt, 2003). Detta tar sig 

bland annat uttryck i besittningsskydd för hyresgästen och dagens hyressättning. Detta 

innebär också att de kommunala bostadsbolagen har ett betydande inflytande över 

hyressättningen (Fastighetsnytt, 2003).  

 

Fastigheternas avkastning utgörs av de kassaflöden som enligt Lundström (1981) 

huvudsakligen uppkommer genom hyresinbetalningar respektive värdeökningar som kan 

realiseras när fastigheten säljs. Den långa livslängden gör det dock svårt att exakt uppskatta 

framtida utfall. Även regleringar och lagstiftning kan förändras över tiden. Dessutom ställs 

enligt Lundström (1981) krav från många olika intressenter som exempelvis staten, 

hyresgästerna och organisationer. Dessa krav kan vara av många olika slag men allt som 

oftast handlar de om att begränsa vinstuttaget i form av hyror vilket Lundström menar gör 

fastighetsmarknaden speciell och komplex jämfört med annan affärsverksamhet.  

 

I Sverige finns idag ett antal större och mindre fastighetsbolag varav ett mindre antal också är 

börsnoterade på någon handelsplats och därmed är skyldiga att följa IFRS. Det finns också en 

möjlighet för övriga bolag att frivilligt följa IFRS. Dock finns enligt Hilling & Kellgren 

(2005) fortfarande vissa begränsningar i denna möjlighet på grund av nuvarande formulering i 

ÅRL. Detta är också en fråga som diskuteras i en av statens offentliga utredningar 

(Beskattningstidpunkten i näringsverksamhet, SOU 2008:80), vilken bland annat tar upp hur 

en utökad tillämpning, inte bara på koncernnivå, av IFRS-regelverket kommer att inverka på 

det svenska sambandet mellan redovisning och beskattning. Möjligheten att följa IFRS trots 

att bolagen inte är noterade utnyttjas bland annat av ett antal statliga (Regeringen, 2008) och 

kommunala fastighetsbolag, däribland Akademiska Hus, Vasallen och Göteborgs kommunala 

koncernbolag, Framtiden. 

 

Fastighetsmarknaden och övriga tillgångspriser, framförallt värdepapperspriserna, har under 

åren spelat stor roll för den ekonomiska utvecklingen och dess utveckling har inte sällan 
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sammanfallit med världsekonomins toppar och kriser, vilket framgår av en rapport från 

statliga Bostadskreditnämnden (2010). Bostadskreditnämnden, BKN, är bland annat 

regeringens expertorgan i frågor som rör kapitalförsörjning till bostadsmarknaden, vilken i sin 

tur utgör en betydande del av den totala fastighetsmarknaden. Nämnden baserar i stora drag 

sina antaganden på en mer omfattande rapport från Internationella Valutafonden, IMF, och 

varnar i rapporten för att en ny bostadsbubbla kan vara nära förestående. Sambandet mellan 

fastighetspriser och ekonomisk utveckling beror enligt nämnden till stor del på den höga 

belåningsgrad, som är normal vid just fastighetsaffärer, tillsammans med den för tillfället 

höga marknadsvärderingen. Prisutvecklingen på fastigheterna har dessutom också betydande 

effekt på privatkonsumtionen i landet. Den höga belåningen behöver inte vara ett problem så 

länge fastigheten ger en rimlig och stabil avkastning, i form av hyresintäkter och eventuell 

värdeökning, i förhållande till räntorna. Däremot kan det enligt Sveriges Riksbank (2007) bli 

problem när fastigheternas bokförda värden faller under belåningsvärdet. Det var också detta 

som enligt Bergstrand (2009) hände i Sverige i början av 90-talet och fick till följd att hela 

bankväsendet kom i gungning. Bostadskreditnämnden (BKN, 2010) menar också att många 

hushåll med belånade fastigheter har för små marginaler.  

 

Även fastighetsbolagen är i olika grad känsliga för prisfall. Den höga belåningsgraden ställer 

därför krav på att redovisade värden är tillförlitliga för att undvika de skadliga 

konsekvenserna av en övervärdering. Också Lind & Lundström (2009) diskuterar sambandet 

mellan fastighetsmarknaden och den övriga ekonomin. De menar att fastighetsmarknaden är 

cyklisk. Lind & Lundström (2009) menar också att fastighetscykeln i regel inte är lika 

regelbunden som en vanlig konjunkturcykel utan i högre grad styrs av slumpen. Enligt dem 

finns det fyra olika variabler som ingår i fastighetscykeln: 

 

• investeringar i nyproduktion 

• fastighetspriser 

• hyresnivåer 

• vakanser 

 

Utmärkande exempel på sådana cykliska förlopp är enligt Lind & Lundström (2009) där dessa 

variabler först stiger för att därefter sjunka kraftigt är perioden 1985-1993 (”fastighetskrisen”) 

och IT-bubblan.  
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Förutom långivarna är också aktieägarna en viktig intressent som ofta också kan förväntas 

ställa krav. Lind & Lundström (2009) beskriver detta som att bolagen helst redovisar så små 

orealiserade förluster som möjligt. Detta gäller inte minst när ledningens ersättning också är 

resultatbaserad. En sådan återhållsamhet med nedskrivningar underlättas också enligt Lind & 

Lundström när det finns få jämförbara transaktioner på marknaden, vilket brukar vara vanligt 

vid lågkonjunkturer. Detta ställer med andra ord krav på att värderare och revisorer är 

uppmärksamma och objektiva.  

 

1.1.2 Redovisningen och övergången till IFRS 

Redovisningsstandarden IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter är en av flera 

standarder utgivna av IASB. IASB som tidigare hette IASC är en internationell, privat, 

organisation med säte i London (IASB, 2010). Deras inflytande har på senare år ökat och fick 

sin kulmen i och med EU:s så kallade IAS-förordning som kräver att unionens samtliga 

noterade företag ska följa IFRS (International Financial Reporting Standards), det vill säga 

organisationens regelverk (Edenhammar & Thorell, 2005). 

 

År 2005 infördes av denna anledning ett krav för svenska noterade koncerner att följa IFRS. 

Detta förändrade bland annat principerna för redovisning och värdering av 

förvaltningsfastigheter. Det gavs då möjlighet att frångå den gamla svenska principen om 

redovisning till anskaffningskostnad (enligt RR 24) med avdrag för avskrivningar och 

uppskrivning i uppskrivningsfond. Detta till förmån för redovisning till verkligt värde. 

Begreppet verkligt värde för förvaltningsfastigheter var dock inte helt nytt i svenska 

årsredovisningar. Enligt Bengtsson (2008) fanns även tidigare en skyldighet att redovisa de 

verkliga värdena i en not men i och med införandet av IAS flyttades denna information in i 

balansräkningen.  

 

Verkligt värde är enligt den definition som är införd i IAS 40 och ett flertal andra standarder 

och i princip det samma som det motsvarande marknadsvärdet på en fungerande marknad. 

(FAR SRS, 2009). Kjaer (2008) menar å andra sidan att verkligt värde ska tolkas som rimligt 

värde och varnar för riskerna med osäkra värderingar som mycket snabbt kan ändras. Även 

Fröjd (2009) rapporterar om viss kritik och förslag på förändringar av nuvarande 

värderingsansats för att den ska fungera bra även i lågkonjunktur.  
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Att jämföra värdet för liknande objekt på samma ort brukar kallas för ortprismetoden. Enligt 

IAS 40 är detta den metod som skall användas när det är praktiskt möjligt. Den metoden 

används dock sällan i sin renodlade form utan istället används kassaflödesbaserade 

värderingar. Orsaken anges oftast som att affärerna på marknaden inte speglar värdet på ett 

rättvist sätt eller att det överhuvudtaget inte finns relevanta transaktioner att jämföra med 

(Brade et al. 2005). Värderingsmomentets exakthet har också diskuterats i flertal artiklar och 

policyn för värderingar har åtminstone tidigare också skiljt sig mellan företagen. Skillnaderna 

har bland annat legat i hur ofta företagen värderar och om de använt intern eller extern 

expertis som hjälp vid värderingen (Brade et al.2005). Kjaer (2008) pekar också på de 

särskilda problem med värderingen som uppstod vid den nyligen aktuella finanskrisen. 

 

När IFRS i form av IAS 40 infördes för redovisning av förvaltningsfastigheter valde så gott 

som alla svenska noterade fastighetsbolag att övergå till en kassaflödesbaserad redovisning till 

verkligt värde (Brade et al. 2005). Detta trots att IAS 40 medger fortsatt redovisning till 

anskaffningsvärde om än med ett krav på så kallad komponentavskrivning där fastighetens 

olika delar skrivs av separat. Vad syftet bakom denna övergång var är okänt men tidigare 

forskning har pekat på att man passade på att höja rörelseresultaten genom att fastigheternas 

bokförda värden höjdes i samband med övergången till IFRS-redovisning (Bengtsson, 2008). 

 

1.1.3 Intressenter och samhällsansvar 

Sverige har av tradition haft och har fortfarande en förhållandevis stor offentlig sektor som 

kontrolleras av stat, landsting och kommuner. Denna sektor inkluderar också ett antal 

aktiebolag. Det offentliga har ofta, åtminstone på papperet, långtgående mål med sitt ägande 

som sträcker sig längre än de ekonomiska krav som är vanligt bland jämförbara börsnoterade 

företag. Statens ägande är bland annat betydligt stabilare än privata intressenter då det är en 

betydligt mer invecklad, demokratisk, process för staten att lämna ett ägarengagemang. I 

Riksrevisionens rapport (2007) lyfter regeringen fram bättre konkurrens på lika villkor snarare 

än ekonomiska skäl, även om sådana nämns, för att minska statens engagemang. Denna 

rapport poängterar också att regeringens nuvarande mål är att företrädesvis behålla bolag med 

samhällsansvar eller där det finns särskilda skäl för statlig kontroll vilket gäller bland annat de 

annars vinstdrivande bolagen Vattenfall och gruvbolaget LKAB. Även för denna kategori 
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bolag har dock graden av marknadsmässigt beteende ökat stort under senare år vilket numera 

gör dem fullt jämförbara med privata företag. 

 

Svenska staten äger ett antal olika bolag av mycket skilda slag. De av staten ägda bolagen kan 

i regel delas in i dem som primärt är marknadsmässigt drivna respektive de som har ett 

särskilt samhällsansvar som sin huvuduppgift.  De marknadsmässiga bolagen utgörs av bland 

annat Vattenfall och LKAB medan exempel på de så kallade monopolbolagen är 

Systembolaget och Svenska Spel. Dessa monopol motiveras sedan länge av folkhälsoskäl och 

har en bred acceptans hos allmänheten och ses av denna ofta som en viktig del av vårt 

fungerande välfärdssamhälle.  

 

Staten äger också en hel del fastigheter. Tidigare var det i huvudsak genom det kommersiella 

fastighetsbolaget Vasakronan men detta bolag såldes till AP Fastigheter år 2008 (Regeringen, 

2008). Numera består det statliga fastighetsägandet främst av fastigheter som är av betydelse 

för samhällets olika funktioner eller har ett särskilt skyddsvärde. Den förstnämnda kategorin 

utgörs bland annat av högskolefastigheterna hos Akademiska Hus och institutionsfastigheter 

ägda av Specialfastigheter medan den andra kategorin utgörs av de många kulturfastigheter 

som ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Ytterligare en del av det statliga 

fastighetsbeståndet innehas av regionalpolitiska skäl. Exempel på detta är bolaget Vasallen 

vars affärsidé är att äga och utveckla före detta regementen samt Statens Bostadsomvandling 

vars uppdrag är att ta över och i regel försöka avveckla överflödiga bostadsbestånd i 

avfolkningsbygder. 

 

Inom den statliga bolagsstyrningen har dock utvecklingen på senare år gått mer mot 

marknadsmässighet på bekostnad av samhällsansvaret. Detta har tagit sig uttryck bland annat i 

utförsäljningar av bolag och ökade krav på att visa vinst och agera på konkurrensutsatta 

marknader. 

 

Ett möjligt problem för de statliga bolag som förutom ett avkastningskrav också har andra 

krav på sig är att en konflikt kan uppstå mellan de ekonomiska målen och samhällsansvaret. 

Även för de bolag som inte har ett särskilt samhällsansvar har staten uttalade mål 

(Regeringskansliet, 2008) som ligger utanför det ekonomiska området vilka i korthet innebär 

att de statliga företagen ska vara föredömliga inom till exempel etiska frågor. Krav på 

hållbarhets- och jämställdhetsredovisning är några exempel och inte minst kravet att i 
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redovisningen leva upp till de krav som ställs på noterade bolag och i vissa fall även gå 

längre. Det sistnämnda innebär numera bland annat att följa IFRS på samma sätt som de 

noterade bolagen gör. Enstaka statliga bolag med speciell verksamhet eller andra skäl har 

dock valt att inte tillämpa IFRS vilket bland annat gäller Statens Bostadsomvandling som i sin 

årsredovisning (SBO, 2009) motiverar detta med verksamhetens omfattning och bolagets 

speciella karaktär. Dock är dagens statliga företag inte allt för hårt styrda och inte minst 

statens regler om måttlighet angående rörliga ersättningar har överträtts av flera bolag, 

däribland Svensk Exportkredit och Nordea. Det kan därmed diskuteras vilken kontroll staten 

har i praktiken då staten som tidigare nämnts inte heller har samma möjlighet att utträda ur ett 

engagemang lika snabbt som en privat ägare. 

 

1.1.4 Tidigare forskning 

En hel del rapporter, uppsatser och artiklar har genom åren skrivits om fastighetsvärdering 

och redovisning. Inte minst i samband med övergången till IFRS år 2005 skrevs flera 

intressanta bidrag som tar upp ämnet ur olika aspekter. Bengtsson (2008) tar exempelvis i sin 

doktorsavhandling upp hur användningen av verkligt påverkar fastighetsbolagens aktiekurser. 

Kjaer (2008) behandlar i en artikel hur tillämpningen har fungerat under den senaste 

lågkonjunkturen. Även om värderingarnas roll under 90-talskrisen har det skrivits en del av 

bland andra Sandell (2001).  

 

Gemensamt för nämnda verk är dock att de enbart studerat börsnoterade, privatägda, bolag. 

Statliga bolag som numera också tillämpar IFRS har veterligen inte tidigare studerats med 

avseende på tillämpningen av IAS 40. Däremot har de statliga bolagens roll analyserats av 

flera olika författare. Berg (1999) behandlar exempelvis hur de så kallade affärsverken alltmer 

gått mot marknadsanpassade bolag. Även Lindwert & Thoresson (2006) behandlar ämnet i sin 

magisteruppsats där de tar upp eventuella konflikter mellan vinstmaximering och andra 

samhällsintressen. 

 

Kombinationen av värderingsproblematik och statliga bolag har dock inte tidigare studerats 

och förhoppningen är därför att denna studie ska kunna ge ett bidrag inom detta område. 
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1.2 Problemdiskussion 

I och med införandet av IAS 40 år 2005 och skiftet från att börsnoterade bolag värderade sina 

förvaltningsfastigheter baserat på anskaffningskostnad, till dagens läge när bolagen har en 

större valmöjlighet har en situation uppstått där fördelar måste vägas mot nackdelar. Från och 

med införandet av IAS 40 kan bolagen välja att antingen värdera baserat på 

anskaffningskostnad eller efter verkligt värde (IAS 40 Förvaltningsfastigheter, p. 30). Detta 

öppnar upp för en viss mån av frihet då det går att välja värderingsmetod så länge reglerna om 

rättvisande bild i IAS 8 följs. Ytterligare subjektivitet uppstår då det inte ställs några krav på 

en oberoende, extern värdering. Värderingen kan alltså göras på flera sätt vilket då skapar en 

situation där bolagen måste ta ställning till vilken värderingsmetod som ska väljas. Naturligt 

blir då också att bolagen reder ut vilka för- och nackdelar respektive metod innebär eftersom 

detta följaktligen är kritiska parametrar i beslutsprocessen. När för- och nackdelarna är 

utredda går det då också att svara på varför en viss metod valts. 

 

När det gäller börsnoterade bolag och statliga bolag skiljer sig dessa på en viktig punkt. De 

börsnoterade bolagen har stark press på sig att redovisa höga resultat. Först och främst ställs 

det ett associationsrättsligt krav (Aktiebolagslagen 3 kap. 3§) på att generera vinst till 

aktieägarna. Vidare diskuterar Mulford & Comiskey (2002) incitament för börsnoterade bolag 

att redovisa höga resultat och pekar på en rad faktorer. Bland annat diskuteras det faktum att 

ett bra resultat tenderar att ha en positiv påverkan på aktiepriset och företagets värdering 

vilket medför en rad effekter. Dels kan det ligga ett personligt intresse i ett höjt 

marknadsvärde på aktien i de fall ledning och andra nyckelpersoner har en rörlig ersättning 

baserat på redovisat resultat. Dels kan det innebära att företaget anses som mer kreditvärdigt 

vilket normalt betingar lägre finansieringskostnader. 

 

Spelreglerna för de statliga bolagen är officiellt lite annorlunda, då den offentliga makten 

också verkar för ett samhällsansvar på individnivå. Dessa bolag, med ett fåtal undantag, har 

förutom krav på avkastning också hög press på sig att agera föredömligt och ansvarsfullt och 

det är något som är reglerat på grundlagsnivå. (Regeringsformen 1 kap. 2§ 2st). Diskussionen 

kring situationen med denna mer komplexa målbild som uppstår när lönsamhetsmål 

förekommer jämsides med sociala mål är något som bland annat tas upp i en ESO-rapport från 

Finansdepartementet (ESO, 1998). Rapporten pekar på en rad viktiga faktorer som minskar 

incitamenten för statliga bolag att visa upp höga resultat. Bland annat belyses problem som 
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tidskonsistensproblemet där osäkerhet råder kring bolagsstyrningen vid politiska maktskiften. 

Problemet ligger i att företagsledningen inte vet om beslut som tagits av en nuvarande 

regering kommer att fortsätta förvaltas av en kommande regering eller om det kommer rivas 

upp. Vidare menar Kornai (1980) att statliga bolag är en verksamhet med mjuka 

budgetrestriktioner. Det vill säga att ledningen sällan eller aldrig utsätts för hot om konkurs 

och därmed kan göra avkall på exempelvis avkastningskrav. 

 

Diskussionen i detta är då huruvida denna skillnad i ägare kan påverka hur bolagen värderar 

sina förvaltningsfastigheter. Baserat på det associationsrättsliga kravet på vinst och 

incitamenten Mulford & Comiskey (2002) nämner, kan det förutsättas finnas en vilja från de 

börsnoterade bolagen att främst främja aktieägarnas intressen. Detta står i viss kontrast till de 

statliga bolagens situation där det också finns press att uppfylla de sociala kraven.  

 

En viktig punkt relaterad till diskussionen är hur utvecklingen i IAS 40-redovisningen sett ut 

över åren. Sedan införandet av IAS 40 år 2005 har det nu gått fem år och berörda företag har 

under denna tid tillämpat värderingsreglerna i standarden och tillgodogjort sig erfarenheter 

och kunskaper i sak. Är det möjligt att denna erfarenhet har gjort att företagen i fråga har 

omvärderat sina ståndpunkter i frågan om vilken värderingsmetod som skall användas eller 

kanske till och med redan bytt metod? En aspekt är att den nyligen aktuella finanskrisen kan 

ha påverkat synen på verkligt värde då de flesta fastighetsbolag sannolikt blivit tvungna att 

göra stora, resultatpåverkande nedskrivningar. Andra tänkbara orsaker till 

förändringsbenägenhet kan vara att det varit svårt och dyrt att värdera de egna fastigheterna 

på ett lämpligt sätt. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla studiens syfte har en huvudfrågeställning som utgör själva kärnfrågan 

konstruerats och även ett antal nära relaterade delfrågor som kommer att utredas och besvaras.  

 

Huvudfrågeställningen ämnar lyfta fram om det finns skillnad i värderingsmetodik beroende 

på om det rör sig om ett börsnoterat eller statligt bolag. Frågan baseras på de skilda målbilder 

som finns i statliga respektive börsnoterade bolag. De börsnoterade bolagens främsta mål är 

att generera avkastning åt aktieägarna. Dels är detta mål förankrat på associationsrättslig nivå 
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genom Aktiebolagslagen 3 kap. 3§. Dels finns det andra starka incitament för en 

företagsledning att redovisa höga resultat vilka Mulford & Comiskey (2002) diskuterar. En 

ESO-rapport från Finansdepartementet (ESO, 1998) samt Kornai (1980) diskuterar vidare 

problem kring statliga bolag som kan medföra att dessa bland annat gör avkall på 

avkastningskrav. 

 

Detta utmynnar i en diskussion om det finns skillnader i värdering då huvudintressenten i de 

statliga bolagen snarare är samhället som helhet än aktieägaren. Detta innebär på pappret att 

fokus skiftas mer från att bara redovisa höga resultat till att också tillgodose 

samhällsfunktionens krav samt den problematik ESO-rapporten (ESO, 1998) och Kornai 

(1980) diskuterar. Detta i synnerhet då de statliga bolagen i studien är mer specialinriktade 

fastighetsbolag med fokus på olika samhällsfunktioner. Vår primära frågeställning blir 

således: 

 

► Med tanke på den skilda ägarbilden, hur skiljer sig värderingen av förvaltningsfastigheter i 

börsnoterade respektive statligt ägda fastighetsbolag som valt att tillämpa värdering efter 

verkligt värde i IAS 40? 

 

Huvudfrågeställningens första delfråga är nära besläktad och grundar sig också i skillnaderna 

mellan börsnoterade och statliga bolag. Frågan behandlar de orealiserade värdeförändringar 

som kan uppstå i förvaltningsfastigheter. Diskussionen ligger i om de orealiserade 

värdeförändringarna utgör en större andel av de totala värdeförändringarna i de börsnoterade 

bolagen som en effekt av de tidigare nämnda incitamenten för dessa att redovisa höga vinster. 

Detta ger då frågan: 

 

• Vilka skillnader i orealiserade värdeförändringars andel av de totala 

värdeförändringarna finns det mellan de börsnoterade och statliga fastighetsbolagen? 

 

Studiens andra delfråga ska ge svar på om det har skett förändringar eller planeras 

förändringar i värderingen. Då fem år gått sedan införandet av IAS 40 har ny erfarenhet 

tillgodogjorts vilket lett till en allmän kunskapsökning och möjligheter till utvärdering av 

värderingsmodeller ur ett rent praktiskt perspektiv. Framförallt ska frågan utreda om olika 

intressenters mål på något sätt påverkat och gett upphov till förändringar. Detta för att ge ett 

ägarperspektiv på frågan. 
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• Efter fem års mognad sedan införandet av IAS 40 år 2005, har något av bolagen planer 

på, utreder eller utrett möjligheten till att byta värderingsmetod? I sådant fall, varför? 

Skiljer sig detta mellan de börsnoterade och statliga fastighetsbolagen? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att skapa insikt kring hur börsnoterade bolag respektive statliga bolag skiljer 

sig vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40. Studien ämnar 

också utröna huruvida värderingsmetoderna har ändrats, eller planerats ändras över åren i takt 

med att erfarenhet och kunskap i sak ökat. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie omfattar dels börsnoterade fastighetsbolag som är skyldiga att följa  

IAS 40, dels ett antal statliga fastighetsbolag som också tillämpar IFRS och därmed IAS 40. 

Studien är av praktiska skäl begränsad till svenska bolag och kommer främst att behandla 

redovisning och värdering av fastigheter medan övriga aspekter av vald redovisningsnorm 

inte kommer att behandlas närmare. På grund av begränsade tidsresurser har enbart några 

utvalda företag kunnat studeras och det är med anledning av detta i regel inte möjligt att göra 

några generaliseringar om andra bolag i branschen. 

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är såväl studenter och andra verksamma inom akademin som 

yrkesverksamma inom redovisningsområdet. Målet med studiens kvalitet och vetenskapliga 

nivå är också att den ska hålla en sådan kvalitet att de väsentligaste resultaten skulle kunna tas 

in för publicering i någon facktidskrift inom ekonomi/redovisning exempelvis Balans. 

Studiens jämförelse och granskning av skillnader mellan olika ägarformer gör också att den i 

viss mån även skulle kunna vara av intresse för en bredare allmänhet och därmed även vara 

aktuell för publicering i dagspress. På grund av studiens natur är dock åtminstone 
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grundläggande kunskaper inom företagsekonomi och redovisning ett krav för förståelse av 

vissa delar, även om språkbruket i möjligaste mån är anpassat till att göra den lättförståelig. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 Inledning: Det här första kapitlet ger en mer allmän bakgrund till ämnet och dess 

problematik. Här presenteras också studiens syfte och avgränsningar. 

 

Kapitel 2 Metod: I detta kapitel motiveras och förklaras studiens design och vad som gjorts 

för att öka dess vetenskapliga kvalitet. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram: Kapitlets syfte är att presentera den teoretiska bakgrund 

som behövs för att kunna analysera insamlade data. 

 

Kapitel 4 Empiri: Här presenteras de data som framkommit ur intervjuer och granskning av 

sekundärdata. 

 

Kapitel 5 Analys: I kapitlet jämförs och diskuteras skillnader och likheter mellan de 

studerade bolagen och vad de kan tänkas bero på. Dessutom analyseras eventuella 

gruppbaserade likheter.  

 

Kapitel 6 Slutsats: Inom ramen för detta kapitel besvaras uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 
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2 Metod 
Detta kapitel presenterar och förklarar studiens vetenskapliga ansats och den 
forskningsmetodik som tillämpats. Först beskrivs studiens vetenskapliga ansats och 
metodansats mer generellt.  Därefter följer en beskrivning av denna studies specifika design i 
form av en fallstudie och kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring metodvalets problem 
ur en kritisk synvinkel.  

 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 

 

En av de stora frågorna inom metodiken beskrivs av Jacobsen (2002) som valet mellan en 

induktiv respektive deduktiv strategi när det kommer till studiens utformning. 

 

Den deduktiva ansatsen innebär att förväntningar baserade på tidigare rön först ställs, såväl 

empiriska som teoretiska. Sedan samlas empiriska data in ute i fält som antingen verifierar 

eller dementerar förväntningarnas delar eller helhet. Risken med detta är att forskaren bara 

letar efter den information han anser är relevant, vilket i sig tenderar att stödja de 

förväntningar som sattes innan. Det innebär även att forskaren riskerar att missa information, 

kanske även den mest relevanta. 

 

Den induktiva ansatsen är den raka motsatsen där inga förväntningar alls ställs. Forskaren ger 

sig ut i fält och samlar information för att sedan systematisera, behandla den och pröva 

relevanta teorier. Detta låter idealiskt ur en vetenskaplig synvinkel där forskaren inte låter sig 

färgas alls av sina förväntningar, men i praktiken är denna ideala situation svår att uppnå. 

Jacobsen (2002) pekar på att tidigare psykologisk forskning visat att forskaren i fält alltid 

kommer avgränsa informationen och inte ha ett öppet sinne till den. 

 

Denna uppsats kan närmast beskrivas som deduktiv men med vissa induktiva inslag. En hel 

del förväntningar har ställts innan och teorivalet är till viss del baserad på dessa förväntningar. 

Dock finns det områden i studien där vi går ut utan förväntningar.  
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2.2 Metodansats 

 

Inom företagsekonomisk forskning brukar man skilja på två tillvägagångssätt. Dels en 

kvalitativ ansats, dels en kvantitativ ansats (Bryman & Bell, 2007). Patel & Tebelius (1987) 

beskriver att forskning i de flesta fall har inslag från båda sidor. Det vill säga att en studie med 

kvantitativa huvuddrag oftast också innehåller element med kvalitativa inslag, medan 

kvalitativ forskning också brukar innehålla kvantitativ information. Vidare poängterar de att 

det ändå finns klara skillnader i metodiken även om studier ofta innehåller drag av båda 

inslagen. Vilken forskningsansats som väljs är i hög grad beroende på studiens 

problemformulering. Kortfattat söker den kvalitativa studien kunskap som ska inventera, 

förstå och uttyda ett fenomen medan den kvantitativa inriktningen söker kunskap som mäter, 

förklarar och beskriver ett fenomen. Den kvantitativa metoden försöker enligt Jacobsen 

(2002) att gå djupare och få fram en mer nyanserad bild av verkligheten. Detta i kontrast till 

den beskrivning Sverke (2003) ger på kvantitativa undersökningar. Han menar att dessa 

undersökningar bygger på att förenkla kvalitativa data till siffror, en typ av information som 

lättare kan analyseras och även generaliseras till liknande undersökningsobjekt. 

 

Problemformuleringen i studien är utformad på ett sådant sätt att den söker djupare svar som 

fokuserar mer på att vara beskrivande än rent kvantifierbara. Detta indikerar att studien 

snarare har en kvalitativ än en kvantitativ ansats. Dock finns det kvantitativa inslag såsom 

jämförelser av siffror vilket även styrker Patel & Tebelius (1987) resonemang om att de flesta 

studier har inslag från båda sidor. Det finns debatt kring huruvida det verkligen är så enkelt att 

karaktärisera kvantitativ forskning som en helhet. Silverman (1997) skriver att alla försök att 

definiera vad som är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning alltid har mött 

motstånd. Shaw (1999) understryker att han beaktar detta när han försöker beskriva 

karaktärsdrag i den kvalitativa forskningen. Han beskriver karaktärsdragen snarare som av 

fundamental relevans än att de är av generisk karaktär och stämmer in på all kvantitativ 

forskning. Kortfattat beskriver han den kvalitativa forskningen med följande huvuddrag: 

 

• Utförs genom intensiv eller långsiktig kontakt med fältet. Vanligheterna hos objektet 

på fältet studeras. Avvikelser och ovanligheter identifieras. 
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• Forskarens roll är att få en helhetsbild bild av sammanhanget i studien. 

 

• Forskaren försöker fånga data baserad på ”insidans” uppfattning. Med insidan menas 

de upplysta som ska utfrågas. Exempelvis en intervjuperson. 

 

• Det handlar mycket om tolkning av insidans uppfattning. 

 

• Analysen av data beskrivs framförallt direkt i ord. Bedömningsförmåga och 

resonemang behövs då fakta aldrig talar för sig själv inom den kvalitativa forskningen. 

 

Studiens utformning matchar ovanstående huvuddrag ganska väl vilket är en ytterligare 

indikation på att ansatsen mer ligger åt det kvalitativa än kvantitativa hållet.  

 

2.3 Fallstudier 

På grund av ämnets karaktär har det inom ramen för studien ansetts lämpligast att studera ett 

mindre antal företag djupare i en fallstudie. En fallstudie är enligt Gummesons (2003) 

definition forskning där ett eller ett fåtal fall studeras inom ett område där det helt eller delvis 

saknas kunskap. Patel & Tebelius (1987) uttrycker sig på ett liknande sätt och menar att 

undersökningen omfattar ett stort antal variabler i detalj för ett litet antal individer.  

 

Alternativet för denna studie hade kunnat vara en mer heltäckande kvantitativ studie men 

studiens omfattning och det faktum att gruppen av statliga fastighetsbolag är liten talar för 

fallstudien. De variabler denna studie avser studera och jämföra har också en sådan 

komplexitet och karaktär att fallstudiebaserad forskning rekommenderas inom 

metodvetenskapen. Gummesson (2003) menar att fallstudier är väl lämpande för studier som 

syftar till att beskriva verkligheten, vilket också är avsikten med denna studie. Vidare 

rekommenderar Patel & Tebelius (1987) fallstudier just när en forskare liksom i denna studie 

vill studera en förändring eller en process. I detta fall utgörs processen av övergången till 

IFRS år 2005.  

 

Definitionen på ett fall kan enligt Jacobsen (2002) vara mycket varierande då forskaren kan 

välja att avgränsa sig till en eller flera undersökningsenheter som också kan grupperas i nivåer 
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där hela organisationen är den högsta nivån och enskilda anställda utgör den lägsta nivån. Han 

menar dock att fallen alltid bör gå att tydligt avgränsa i tid och rum. Jacobsen (2002) pekar 

också på att fallstudier lämpar sig väl för teoriutveckling, dvs. förklaringar och hypoteser som 

kan undersökas närmare i vidare forskning.  

 

Eisenhardt (1989) rekommenderar en öppen utgångspunkt i samband med fallstudier, vilket 

innebär att inte låsa sig vid några specifika teorier. Samtidigt menar dock Eisenhardt (1989) 

att forskaren behöver ta del av tidigare forskning för att förstå nyckelbegreppen och därmed 

kunna tolka det insamlade materialet. Detta material kan i en fallstudie vara av mycket 

skiftande slag och bland andra Gummesson (2003) pekar på att fallstudier är betydligt mindre 

regelstyrda än kvantitativ forskning. I denna studie speglas detta av att studien utnyttjar både 

offentliga dokument, inte minst årsredovisningar, såväl som intervjuer för att kunna analysera 

fallföretagen. 

 

2.3.1 Teoretiskt urval 

Denna studie består av två olika urvalsgrupper för vilka något olika urvalsprinciper har 

tillämpats. Den ena gruppen är de statliga företagen, där samtliga fyra IFRS-redovisande 

statliga fastighetsbolag med förvaltningsfastigheter valts ut. Två av dessa kunde dock av olika 

anledningar inte ställa upp för en intervju varför information om dessa istället inhämtats från 

respektive årsredovisning. Den andra gruppen är börsnoterade fastighetsbolag där urvalet 

gjorts baserat på skillnader i bolagens fastighetsbestånd och storlek. Att på detta sätt mera 

planerat välja ut företag anser Gummesson (2003) är utmärkande för fallstudien. Detta frångår 

vad som är brukligt vid kvantitativa studier. 

 

Den traditionella utgångspunkten om urval, så kallat statistiskt urval eller sannolikhetsurval, 

har sin bakgrund i kvantitativa undersökningar och innebär enligt Jacobsen (2002) i korthet att 

urvalet är slumpmässigt framtaget och därmed tillåter en betydligt högre grad av 

generaliserbarhet. Enligt Gummesson (2003) bör forskaren här bortse från det statistiska 

urvalets princip och istället välja de fall som är mest givande för studien. Vid behov ska man 

sedan komplettera med fler ur forskningssynpunkt lämpliga fall. Detta tillvägagångssätt kallas 

teoretiskt urval och går ut på att man försöker uppnå det som Gummesson (2003) kallar 

mättnad, vilket innebär att ytterligare fall inte ger något vetenskapligt tillskott.  
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Detta urval får dock enligt Gummesson (2003) konsekvenser för generaliserbarheten jämfört 

med om studien haft ett statistiskt urval. Utifrån denna studie kan det därför enbart dras 

slutsatser om enskilda fenomen medan det i regel är svårt att generalisera kvantitativa resultat 

till en större population. I detta fall passar dock det teoretiska urvalet bra eftersom målet med 

studien främst är att få med variationen i ägarbilden. Det begränsade antal bolag som 

överhuvudtaget tillämpar IFRS sätter också en gräns för urvalet. För studien har därför valts 

fyra bolag ur respektive kategori, det vill säga börsnoterade bolag respektive statliga bolag.  

 

2.3.2 Datainsamling  

Datamaterialet i denna studie har samlats in på två olika sätt. Studiens utgörs dels av 

telefonintervjuer med redovisnings- och ekonomiansvariga på två statliga respektive fyra 

börsnoterade bolag. Dessutom har detta material kompletterats med sekundärdata i form av 

respektive bolags finansiella rapporter. Detta material har främst används för att studera 

värdeförändringarnas roll. 

 

Intervjuerna genomfördes på grund av intervjupersonernas geografiska placering via telefon 

vilket kan ge vissa nackdelar jämfört med om de genomförts på plats. För att förenkla 

hanteringen och undvika missförstånd har telefonsamtalen också spelats in på band i samtliga 

fall, efter godkännande från intervjupersonerna. Om nackdelarna med telefonintervjuer 

skriver Jacobsen (2002) bland annat att intervjuer med öppna frågor inte bör genomföras över 

telefon eftersom det då skulle vara lättare för intervjupersonen att inte hålla sig helt till 

sanningen. Samtidigt har telefonintervjuer enligt Jacobsen vissa fördelar när det gäller att 

förebygga den så kallade intervjuareffekten. Denna innebär i korthet att intervjuarens fysiska 

närvaro får intervjupersonen att agera på ett onaturligt sätt. Dessutom finns mer uppenbara 

fördelar i form av tids- och kostnadsbesparingar. Hade studien varit något mera omfattande 

hade det förmodligen varit ett naturligt steg att bygga ut denna med längre intervjuer på plats 

hos intervjupersonerna.  

 

Intervjuerna har utgått från en intervjumall (se bilaga 1) som intervjupersonerna i förväg fått 

möjlighet att ta del av. Anledningen till detta var dels att det i ett par fall var ett villkor för att 

dessa skulle ställa upp men också för att de skulle kunna förbereda sig och därmed kunna ge 

djupare svar på frågorna. Intervjumallen består av ett antal ganska öppna frågor inom tre 

områden: redovisning, värdering samt intressenter. De öppna frågeställningarna syftar även 
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till att ge intervjupersonerna möjlighet att tala relativt fritt kring frågorna. Även frågornas 

inbördes ordning har varit flexibel för att intervjun ska flyta på mer naturligt. Detta 

tillvägagångssätt anses enligt Patel & Tebelius (1987) lämpligt när avsikten är att kvalitativt 

analysera resultaten. Intervjumallens frågeställningar återkopplar också till studiens 

frågeställningar. De olika kategorierna överlappar dock varandra och är inte direkt kopplade 

till en enskild fråga i frågeställningen. Förutom dessa områden finns även en mer allmän 

rubrik i intervjumallen som dels behandlar ren formalia i form av godkännande av publicering 

och inspelning, dels en mer allmän presentation av intervjupersonen och det företag denna 

representerar. I slutet av intervjuerna finns även en möjlighet för intervjupersonerna att lämna 

tilläggsinformation som de tycker är relevant. Detta utnyttjades också av ett par av dessa, 

bland annat för att särskilt poängtera för dem viktiga saker de sagt tidigare under intervjuerna. 

 

Det första delområdet i intervjumallen tar fasta på själva IFRS-redovisningen och om det 

finns skillnader i tillämpning mellan bolagen. Vilket anknyter till syftet att belysa skillnader 

mellan de två grupperna av bolag. Här tar studien även upp vilka olika nackdelar och fördelar 

som finns med IFRS enligt de olika bolagens företrädare.  Under detta tema framgår också 

varför verkligt värde används i respektive bolag och om några förändringar skett i 

tillämpningen. 

 

Nästa delområde tar upp värderingen och relaterade frågor. I den första frågan har 

intervjupersonerna ombetts beskriva hur själva värderingsprocessen gått till och även vilka 

som är inblandade i denna process. De två sistnämnda frågorna behandlar frågeställningens 

ansats att pröva om IFRS-tillämpningen mognat sedan införandet år 2005. 

 

Det sista delområdet i mallen låter intervjupersonerna beskriva förhållandet till sina respektive 

intressenter och hur dessa eventuellt försöker påverka redovisning och värdering. Detta 

område kan dock, baserat på erfarenhet från inledande telefonkontakt, betraktas som något 

känsligt. Detta baserat på att IFRS-redovisning ska vara likvärdig oavsett vilken typ av bolag 

det rör sig om, det ska helt enkelt inte vara möjligt att styra regelverkets tillämpning. Denna 

fråga har med anledning av detta placerats sist just därför att den är mer komplex och känslig 

samt att den anknyter till svaren på tidigare frågor. 
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Den sista frågan om övriga synpunkter har dels till avsikt att utgöra en mjuk avslutning på 

intervjun vilket Jacobsen (2002) menar är viktigt samt att fylla på med intressanta 

utvecklingar av studiens forskningsfrågor. 

 

Efter avslutade intervjuer har utskrifter av intervjuerna skickats till intervjupersonerna så att 

dessa haft möjlighet att bekräfta eller dementera det som framkommit under intervjun. Detta 

moment ska dels ses som en service gentemot intervjupersonerna men också som en slags 

felkontroll av själva studien. Denscombe (2009) ser detta som en form av garanti för såväl 

intervjuaren som intervjupersonen om att lämnad information är riktig. 

 

Dokument och annan skriftlig information om företagen hämtades från bolagens respektive 

hemsidor. Gemensamt för denna typ av sekundärinformation är att den tagits fram av andra 

och med andra syften än de som finns i denna studie. Detta ser Jacobsen (2002) som den 

största bristen med dokumentstudier. Samtidigt påpekar han att dessa också har vissa fördelar 

i form av att de ger tillgång till information som är svår att få tag på. Vidare anser han också 

sekundärdata med fördel kan användas för att komplettera intervjuer med relevant information 

som är svårt att få med i själva intervjuerna. I denna studie är informationen från dokumenten 

främst av kvantitativ karaktär. Delar av dessa dokument är troligen åtminstone till viss del 

subjektiva men på grund av bolagens karaktär, alltså att de är antingen börsnoterade eller 

statliga utsätts de också för hårdare granskning av oberoende revisorer och i fallet med de 

statliga bolagen även Riksrevisionen.  

 

2.3.3 Teorival 

Även om den här studien har ett redovisningsperspektiv behövs förutom den 

redovisningsanknutna teorin också en samling teorier som förklarar de två urvalsgruppernas 

särdrag. Den teoridelen handlar främst om ägande, intressenter och om det offentligrättsliga 

perspektivet. För att förstå respektive företags redovisningsprinciper krävs främst teori om 

IFRS, dess utveckling och värderingsmetoder. Utifrån de råd som ges i Patel & Tebelius 

(1987) har vårt teorikapitel till syfte att vidga förståelsen för helhetsproblematiken samt ge en 

historisk återblick på hur forskningen sett på fenomenet och dess problem. Förutom som 

bakgrund har dock teorin enligt Patel & Tebelius (1987) framförallt en funktion som 

referensram, vilken utgör utgångspunkt vid analys och slutsatser. Patel & Tebelius (1987) 

råder dock den kvalitativa forskaren att inte alltför mycket låsa sig vid teorin utan även testa 
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alternativa tolkningar som saknar stöd i befintlig teori. Med tanke på att just den 

tvärvetenskapliga problematik som valts inte är vetenskapligt utforskad i någon högre grad 

kommer denna aspekt vara av stor betydelse när eventuella upptäckta fenomen ska förklaras. 

 

2.3.4 Analysmetod 

Denna studies analys har till syfte att beskriva samt peka på eventuella samband och 

skillnader mellan bolagen. Dessutom ska resultaten kunna diskuteras utifrån studiens 

referensram. Detta stämmer också överens med den beskrivning Patel & Tebelius (1987) ger. 

Enligt dem är analysens roll vid kvalitativa studier att på ett djupgående sätt försöka sätta de 

insamlade resultaten i relation till referensramen. För att göra detta har denna studie ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Den utgår i detta avseende från den modell Jacobsen (2002) 

presenterar. Han delar i denna in analysmomenten för kvalitativa studier i tre steg: 

 

• beskrivning 

• systematisering och kategorisering 

• kombination 

 

Beskrivning syftar enligt Jacobsen (2002) på att så objektivt som möjligt beskriva det 

insamlade materialet. I det efterföljande systematiseringssteget är syftet att göra materialet 

övergripligt och rensa bort överskottsinformation. I det sista steget, kombination, sker sedan 

tolkning och generalisering.  

 

Analysens huvudsakliga syfte är enligt Jacobsen (2002) framförallt att skapa översikt och 

berika den ursprungliga informationen, inte minst genom att försöka se mönster i materialet. 

 

För själva tolkningen brukar rekommenderas att man använder en analysmodell. Denna studie 

utgår i analysen från de återkommande övergripande områden och begrepp som framkommit 

under intervjuerna. En sådan tolkningsmodell anser Patel & Tebelius (1987) är lämplig för 

just kvalitativa studier. Enligt dem utgår forskaren då från olika i materialet återkommande 

teman, vilka sedan utgör delaspekter i analysen. Dessa teman får sedan anpassas för att skapa 

en sammanhängande helhet, vilket i denna studie görs bland annat med hjälp av den 

teoriöversikt som finns i slutet av teorikapitlet. De huvudteman som analyseras i denna studie 

är redovisning, värdering, intressenter samt hur värdeförändringarna påverkar företagen. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

I denna studie har det vid samtliga metodmoment varit viktigt att säkerställa att använda 

metoder uppfyller normala akademiska krav. Två nyckelbegrepp enligt Patel & Tebelius 

(1987) i detta sammanhang är validitet och reliabilitet. Något förenklat översatt till 

överensstämmelse respektive pålitlighet. I fortsättningen på detta avsnitt förklaras begreppen 

och dess relevans för denna studie mer utförligt. 

 

I princip samtliga de metodmässiga val som gjorts i denna studie påverkar dess utfall och 

därmed även dess trovärdighet. Det finns i detta samband en mängd kritiska punkter där 

felkällor kan uppstå. Jacobsen (2002) menar också att metodkunskap främst handlar om att 

kritiskt kunna granska i vilken grad studiens resultat påverkas av metoden. 

 

Begreppet validitet handlar enligt Jacobsen (2002) om att mäta det man avser mäta. Han 

menar här att olika typer av datamaterial mäter olika typer av förhållanden. Sverke (2003) 

utvecklar med att validiteten är kopplad till systematiskt återkommande fel. Han exemplifierar 

med ett gevär vars skott drar till höger. Detta blir ett systemfel som färgar samtliga resultat på 

ett oönskat sätt.   

 

I denna studie uppnås ett brett perspektiv genom att studien tar in både personliga åsikter 

genom de personliga intervjuerna samt en indirekt tolkning genom granskning av befintliga 

dokument. På två av företagen har som tidigare nämnts intervjuer inte kunnat genomföras 

vilket kan ge upphov till försämrad validitet.  

 

Formuleringen av studiens intervjufrågor har utgått från Gummessons (2003) råd om 

intervjufrågornas betydelse för validiteten. I praktiken innebär detta att frågorna i så hög grad 

det är möjligt ska kunna besvaras ärligt av intervjupersonen och de ska inte heller kunna 

missuppfattas. Genom att använda både intervjuer och dokument kan man också enligt 

Jacobsen (2002) kompensera för vissa av de enskilda metodernas brister. De dubbla 

momenten ger nämligen en slags felkontroll, där det är möjligt att stämma av vissa uppgifter 

från intervjun mot årsredovisningen och tvärt om.  

 

Reliabilitet innebär enligt Patel & Tebelius (1987) vilken grad av tillförlitlighet det valda 

mätinstrumentet har när det gäller att minimera det så kallade slumpinflytandet, alltså att 
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slumpmässiga faktorer påverkar resultatet. Detta innebär att försöket enligt givna instruktioner 

bör kunna upprepas med samma resultat. Jacobsen (2002) menar även här att valet av 

datainsamlingsmetod är avgörande. Tänkbara problem i just denna studie kan vara den så 

kallade intervjuareffekten, det vill säga intervjuarens påverkan på intervjupersonen, samt 

bristande tillförlitlighet i de granskade dokumenten. 

 

2.5 Generaliserbarhet 

Resultaten av fallstudier kan som tidigare nämnts inte generaliseras i den omfattning som 

gäller för mer kvantitativa studier. Gummesson (2003) menar till exempel att statistisk 

generalisering inte är möjlig på grund av urvalet. Däremot kan en studie av denna typ enligt 

honom bidra till utvecklingen av nya teorier och ökad förståelse genom studiens utforskande 

av de enskilda, specifika fenomen som finns i respektive fall. Eisenhardt (1989) menar dock 

att generaliserbarheten hos fallstudier kan ökas om det görs en tydligare diskussion utifrån 

teorin, något som är målsättningen i denna studie. Gällande IFRS i statligt ägda 

fastighetsbolag finns dock vissa möjligheter till generalisering då antalet bolag total sett är 

litet där även om bolagens storlek och olika förutsättningar även här sätter vissa gränser för 

generaliserbarheten. Även för de privata bolagen bör vissa slutsatser eventuellt kunna 

generaliseras genom att bolagen här valts ut just utifrån att de har olika förutsättningar och 

verksamhet. 

 

2.6 Källkritik 

Detta arbete är baserat på såväl primärdata som sekundärdata och för båda dessa typer av 

källor har det tillämpats en källkritisk utgångspunkt. Jacobsen (2002) påpekar särskilt vikten 

av att värdera och kritiskt granska alla använda källor. Jacobsen beskriver också några 

riktlinjer för vilka källor som bör ges störst vikt. Han nämner bland annat: 

 

- källor med god kunskap om ämnet 

- förstahandskällor 

- källor utan klara motiv för att ljuga 

- flera oberoende källor 
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I denna studie har den förstnämnda punkten varit viktig vid kontaktandet av intervjupersoner 

och i samtliga fall har de som ställt upp varit kunniga personer inom redovisning och/eller 

värdering. Jacobsen (2002) instämmer också hur betydelsefullt det är att få kontakt med rätt 

personer inom de berörda företagen. Att få med förstahandskällor är även det primära skälet 

till att intervjua personer överhuvudtaget. Studiens intervjupersoner torde inte heller ha några 

motiv att ljuga då eventuella lögner förmodligen lätt skulle kunna avslöjas då det ju rör sig om 

stora och väldokumenterade bolag.   

 

När det gäller sekundärkällorna har det inom ramen för denna studie också varit noga med att 

dessa ska vara trovärdiga och helst också ha akademisk prägel. I den mera kvantitativa delen 

är utgångspunkten ofta källanvisningar i tidigare akademiska arbeten vilket ger dessa källor 

en viss tyngd. Vid behov har också uppgifter kollats upp i alternativa källor när det funnits 

anledning att misstänka fel i den först valda källan. Detta förfarande rekommenderas också av 

Denscombe (2009) som rekommenderar denna form av så kallad triangulering i de fall det 

finns möjlighet. Även här bygger urvalet på Jacobsens resonemang, om än med undantag för 

att det inte rör sig om förstahandskällor. 

 

Gällande informationen om respektive bolag är den oftast hämtad från årsredovisningar och 

respektive bolags hemsidor. När det gäller de finansiella rapporterna är dock dessa granskade 

av bolagens revisorer vilket ger en viss tillförlitlighet. Samtliga bolag som studeras här har 

också ett allmänintresse på grund av antingen att de är noterade eller att de är statligt ägda 

vilket gör att det förmodligen ställs högre krav på att även övrig information som dessa bolag 

lämnar på till exempel hemsidor är korrekt.  
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3 Teoretisk referensram 
I referensramen tas studiens teoretiska utgångspunkt upp vilken senare ska ligga till grund 

för analysen. I denna studie består den av tre huvuddelar nämligen: Redovisningen och dess 

intressenter, standarden IAS 40 samt en teoretisk bakgrund till olika ägarformer. Dessutom 

beskrivs översiktligt den svenska fastighetsmarknaden. 

 

3.1 Olika perspektiv på redovisning 

Detta avsnitt behandlar några av de vanligaste perspektiven på ägarstyrning . Sundgren et al. 

(2009) pekar på att externredovisningen har många användare med delvis olika behov och 

intressen. I den här studien används dessa perspektiv för att om möjligt förklara olika 

redovisningsskillnader. 

 

3.1.1 Agentteorin 

Agentteorin beskriver och förklarar enligt Donaldson & Preston (1995) den relation som finns 

mellan en uppdragsgivare (principalen) och den som utför uppdraget (agenten). Teorin nämns 

ofta som en förklaring till konflikter mellan aktieägarna (principalen) och företagsledning 

(agenten). Dessa konflikter bottnar enligt Deegan (2004) i förekomsten av assymetrisk 

information vilket leder till en ökad osäkerhet mellan dessa parter. Agentteorin erkänner 

också enligt Deegan att det finns transaktions- och informationskostnader i detta 

sammanhang. Detta problem uppkommer enligt bland andra Brealey et al. (2008) främst i 

företag där ägande och kontroll är separerade.  

 

Om principalen har otillräckligt med information och det dessutom saknas fungerande 

kontrollmekanismer i form av tydliga kontrakt ökar enligt Deegan (2004) risken för en sådan 

målkonflikt. Agenten måste därför förmås att verka i företagets intresse och inte låta 

egenintresset gå före. Godfrey et al. (2000) talar här om två typer av kostnader i detta 

sammanhang, nämligen övervakningskostnader och kostnader som syftar till att få agenten att 

vara fortsatt lojal mot sin uppdragsgivare. Det senare sker i praktiken ofta med hjälp av olika 

incitament som premierar önskvärt beteende respektive sanktioner som motverkar icke-

önskvärt beteende.  
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.  

 

3.1.2 Intressentmodellen 

De senaste åren har den så kallade intressentteorin fått en allt större roll i debatten. Denna 

teori innebär enligt Donaldson & Preston (1995) att företaget ska lyssna på och beakta krav 

från alla som på något sätt är berörda. Detta utgör en mycket vid krets av intressenter med 

alltifrån aktieägare och långivare till fackföreningar och miljöorganisationer. Vissa av dessa 

krav är ofta svåra att tillfredställa och ibland även svåra att ens identifiera.  

 

Teorin ger inte heller någon vägledning i hur företaget ska prioritera och rangordna dessa 

önskemål. En spridd uppfattning som bland annat återges i Edenhammar & Thorell (2005) är 

dock att skapandet av aktieägarvärde, i form av ökad vinst, är av överordnad betydelse genom 

att det också för med sig fördelar för samhället i sin helhet. Exempelvis arbetstillfällen och 

ökade skatteintäkter.  

 

I statligt ägda bolag som ofta bevakas hårdare av media och åtminstone indirekt har enormt 

många intressenter i form av landets medborgare och intressegrupper är det eventuellt möjligt 

att intressentkonflikten blir ännu större. Samtidigt är det kanske inte alltid möjligt för de 

statligt ägda bolagen att prioritera såsom tidigare diskuterats utan att det kommer i konflikt 

med exempelvis regeringens angivna instruktioner om till exempel samhällsintressen. Dessa 

bolag förutsätter därför sannolikt en utökad intressentmodell jämfört med vad som gäller för 

de privata bolagen. 

 

3.1.3 Legitimitetsteorin 

Utgångspunkten i den så kallade legitimitetsteorin är enligt Deegan (2000) att företagen vill 

legitimera sin verksamhet genom att anpassa sig till samhällets krav och normer. Enligt teorin 

ska företaget också ständigt vara uppdaterat på aktuella influenser. Denna teori har en nära 

koppling till intressentmodellen. Målet med detta ställningstagande är främst att få de primära 

intressenterna, främst kunder och potentiella aktieägare, att stödja företaget. Deegan (2004) 

menar att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan företaget och det omgivande samhället.  

 



 26 

I denna studie skulle även teorin kunna innebära att legitimitet skapas för den styrande 

regeringen och att de statligt ägda bolagen därmed agerar på ett legitimt sätt utåt. Enligt 

Deegan (2004) har såväl intressent- som legitimitetsteorin en direkt påverkan på den 

finansiella rapporteringen och då framförallt varför företagen väljer vissa 

redovisningsprinciper. Det tidigare nämnda exemplet med skatteupplägget i Svenska Varv är 

ett exempel på detta. 

 

3.2 Fastigheters ägande och värdering 

3.2.1 Ägande 

Den svenska fastighetsmarknaden är enligt Lind & Lundström (2009) mycket betydelsefull 

för ekonomin då hela två tredjedelar av nationalförmögenheten består av olika slags 

fastigheter. I början av 1980-talet startade en dramatisk prisökning på framförallt 

kommersiella fastigheter. I början av 1990-talet sjönk dock priserna på ett minst lika 

dramatiskt sätt. Detta fick till följd att många fastighetsbolag gick i konkurs och bankerna fick 

överta många fastigheter som då placerades i så kallade obeståndsbolag. Några av dessa 

obeståndsbolag börsnoterades sedan när tiderna blev bättre. Dessa bolag omstrukturerades 

senare så att de blev mer företagsekonomiskt effektiva till skillnad mot den hopbuntning av 

diverse fastigheter som bankerna skapat. I samband med detta kom enligt Lind & Lundström 

(2009) också flera nya, multinationella aktörer in på marknaden genom att köpa upp dessa 

fastigheter och bolag. 

 

Dagens fastighetsaffärer motiveras enligt Lind & Lundström (2009) ofta med att köparna har 

så kallade komparativa fördelar exempelvis på grund av sin storlek eller att de är 

specialiserade på en viss nisch av marknaden. Andra affärer motiveras enligt dem mer av att 

de nuvarande ägarna vill fokusera på sin kärnverksamhet och slippa de risker som kan 

förknippas med fastighetsägandet. Exempel på detta är till exempel när landsting och 

kommuner säljer sina fastigheter samtidigt som de fortsätter att hyra lokalerna.  

 

Sverige anses i dessa sammanhang enligt Lind & Lundström (2009) ha en väl fungerande 

fastighetsmarknad vilket kan förklara den i förhållande till folkmängden stora 

fastighetsmarknaden i landet. Detta har också gjort denna marknad intressant också för 
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utländska investerare som värdesätter den förutsägbarhet och goda tillgång på information 

som finns här. 

 

Enligt Lind & Lundström (2009) har också synen på fastigheter förändrats på så sätt att de 

numera ses framförallt som investeringsobjekt och därmed jämförs med andra värdepapper. 

Denna syn fick också till följd att själva förvaltningens betydelse minskade och fokus flyttade 

mot finansiella upplägg och spekulation. Under denna tid såg sig staten till och med tvungen 

att vidta vissa åtgärder för att förhindra spekulation.  

 

Synen på vad som är värdefullt med en hyresfastighet har också förändrats. På 1980-talet var 

det attraktivt att köpa tomma fastigheter vilka kunde hyras ut till dyra hyror. Dessa korta 

hyreskontrakt gav visserligen mer betalt men när marknaden sviktade ändrades investerarnas 

preferenser snabbt. Fastigheter med långa och förutsägbara hyreskontrakt blev då mer 

eftertraktade medan outhyrda lokaler nästan inte hade något värde alls. Ytterligare en 

förändring som blev en följd av krisen var att synen på vad som skulle skapa goda 

kassaflöden ändrades från snabba spekulationsaffärer till att vara en långsiktig ägare som 

tjänade pengar på själva förvaltningen. En följd av detta tankesätt blev bland annat olika 

mervärdesskapande tjänster i form av t.ex. städning och kontorsservice. 

 

3.2.2 Värdering 

Lind & Lundström (2009) beskriver två viktiga, delvis olika, värdebegrepp. Det som vanligen 

nämns är marknadsvärdet vilket kan definieras som ”det mest sannolika priset vid en 

transaktion givet en normal tid för marknadsexponering”. Det andra nyckelbegreppet är enligt 

dem det som brukar kallas individuellt avkastningsvärde. Detta värde speglar värdet för en 

viss marknadsaktör givet ett fortsatt innehav. Det senare värdet kan vara både högre och lägre 

än marknadsvärdet beroende på hur stor avkastning denna aktör kan få samt hur han eller hon 

bedömer marknadens risker.  

 

Bristen med marknadsvärdesbaserade modeller är enligt Lind & Lundström (2009), 

åtminstone när det rör sig om kommersiella fastigheter, att dessa ofta är väldigt olika vilket 

gör det svårt att direkt applicera värden från marknadens transaktioner på andra objekt. Av 

den anledningen används därför ofta den så kallade direktavkastningen som ett värdemått. 

Direktavkastningen är kvoten mellan driftsnettot och fastighetens värde. Med hjälp av 
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direktavkastningskravet och driftsnettot är det alltså också möjligt att ”baklänges” räkna ut 

fastighetens värde. 

 

Ofta diskuteras även det så kallade direktavkastningskrav vilken är den nivå på 

direktavkastningen som en viss aktör kräver. Direktavkastningskravet påverkas enligt Lind & 

Lundström (2009) huvudsakligen av tre komponenter: 

 

- riskfri realränta 

- riskpåslag för främst affärsrisk och likviditetsrisk 

- förväntningar om den reala driftnettoutvecklingen (ibland beskrivet som framtida 

värdeutveckling) 

 

Direktavkastningskravet tar därmed hänsyn till vilken avkastning aktören skulle kunna fått 

riskfritt, vilken risk denne tar samt hur driftskostnader respektive värdet kommer utvecklas. 

 

Gällande de kassaflödesbaserade modellerna menar Lind & Lundström (2009) att de i 

praktiken främst används för att justera beräkningarna i de fall då det finns osäkerheter om 

framtiden, till exempel i samband med att nuvarande hyreskontrakt löper ut. I Sverige har 

fastighetsvärderingen sedan 1980-talet huvudsakligen baserats på kassaflödesberäkningar. 

Denna ansats har enligt Lind & Lundström (2009) till stor del inspirerats av värderingen av 

finansiella instrument. 

 

Att värdera fastigheter är enligt Lind & Lundström (2009) dock inte helt enkelt. Det är främst 

antagandena om själva hyresmarknadens utveckling som är komplicerad. Lind & Lundström 

(2009) refererar till ett experiment som Svenskt Fastighetsindex låtit göra. Detta experiment 

gick ut på att flera värderare fick värdera samma objekt. Detta försök visade att det fanns 

skillnader framförallt i hur värderarna uppskattade att marknadshyrorna skulle utvecklas 

medan de var mer eniga om vilka avkastningskrav som rådde. Gällande uppskattningen om 

marknadshyrorna var också spridningen särskilt stor under de oroliga åren 2000 och 2008.  

 

Ett annat problem som försvårar värderingen enlig Lind & Lundström (2009) är bristen på 

jämförbara transaktioner.  Detta påverkar enligt dem även kassaflödesmetoden som också 

indirekt bygger på marknadstransaktioner. Ett vanligt problem är idag att många 

fastighetsaffärer sker i bolagsform eller som så kallade portföljaffärer, där många fastigheter 
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säljs på en gång. Dessa affärer blir därmed svåra att använda som jämförelseobjekt. Ett annat 

problem som Lind & Lundström (2009) beskriver uppstår i lågkonjunkturer då de få affärer 

som genomförs ofta inte kan betraktas som marknadsmässiga. Så var fallet under 

fastighetskrisen 1991-1993 samt nu senast under våren 2009. Under sådana 

osäkerhetsperioder har värderarna ibland tvingats ta till alternativa värderingsmetoder. 

 

En sådan metod är enligt Lind & Lundström (2009) att titta på aktiemarknadens värdering av 

olika fastighetsbolag och därav dra slutsatser om hur fastigheterna eventuellt ska omvärderas. 

Sådana värderingar är dock omstridda då många värderare menar att aktiekursen inte ger hela 

bilden. Bolagen själva vill i regel också undvika alltför dramatiska nedskrivningar av 

tillgångarna. Detta skulle i många fall minska deras egna kapital så mycket att bolaget ser 

konkursmässigt ut trots att de har stabila kassaflöden i form av hyresintäkter. 

 

Lind & Lundström (2009) påpekar också att värderingar är teoretiska konstruktioner om det 

sannolika priset och dessa inkluderar därmed alltid en viss osäkerhet. Studier som exempelvis 

Crosby (2000) har dock visat att värderarna på en välfungerande marknad oftast hamnar inom 

ett intervall på plus/minus 10 % av det genomsnittliga värdet. Med andra ord är värderarkåren 

relativt eniga om hur värderingar ska ske. 

 

3.3 IAS och förvaltningsfastigheter 

IAS 40 är den standard i IAS som specifikt behandlar förvaltningsfastigheter. Bland det första 

som tas upp i standarden är själva definitionen av en förvaltningsfastighet. I stora drag handlar 

det om en fastighet vars syfte är att generera hyresintäkter, värdestegring eller en kombination 

av båda två. Det fundamentala i detta är att en förvaltningsfastighet genererar kassaflöden 

som i stort sett är oberoende av andra tillgångar i företaget. Detta skiljer sig från 

rörelsefastigheter vilka är fastigheter som används i rörelsen för administrativa syften, för 

produktion och tillhandahållande av varor eller tjänster, samt lagring. Mycket förenklat är 

förvaltningsfastigheter alltså fastigheter som innehas för att generera vinst på uthyrning och 

värdestegring, medan rörelsefastigheter är fastigheter som används som exempelvis kontor, 

för visning av produkter och lagring. 
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3.3.1 Verkligt värde 

Förutom ovanstående fastighetsnomenklatur definierar och diskuterar IAS 40 vidare 

begreppet verkligt värde i punkterna 33-52. Själva huvuddefinitionen hittas i punkt 36 och 

beskrivs som det pris som objektet skulle kunna säljas för mellan kunniga parter som är 

intresserade av att transaktionen genomförs och är helt oberoende av varandra. Värdet får inte 

påverkas av särskilda omständigheter eller villkor med anknytning till affären. Standarden 

exemplifierar omständigheter såsom sale and leaseback-avtal och ovanlig finansiering. Vidare 

ska enligt punkt 35, vinst eller förlust som uppstår i samband med en förändring i en 

förvaltningsfastighets verkliga värde, redovisas i resultaträkningen. 

 

I punkt 37 och framåt behandlas tillägg och villkor kopplade till begreppets huvuddefinition. 

Först och främst tas det upp att verkligt värde inte inkluderar transaktionskostnader i samband 

med en avyttring (p. 37). Vidare i punkt 38-39 belyses att det verkliga värdet ska vara det 

verkliga värdet vid rapportperiodens slut.  

 

3.3.2 Värdering av förvaltningsfastigheter 

Värderingen vid det första redovisningstillfället, alltså vid själva förvärvet, är begränsat till en 

metod. Förvaltningsfastigheten ska tas upp till anskaffningsvärde och transaktionskostnader 

som är direkt kopplade till förvärvet ska räknas med i anskaffningsvärdet. 

Transaktionskostnader avser till exempel stämpelskatt och juridiska tjänster.  

 

Värdering vid följande redovisningstillfällen öppnar upp för fler alternativ. IAS 40, 

Förvaltningsfastigheter punkt 30 anger att det går att välja mellan att värdera efter antingen 

verkligt värde eller anskaffningsvärde minus avskrivningar. Därefter är det ett krav att hålla 

sig till samma värderingsmetod för alla förvaltningsfastigheter. Det sistnämnda har två 

undantag vilka återfinns i punkt 32A och 34. Undantagen gäller bland annat att det inte är ett 

krav att konsekvent redovisa med samma metod i vissa fall. Punkt 32A säger att 

förvaltningsfastigheter med en underliggande skuld som genererar avkastning baserad på 

förvaltningsfastigheten eller andra tillgångars verkliga värde är ett undantag från regeln att 

alla förvaltningsfastigheter ska redovisas med samma metod. Det vill säga, det är tillåtet att 

exempelvis redovisa dessa fastigheter till verkligt värde medan övriga fastigheter redovisas 

till anskaffningskostnad. 
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3.3.3 Val och byten av redovisningsprinciper 

IAS 8 är den standard i IAS som hanterar kriterier för val och byten av redovisningsprinciper. 

Punkt 14 är en central regel i standarden och behandlar just dessa kriterier. Grundregeln är att 

ett företag endast får byta redovisningsprinciper om det krävs av IFRS eller ger tillförlitlig 

och mer relevant information till företagets rapporter.  

 

Vidare anger Punkt 8 att IFRS endast behöver tillämpas där effekten av den är väsentlig. 

Däremot understryks det tydligt att det inte är korrekt att avvika från IFRS, även om 

avvikelsen är oväsentlig, med syfte att nå en viss utformning av rapporterna. 

 

3.4 Statliga bolag 

Såväl staten som kommunerna och landstingen äger och bedriver sedan länge verksamhet i 

bolagsform. Kommunernas bolag har enligt Jägsander & Eriksson (2001) till exempel ibland 

anor ända tillbaka till 1800-talet. Aktiebolaget var enligt dem då som nu en associationsform 

avsedd framförallt för affärsdrivande verksamhet och fram till för några år sedan var dessa 

bolag inte bundna av vissa offentligrättsliga regler. Skälen till att bolagisera verksamhet är 

enligt Jägsander & Eriksson (2001) varierande men i regel handlar det om att effektivisera 

och skapa konkurrenskraftiga bolag som även kan konkurrera med privatägda konkurrenter på 

ett rättvist sätt.  Bolagsformen framställs också som betydligt mer flexibel vid förändringar 

och inte minst vid eventuella planerade utförsäljningar.  

 

Den stora skillnaden mellan de offentligt ägda bolagen ligger enligt Jägsander & Eriksson 

(2001) i de krav som uppställs på bolagen. För båda formerna av bolag är det förstås oftast 

önskvärt att generera vinst till ägarna genom att förvalta ägarnas kapital. Detta är också det 

enda som aktiebolagslagen kräver av styrelserna, vilket även är förenat med straffansvar. Det 

offentliga har dock ofta andra mål med sitt ägande vilket på olika sätt kommer till uttryck i 

ägarstyrningen (Regeringskansliet, 2009). 

 

Motiven för det statliga bolagsägandet har enligt Anell et al. (1992) skiftat över åren. Ofta har 

det dock handlat om att ha kontroll över det som anses vara viktiga samhällsfunktioner. 

Försvarsmaterial och stålindustri har till exempel ansetts skyddsvärt av säkerhetspolitiska 
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skäl. Andra äganden har motiverats av sysselsättningsskäl eller stabilitetspolitik. Trenden de 

senaste åren är enligt Regeringskansliet (2009) att statens engagemang i allt högre grad 

övergått mot en mer marknadsmässig karaktär. Det gäller enligt Anell et al. (1992) även de 

statliga verken, av vilka flera delvis eller i sin helhet har bolagiserats under de senaste 

decennierna. 

 

Offentliga bolag förväntas, åtminstone enligt allmänhetens åsikt, i alla lägen agera 

föredömligt. De granskas också ofta hårdare av media och omfattande kritik har vid flera 

tillfället framkommit. Det senaste exemplet är Vattenfalls planer på omfattande investeringar i 

tysk kärnkraft. Anell et al. (1992) beskriver också hur staten på 1980-talet stoppade ett i 

regeringens mening olämpligt skatteupplägg där dåvarande Svenska Varv var drivande. 

Regeringen valde den gången att kompensera det redan ekonomiskt utsatta bolaget för den 

förlust den uteblivna affären innebar.  

 

Statens och kommunernas bolag ägs förvisso indirekt av medborgarna men deras inflytande är 

i praktiken mycket litet enligt Jägsander & Eriksson (2001). Vidare menar de också att 

avsaknaden av en aktiv marknad för aktierna gör också att en del möjligheter till jämförelser 

och utvärdering faller bort för dessa bolag. Detta leder bland annat till ökad makt för 

respektive bolags ledning på bekostnad av ägarkontrollen. 

 

Staten har uttalade ambitioner att vara en aktiv ägare av sina bolag. I skriften 

”Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande” (Regeringskansliet, 2009) beskriver 

man många mål av skilda slag både för enskilda bolag och mer generella. Riksrevisionen har 

dock i ett flertal rapporter (se till exempel Riksrevisionen, 2006) kritiserat statens ägarstyrning 

som otydlig. 

 

Ett område där Riksrevisionen tycker det finns brister är hur samhällsansvaret följs upp. 

Staten delar enligt Regeringskansliet (2009) huvudsakligen in sina bolag i två grupper; S-

företag och M-företag. S:et står för särskilda samhällsintressen medan M:et betyder 

marknadsmässighet. Ett antal M-företag har dock också olika typer av samhällsansvar, så 

gränsen är något otydlig. De särskilda samhällsintressena är av flera olika slag. 

Sysselsättningspolitik, kulturmiljöskydd, och regionalpolitik är några av de samhällsintressen 

som nämns. 
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I Regeringskansliets rapport (2009) anges också ett antal mer allmänna krav på samtliga 

bolag. Staten begär här alltså genom ägarstyrning att dessa bolag ska gå längre än vad 

lagstiftningen kräver inom bland annat just redovisning. Kravet på redovisning är uttryckt på 

så sätt att de flesta statliga bolagen bör redovisa som om de vore noterade, det vill säga följa 

IFRS och IAS 40. 

 

3.5 Börsnoterade bolag 

Ett aktiebolag ska enligt Aktiebolagslagen 3 kap. 3 § om inte annat angetts i bolagsordningen 

verka för att ge vinst till sina aktieägare. Börsnoterade bolag lyder också genom sina 

respektive noteringsavtal under börsens regler som bland annat ställer krav på hur och när 

dessa ska lämna information till marknaden.  

 

När det gäller kopplingen till intressenterna är enligt Carlsson (1997) termen ägarstyrning, 

Corporate Governance något som ofta nämns. Innebörden av begreppet är enligt Carlsson 

(1997) att ägandet blir allt mer aktivt när det gäller att försöka påverka företaget och även när 

det gäller att utkräva ansvar av ledningen. 

 

När det gäller redovisning är de börsnoterade företagen enligt Edenhammar & Thorell, (2005) 

som tidigare nämnts bundna att följa IFRS enligt den så kallade IAS-förordningen vilket 

enligt dem också bidrar till ökad transparens inom redovisningen. De börsnoterade bolagens 

rappporter granskas också av oberoende revisorer, något som också kommer att kvarstå efter 

den förestående reformen av dagens revisionsplikt (Regeringen, 2010). 

 

3.6 Sammanfattad modell över referensramen och dess 

koppling till studien 

Detta kapitel utgör en sammanfattning av hur teorier och nyckelbegrepp anknyter till studiens 

olika frågeställningar. Nedanstående bild avser att ge en överblick av studiens teoretiska 

grund.  
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Den första av delfrågeställningarna rör olika skillnader i synen på värdering som kan tänkas 

förekomma. För respektive kategori finns också teorikapitel som förklarar gemensamma drag 

och teorier kring denna typ av företag. I teorikapitlet beskrivs också hur IAS 40 får tillämpas 

och vilka valmöjligheter som är möjliga. Valmöjligheterna anknyter också till frågan om dels 

hur övergången till IFRS påverkade företagens värde men också till om de senare övervägt 

ändringar. Här kommer dock vissa begränsningar i form av IAS 8 in i bilden.  

 

De olika värderingsmetoderna har också olika fördelar och nackdelar som begränsar dess 

tillämplighet. Att uppskatta framtida kassaflöden kan ibland vara svårt för vissa fastigheter 

men är samtidigt viktigt eftersom det påverkar resultatet. Osäkerhetsfaktor i sammanhanget 

skulle också kunna vara ett tryck från intressenterna (ägare och långivare) vilket skulle kunna 

leda till vinstmanipulering. När det gäller intressenternas påverkan kan den delvis förklaras av 

redovisningsteorierna: intressentmodellen, agentteorin och legitimitetsteorin. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs den information som framkommit utifrån intervjuer och övrig 

datainsamling. Här ges också en kort presentation av de företag som har valts ut för att 

prövas mot teorierna. 

 

4.1 Översikt 

I studien har åtta aktiebolag studerats, varav fyra börsnoterade och fyra statliga. Bolagen och 

deras respektive kategori illustreras i tabellen nedan: 

 
 

Bolagen som ingår i studien 

Börsnoterade bolag Statliga bolag 

Balder Akademiska Hus 

Diös Jernhusen 

Hufvudstaden Specialfastigheter 

Wihlborgs Vasallen 

 
 
Svenskt Fastighetsindex för åren 2005-2009 har hämtats in för att ge en bild av 

värdeutvecklingen i de svenska fastighetsbolagen under dessa år. De procentuella 

värdeförändringarna är sammanställda i tabellen nedan. 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Svenskt Fastighetsindex 7,0 % 10,5 % 9,5 % -7,9 % -3,8 % 
(Svenskt Fastighetsindex, 2010) 

 
 

4.2 Balder 

4.2.1 Allmänt om bolaget 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag noterat på Nasdaq OMX 

Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Det är ett relativt ungt bolag som bildades i sin 

nuvarande form 2005 men som växt bland annat genom förvärvet av bolaget Din Bostad 

under förra året. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till regionerna i och kring Stockholm, 

Göteborg och Malmö samt så kallade tillväxtorter. Bolaget äger och förvaltar både bostäder 
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och kommersiella fastigheter. Resultatet uppgick för år 2009 till 248 miljoner kronor medan 

omsättningen uppgick till 854 miljoner kronor. 

 

4.2.2 Redovisningsprinciper 

Då Balder i sin nuvarande form startades år 2005 har ingen annan redovisningsstandard än 

IFRS tillämpats. Balders ekonomichef Magnus Björndahl anser att värdering till verkligt 

värde är rätt då det ger väsentlig information till intressenterna, men värdeförändringarna 

borde redovisas mot eget kapital i balansräkningen istället för att vara resultatpåverkande. 

Han menar att risken finns att intressenter bara tittar på resultatet och att en stor del av 

resultatet kan utgöras av värdeförändringar. Exempelvis nämner han vidare att Balder gjorde 

ett högt positivt resultat under 2007 för att sedan uppvisa ett kraftigt negativt resultat under 

2008. Detta på grund av att resultatet till stor del utgjorts av värdeförändringar. 

 

4.2.3 Värderingsmodell 

Bolaget tillämpar en kassaflödesbaserad värderingsmodell som alltid sträcker sig över tio år. 

Björndahl menar dock att verkligt värde som det tillämpas idag inte fungerar helt optimalt 

men ger en bra vägledning på vilken nivå det totala fastighetsbeståndet ligger i respektive 

bolag. Då noterade bolag värderar sina fastigheter var tredje månad skall inte några väsentliga 

resultat framkomma vid en försäljning eftersom vid den interna värderingen skall hänsyn tas 

till om en fastighet har sålts efter periodens slut men innan rapporten avlämnas. En annan 

fördel med redovisning till verkligt värde Björndahl nämner är just den rättvisande bilden. 

Han har tidigare erfarenhet från ett onoterat bolag där de valde att göra en sidoordnad 

redovisning där de verkliga värdena presenterades. Han exemplifierar med ett äldre bolag som 

har ett gammalt fastighetsbestånd och inga försäljningar gjorts på länge. De verkliga värdena 

kan skilja sig kraftigt från de redovisade värdena i ett bolag som inte använder verkligt värde. 

 

Björndahl berättar att Balder värderar sina fastigheter på det sätt som professionella 

fastighetsvärderare anser är lämpligt. Detta innebär att de använder en kassaflödesbaserad 

modell. Vid värderingen tas hänsyn till aktuella hyresintäkter, vakansgrad och 

”normaliserade” driftskostnader.  Dessa normaliserade driftskostnader avser driftskostnader 

med avdrag för onormala avvikelser. Björndahl konkretiserar detta med de stora 

snöröjningskostnader och uppvärmningskostnader under den kalla och snörika vintern 

2009/2010. Balder hanterar vidare vakansgraden i modellen på lite olika sätt beroende på 
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fastighetens förutsättningar. För fastigheter i bra lägen beräknar företaget att aktuell vakans 

enbart kommer att kvarstå under det närmaste året. För fastigheter med sämre förutsättningar 

görs en beräkning av hur vakansgraden kommer att minska, även om den i dessa fall kanske 

aldrig blir noll. 

 

Balder anlitar i normalfallet externa värderare för att värdera fastighetsbeståndet. Alla 

fastigheter värderas inte då det i många fall finns flera likvärdiga fastigheter med samma läge. 

I dessa fall räcker det oftast att värdera en av fastigheterna, då de övriga kan förväntas ha 

liknande värde. De fastigheter i beståndet som är särskilt värdefulla värderas mer regelbundet 

för att de i högre grad påverkar resultatet. Som helhet menar Björndahl att de låter de externa 

värderarna värdera ett bestånd som avspeglar hela fastighetsbeståndet så korrekt som möjligt. 

I Balders fall värderades inför den senaste årsredovisningen 26 % av bolagets fastigheter 

externt. Björndahl tillägger att de tack vare sin transaktionsbenägenhet, det vill säga deras 

strävan att utnyttja möjligheter till affärer, har en bra överblick över marknadens värdering av 

fastigheter. 

 

Det är inte alltid den interna värderingen stämmer överens med den externa värderingen. 

Björndahl nämner att förutom olika uppfattning i avkastningskrav kan avvikelser förekomma 

på driftskostnaderna. Exempelvis fastigheter där bergvärme har installerats vilket har sänkt 

uppvärmningskostnaderna, med resultat att de externa värderarnas modeller inte stämmer. För 

att förhindra dessa avvikelser meddelas de externa värderarna om förändringar som påverkar 

värderingen. Ett annat exempel som påverkat värderingen är stordriftsfördelar som uppnåtts i 

samband med att Balder förvärvat ett annat börsnoterat bolag. Den större storleken har 

inneburit en bättre position i upphandlingar. Vidare redovisar Balder alltid enligt sin egna 

interna värdering men upplyser marknaden om vilken nivå den externa värderingen låg på. 

 

Balder har alltid värderat sina fastigheter med hjälp av en kassaflödesbaserad modell. 

Björndahl menar att orsaken till detta är att denna metod är den som är gångbar i branschen. 

Han utvecklar att det är kassaflödesbaserade modeller både fastighetsvärderarna och 

konkurrenterna använder. 
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4.2.5 Fastigheternas värdeförändring 

Balders orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter genom åren har ställts upp i 

tabellen nedan. Den procentuella orealiserade värdeförändringen definieras som årets 

orealiserade värdeförändring dividerat med genomsnittet av samma års ingående Balans (IB) 

och utgående balans (UB). Sammanfattat blir formeln: 

 

Orealiserad värdeförändring% = Orealiserad värdeförändring/((IB+UB)/2) 

 
Balder 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 2544 2705 6949 6710 7038 

UB 2705 6949 6710 7038 12623 

Orealiserad värdeförändring 144 212 567 -214 -16 

Orealiserad värdeförändring % 5,47 % 4,39 % 8,30 % -3,12 % -0,16 % 

(Balder, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
 

4.3 Diös 

4.3.1 Allmänt om bolaget 

Diös är ett börsnoterat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter norr om Dalälven med 

stora innehav ibland annat Östersund, Umeå och Falun. Fastigheterna är av flera olika typer 

men relativt få är bostadsfastigheter. Omsättningen för 2009 uppgick till 477,4 miljoner 

kronor medan resultatet blev en vinst på 104,1 miljoner kronor. Bolaget är noterat på 

Stockholmsbörsens Small Cap-lista. 

4.3.2 Redovisningsprinciper 

Diös bildades 2005 och har tillämpat IFRS sedan starten. 

 

4.3.3 Värderingsmodell 

Rolf Larsson, Ekonomichef på Diös, berättar att bolaget använder verkligt värde enligt IAS 

40.  Vidare berättar han att bolaget marknadsvärderar fastigheterna vid fyra tillfällen varje år. 

Fördelarna med IFRS är att denna redovisning ger en mer rättvisande bild vilken visar de 

faktiska värdena på fastigheterna. Nackdelarna är enligt Larsson att denna värdering är mer 

resurskrävande då de gör fyra värderingar varje år. Detta både när det gäller tid och pengar. 

En annan risk han ser är att det blir svängningar i resultatet. Detta gör enligt Larsson att 
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fastighetsbolagens resultat blir missvisande. Han exemplifierar detta med finanskrisen, då 

resultaten i fastighetsbolagen varit låga samtidigt som kassaflödena varit de bästa genom 

tiderna. Detta eftersom en stor andel av bolagets resultat utgörs av värdeförändringar. Larsson 

tror också att det kan vara svårare för någon som inte är insatt i redovisning att förstå bolagets 

siffror när stora delar av resultatet utgörs av orealiserade värdeförändringar. 

 

En annan nackdel är när det finansiella systemet inte fungerar och det därmed inte blir av 

några affärer att jämföra priser med. Detta har att göra med att ortsprismetoden är den metod 

som i första hand föredras. Larsson menar vidare att regelverket och dess metoder inte riktigt 

var anpassade till den exceptionella situation som uppstod år 2009. Under denna period var 

det därmed svårt att sätta rimliga direktavkastningskrav. 

 

Enligt Larsson ger IAS 40 inte möjlighet till ett fritt val mellan metoderna för beräkning av 

verkligt värde, utan IAS 40 förespråkar i första hand ortprismetoden. Om detta inte är möjligt 

kan dock en kassaflödesberäkning användas. Larsson utvecklar att Diös använder en 

kombination av ortspris och kassaflöde för att fastställa verkligt värde. Detta går till så att 

direktavkastningskravet hämtas från aktuella ortspriser och sedan används kassaflödet för att 

bedöma den enskilda fastigheten som ska värderas. 

 

Värderingen av varje enskild fastighet görs enligt Larsson med en kassaflödesbaserad modell. 

Intäkterna hämtar bolaget från de faktiska hyreskontrakt de för närvarande har. Kostnaderna 

baserat dels på de faktiska kostnaderna men också till viss del på så kallade normaliserade 

driftskostnader. Exempelvis anses vinterns stora snöröjningskostnader som en icke normal 

kostnad som inte skall tas upp som kostnad i kassaflödesberäkningen. Motsatsvis 

normaliseras även onormalt låga kostnader. Detta för att kostnaderna som förs in i 

kassaflödesberäkningen ska spegla de normala kostnaderna över tiden. Ett annat exempel 

Larsson tar upp är stora underhållsinsatser av engångskaraktär vilka inte är långsiktigt 

kassaflödespåverkande utan enbart påverkar resultatet under det år åtgärderna utförs. Målet är 

enligt honom att få ett så långsiktigt rättvisande kassaflöde som möjligt. 

 

Larsson nämner att Diös använder externa värderare vid varje kvartal. Dessa går vid varje 

tillfälle igenom 25 % av fastigheterna enligt ett rullande schema. Detta innebär att varje 

enskild fastighet värderas externt en gång per år. Resterande del internvärderas men 

kvalitetssäkras av externa värderare. Dessa ser över om de interna antagandena ser ut att 
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stämma. Den faktor som påverkar modellen mest är enligt Larsson de antaganden som görs 

om direktavkastningskravet, det vill säga det antagande om på vilka grunder det är möjligt att 

göra en affär på. Detta är också den enskilda faktor som får störst påverkan på bolagets värde. 

Detta avkastningskrav bestäms i samråd med de externa värderarna, vilka också är insatta i 

aktuella affärer på just de marknader där Diös är verksamt.  

 

Andra parametrar som Larsson tar upp är den långsiktiga bedömningen av vakansgraden, 

vilken speglar hur Diös tror att marknaden kommer utvecklas. Larsson anser inte att det finns 

några typer av fastigheter som är särskilt svåra att värdera men tar upp fastigheter där 

hyreskontrakten är på väg att löpa ut. Dessa blir därmed svårare att uppskatta kassaflödena 

för. Detta föranleder en översyn av den långsiktiga vakansgraden utifrån potentiella 

möjligheter till förlängning av det aktuella kontraktet. För att hålla kassaflödena relativt jämna 

kan bolaget i vissa fall justera modellen. Detta sker i de fall bolaget räknar med att fastigheten 

även i fortsättningen kommer att vara uthyrd. Detta trots att modellen förordar en 

nedskrivning av kassaflödena i samband med att kontraktet går ut. Dessa överväganden görs 

dock alltid av de externa värderarna. 

 

Diös har aldrig ändrat sina värderingsmetoder sedan IFRS infördes. Ägarna har heller aldrig 

försökt påverka värderingen. Däremot finns en osäkerhetsmarginal vilket utgörs av beräknade 

värdet med en felmarginal på 7,5 %. Detta värderingsintervall är bolaget också fullt öppna 

med för att underlätta för läsarna av årsredovisningen. 

 

4.3.4 Fastigheternas värdeförändring 

Diös orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter genom åren har ställts upp i 

tabellen nedan. Den procentuella orealiserade värdeförändringen har beräknats på samma sätt 

som för Balder. Då Diös bildades under 2005 har bolaget ett IB-värde på noll kronor. 

 

Diös 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 0 1672 2246 4067 3899 

UB 1672 2246 4067 3899 3906 

Orealiserad värdeförändring 96 167 36 -234 -53 

Orealiserad värdeförändring % 11,48 % 8,54 % 1,14 % -5,87 % -1,36 % 

(Diös, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
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4.4 Hufvudstaden 

4.4.1 Allmänt om bolaget 

Fastighetsbolaget Hufvudstaden bildades redan 1915 och är idag noterat på Large Cap. Fokus 

ligger främst på kommersiella fastigheter för handel och kontor. Samtliga fastigheter är 

belägna i centrala Stockholm och Göteborg. Bland de 29 fastigheter som bolaget äger finns 

flera kända paradobjekt som NK i Stockholm och Göteborg. Resultatet för 2009 var 357,5 

miljoner kronor och omsättningen var 1 371,7 miljoner kronor. 

 

4.4.2 Redovisningsprinciper 

Magnus Jacobson arbetar som CFO på Hufvudstaden och har jobbat på bolaget sedan 2002. 

Jacobson berättar att bolaget redovisar förvaltningsfastigheterna till marknadsvärde. Enligt 

Jacobson är också marknadsvärdering det som används av samtliga börsnoterade 

fastighetsbolag i Sverige.  

 

4.4.3 Värderingsmodell 

Jacobson säger att fastigheterna värderas varje kvartal. Detta sker med modeller som utgår 

från en direktavkastningsmodell. Minst en gång per år anlitas externa värderare som gör en 

egen värdering som sedan jämförs mot bolagets egna värdering. Jacobson utvecklar att det är 

bolagets interna värdering som gäller, men om det finns avvikelser mellan den och de externa 

värderarnas bedömning anges avvikelsen i årsredovisningen. Jacobson menar vidare att det 

alltid finns en viss osäkerhet i bedömningarna och att det är mycket svårt att värdera med 

exempelvis en så låg felmarginal som fem procent.  

 

När det gäller intäktsbedömningarna försvåras dessa av att ungefär 20 % av hyreskontrakten 

förfaller varje år. Även framtida hyror liksom vakanser är svåra att bedöma. Vakansgraden 

sätter Hufvudstaden till mellan fyra och sex procent. Jacobson säger att det inte finns några 

fastigheter som är speciella i deras bestånd men att det däremot finns vissa fastigheter som är 

svårare att värdera än andra. Här nämner Jacobson NK-huset i Stockholm som han anser är 

stort, komplicerat och har en speciell företagarform. Detta påverkar bolaget eftersom hyran 



 42 

delvis är omsättningsbaserad. Denna går dock att ta med i den vanliga modellen men detta 

kräver god kännedom om just den fastigheten för att kunna göra en bra värdering av den.  

 

Hufvudstaden använder en kassaflödesbaserad metod som dock bygger på vissa förenklingar. 

Dessa modeller är också de som normalt används vid fastighetsaffärer. Skälet att enklare 

metoder används är att en fullständig modell lätt blir oöverskådlig när ändringar i variablerna 

måste göras. Detta eftersom sådana ändringar är tidskrävande och att det handlar om många 

olika variabler, vilket också kan leda till att det blir fel. Jacobson säger vidare att deras modell 

är förenklad på så sätt att den utgår från framtida driftnetto som ställs i förhållande till 

rådande avkastningskrav. Även intäktsströmmarna är en kritisk faktor som kräver en del 

arbete för att kunna bedömas.  

 

Jacobsen menar att en form av ortsprismetoden används genom att såväl de själva som 

värderarna har erfarenhet av aktuella marknadstransaktioner. Detta sker genom att bolaget 

utgår från de avkastningskrav som finns på marknaden dock med vissa reservationer för 

skillnader i synen på vilka hyror bolaget kan räkna med i kalkylen.  

 

Jacobson upplever inte att ägarna har några åsikter om värderingen utan företaget har istället 

en strävan att spegla fastigheternas riktiga värden. 

 

4.4.4 Fastigheternas värdeförändring 

Hufvudstadens orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter genom åren har ställts 

upp i tabellen nedan. Den procentuella orealiserade värdeförändringen har beräknats på 

samma sätt som för bolagen ovan. 

 

Hufvudstaden 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 15000 16276 17409 20531 19083 

UB 16276 17409 20531 19083 18125 

Orealiserad värdeförändring 1200 2648 2598 -1629 -1239 

Orealiserad värdeförändring % 7,67 % 15,72 % 13,69 % -8,23 % -6,66 % 

(Hufvudstaden, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
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4.5 Wihlborgs 

4.5.1 Allmänt om bolaget 

Wihlborgs är ett fastighetsbolag som enbart äger kommersiella fastigheter, det vill säga 

kontor, butiker och industrilokaler. Samtliga fastigheter är belägna i Öresundsregionen vilken 

inkluderar Malmö, Lund, Helsingborg samt Köpenhamn. Bolaget är noterat på 

Stockholmsbörsens Mid Cap-lista och omsatte 1236 miljoner kronor under 2009. Vinsten blev 

för samma år 487 miljoner kronor. 

 

4.5.2 Redovisningsprinciper 

Wihlborgs redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Per Mauritzon, 

redovisningschef och ansvarig för koncernbokslut på företaget utvecklar vidare att de 

redovisar på liknande sätt som alla börsnoterade fastighetsbolag gör. Mauritzons åsikt är att 

IFRS leder till ökad jämförbarhet mellan fastighetsbolagen i motsats till det tidigare synsättet 

som missgynnade fastighetsbolag med många fastigheter som förvärvats för många år sedan 

och belastats av stora ackumulerade avskrivningar. Detta i kontrast till de bolag som främst 

innehar nyligen förvärvade fastigheter. Enligt Mauritzon är marknadsvärde dessutom i regel 

det mått som ger den mest rättvisande bilden av fastighetens värde. Nackdelen med IFRS 

enligt honom är att det kan bli större svängningar i värderingen mellan åren vilka dessutom 

påverkar resultaträkningen. 

 

4.5.3 Värderingsmodell 

Wihlborgs värderar sina fastigheter en gång per kvartal och baserar sina värderingar på 

kassaflöden. Vid årsskiftena görs denna värdering med hjälp av extern värderare. Vid övriga 

tillfällen görs en intern värdering med utgångspunkt från senaste årsskiftet. Vid behov 

förändras sedan de variabler i värderingsmodellen som ändrats sedan föregående värdering. 

Exempel på sådana variabler är hyreskontraktens längd, hyresnivå och vakansgrad. Vid 

värderingen tittar värderaren dels på den enskilda fastigheten men också på marknaden som 

helhet när det gäller till exempel avkastningskrav. Vid de interna värderingarna stäms också 

väsentliga förändringar av med expertisen. Avstämning sker också mellan företagets 

kassaflödesbaserade modeller och aktuella ortspriser. I dagsläget ser inte Mauritzon att det 
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finns några alternativ till dagens modell. Detta beror enligt honom på att en återgång från 

marknadsvärden till någon annan värderingsmetod vore svår att genomföra.  

 

Mauritzon menar vidare att alla modeller som bygger på prognoser medför en viss osäkerhet. 

Framförallt när bolaget gör prognoser om kassaflöden som ligger långt fram i tiden ökar 

osäkerheten. De kommande årens hyresintäkter och kostnader är relativt lätta att uppskatta 

medan exempelvis marknadens direktavkastningskrav om några år är mer svårbedömt. Även 

att få fram relevanta ortspriser att jämföra med kan ibland bli problem eftersom många 

fastighetsaffärer idag sker i bolagsform. Varje fastighet säljs då paketerad i ett eget bolag och 

därmed kommer den inte med i statistiken över sålda fastigheter. 

 

Wihlborgs innehar som tidigare nämnts numera enbart kommersiella fastigheter men 

Mauritzon ser ingen större skillnad i svårighet att värdera sådana jämfört med bostäder. 

Däremot tror han att kontorslokalerna ofta är känsligare för konjunktursvängningar och 

hänvisar bland annat till IT-kraschen som minskade efterfrågan på kontor även i vissa 

attraktiva områden. 

 

Även pågående projekt redovisas från och med i år till marknadsvärde som följd av en 

förändring i IAS 40. Detta har ökat resultatet marginellt i och med att projekten successivt 

bidragit till värdeökningen under projektets gång, till skillnad från att tidigare inte värderats 

alls och redovisats i ett svep vid projektets fullföljande. För byggrätterna som generellt är 

svårare att värdera och i dagsläget inte ger några intäkter används ibland andra 

beräkningsmodeller bland annat baserad på till exempel relevanta ortspriser. 

 

Marknadsvärdena på fastigheter i börsbolag fanns också även tidigare tillgängligt för 

investerare som själva ville räkna fram dessa uppgifter. Enligt Mauritzon bryr sig de 

professionella investerarna inte heller så mycket om själva värdeförändringen utan är mer 

intresserade av vilka räntor och driftnetton bolaget har. För samtliga investerare är det dock 

viktigt att redovisningen håller en hög standard och ger ett rättvisande värde som varken är för 

vågat eller för försiktigt. Detta är framförallt viktigt för småaktieägarna som annars riskerar 

att värdera aktierna fel. 
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4.5.4 Fastigheternas värdeförändring 

Wihlborgs särredovisar inte orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter. Därför 

har istället bolagets totala värdeförändringar använts i tabellen. I tabellen har 

värdeförändringarna genom åren ställts upp. Den procentuella värdeförändringen har 

beräknats på samma sätt som för bolagen ovan, med skillnad att totala värdeförändringar 

använts. Parenteserna fyller endast funktionen att belysa att siffrornas natur avviker. 

 

Wihlborgs 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 7258 7832 10888 13397 13620 

UB 7832 10707 13397 13620 14418 

Värdeförändring (318) (629) (1043) (-423) (16) 

Värdeförändring % (-4,21 %) (-6,79 %) (-8,59 %) (-3,13 %) (-0,11 %) 

(Wihlborgs, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
 

 

4.6 Akademiska Hus 

4.6.1 Allmänt om bolaget 

Akademiska hus är ett av staten helägt bolag som verkar inom branschen för fastigheter med 

inriktning på utbildning och skola. Bolaget verkar för att vara en långsiktig partner när det 

gäller lokaler, fastigheter och hela campusmiljöer i svenskt utbildnings- och forskningsväsen. 

80% av lokalerna hyrs ut till svenska universitet och högskolor och resten till företag som 

bedriver forskning och andra företag med stark koppling till den akademiska sfären. Bolaget 

omsatte 4 846 miljoner kronor under år 2008 och genererade ett resultat på 749 miljoner 

kronor. 

4.6.2 Redovisningsprinciper 

Akademiska Hus följer enligt årsredovisningen IFRS samt IFRIC:s tolkningar såsom de såg ut 

den 31 december 2009. RFR 1.2 utgör kompletterande normgivning. Merparten av bolagets 

fastighetsbestånd utgörs av förvaltningsfastigheterna vilka värderas till verkligt värde. 
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4.6.3 Värderingsmodell 

Akademiska Hus värderar sina fastigheter internt en gång per kvartal. Merparten (96 %) av 

beståndet har värderats baserat på kassaflödesmodeller medan en mindre del (2 %) vilka utgör 

så kallade utbyggnadsreserver har värderats med ledning ur ortspriser för byggrätter. Den 

resterande delen har värderats med andra metoder. Kassaflödesmodellerna bygger i regel på 

en prognos som omfattar de kommande 10 åren.  

 

Värderingen går till så att varje objekts framtida kassaflöden bedöms utifrån den information 

som är känd i dagsläget. Detta innebär att företaget beräknar kassaflödet utifrån de intäkter 

och kostnader som objektet har, vilket är det samma som dess driftsöverskott. Nyckelvariabler 

som hyror, vakanser, inflation samt drift- och underhållskostnader bedöms. Vakansen bedöms 

baserat på en uppskattad vakans om fem procent den dag hyreskontrakten går ut medan 

inflationen under den kommande perioden uppskattas till regeringens mål om två procent per 

år dock med undantag för 2010 då denna beräknas bli enbart en procent. Drift- och 

underhållskostnader är genomsnittliga sådana vilket innebär att bolaget väljer att inte räkna 

med onormala förhållanden. 

 

De interna värderingarna har också stämts av med externa värderingsföretag vilka också utfört 

egna värderingar av delar av beståndet. Under 2009 har dessa värderat 14 av bolagets mest 

betydande fastigheter, dessa svarar för 8 % av bolagets totala fastighetsvärde. Avvikelsen 

mellan den interna och externa värderingen ligger inom felmarginalen plus/minus 10 %, vilket 

Akademiska Hus ser som en bekräftelse på att den interna värderingsmodellen är tillförlitlig. 

 

Akademiska Hus anser att större delen av marknadsvärdenas förändring härrör till ett ökat 

riskpåslag. Bolaget skriver i sin årsredovisning att de dessutom räknar med att marknaden 

fortsatt kommer att präglas av osäkerhet. Så länge marknaden är osäker med få genomförda 

affärer kommer därmed också värderingarna att präglas av osäkerhet. 

 

4.6.4 Fastigheternas värdeförändring 

Akademiska hus orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter genom åren har 

ställts upp i tabellen nedan. Den procentuella orealiserade värdeförändringen har beräknats på 

samma sätt som för bolagen ovan. 
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Akademiska hus 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 38230 45616 48454 48389 47523 

UB 45616 48454 48389 46351 47723 

Orealiserad värdeförändring 7144 1818 -684 -2192 1208 

Orealiserad värdeförändring % 17,04 % 3,87 % -1,41 % -4,63 % 2,54 % 

(Akademiska Hus, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
 
 

4.7 Jernhusen 

4.7.1 Allmänt om bolaget 

Jernhusens uppdrag är enligt Regeringen (2008)  att äga och förvalta stationsfastigheter och 

andra fastigheter med anknytning till den svenska järnvägen. Bolaget är helägt av svenska 

staten och bildades genom att SJ bolagiserades och delades upp i ett antal bolag år 2001. Ett 

övergripande mål med ägandet är att möjliggöra konkurrensneutralitet mellan olika 

järnvägsoperatörer. Resultatet för 2008 uppgick till 53 miljoner kronor medan omsättningen 

för detta år var 174 miljoner kronor. 

 

4.7.2 Redovisningsprinciper 

Marcus Lyberg, fastighetscontroller på Jernhusen berättar att Jernhusen tillämpar IFRS och 

värderar fastighetsbeståndet till verkligt värde.  

 

4.7.3 Värderingsmodell 

Lyberg berättar att kassaflödesmodeller tillämpas för merparten av fastighetsbeståndet, men 

att ortsprismetoden också förekommer. Den sistnämnda metoden används främst vid 

värdering av stationsbyggnader i mindre orter där kassaflödet är väldigt lågt eller till och med 

negativt. Detta då de kassaflödesbaserade värdena inte speglar det marknadsvärde fastigheten 

har vid en eventuell försäljning. Lyberg utvecklar att många av dessa stationsbyggnader säljs 

som fritidshus vilket möjliggör jämförelser mot villaförsäljningar på orten. För vissa 

fastigheter görs också värderingar med båda metoderna för att få en känsla av vad marknaden 

säger om värdet. 

 

Värdering och värderingsarbetet menar Lyberg är ett ämne som hela tiden förändras vilket 

resulterar i att metoder och modeller ständigt förbättras. Syftet är att få fram ett så korrekt 
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värde som möjligt. Förbättringarna syftar alltid till att kunna göra ännu bättre värderingar och 

att företagets värderingsprocess blir effektivare. 

 

Lyberg anser att den stora fördelen med redovisning till verkligt värde är just att värderingen 

speglar hur verkligheten ser ut vid redovisningstillfället och visar vilket faktiskt värde som 

finns. Han utvecklar med att dra paralleller till aktiemarknaden och det faktum att det är just 

den aktuella aktiekursen som är intressant för den som vill sälja en aktie. Lyberg menar också 

att verkligt värde skapar ett bra ekonomiskt tänk i hela företaget genom att det är just 

marknadsvärde som används. Detta genom att kostnader för planerade investeringar alltid 

måste övervägas mot vad bolaget kan förväntas få tillbaka genom att marknadsvärdet ökar. 

 

Den största enskilda nackdelen med att följa IFRS anser Lyberg vara att orealiserade 

värdeförändringar bokförs mot resultaträkningen. Han utvecklar med att det går att redovisa 

ett bra förvaltningsresultat, alltså att fastigheternas intäkter överstiger dess kostnader, trots att 

bolaget redovisar en förlust. Detta som en följd av att alla värdeförändringar, även 

orealiserade, bokförs mot resultaträkningen. Lyberg tillägger dock att de låga värderingar som 

ofta förekommer i samband med en lågkonjunktur i och med detta egentligen saknar betydelse 

så länge bolaget inte ska sälja en viss fastighet. 

 

Lyberg anser inte att det finns några särskilda fastigheter som är svårare att värdera än andra. 

För de fastigheter där det inte går att använda kassaflödesberäknade värden används som 

Lyberg tidigare nämnt ortsprisbaserade värderingar. Den osäkerhetsfaktor utom själva 

driftsnettot som Lyberg anser påverkar värderingen mest är avkastningskravet. Han menar att 

det därför är viktigt att följa marknaden för att kunna fastställa så korrekta avkastningskrav 

som möjligt. 

 

När det gäller värdering av fastigheterna sker detta enligt Lyberg internt riktigt grundligt en 

gång per år. Dessutom anlitar företaget årligen ett externt värderingsföretag för att stämma av 

den interna värderingen. Vidare görs även värderingar kvartalsvis för att uppdatera de 

variabler som förändrats. Exempel på affärshändelser som påverkar värderingsmodellen är 

omförhandlingar av kontrakt, förändringar i avkastningskrav, stora uppsägningar och 

nyuthyrningar. 
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Ägaren, staten, utövar enligt Lyberg ingen som helst påverkan på företagets värdering. Att 

låta sig påverkas av ägaren menar han vore ett brott mot god redovisningssed. 

 

4.7.4 Fastigheternas värdeförändring 

Jernhusens orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter genom åren har ställts upp 

i tabellen nedan. Den procentuella orealiserade värdeförändringen har beräknats på samma 

sätt som för bolagen ovan. 

 

Jernhusen 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 7085 7175 7645 6698 7186 

UB 7175 7645 6698 7186 8946 

Orealiserad värdeförändring 175 223 515 -73 -300 

Orealiserad värdeförändring % 2,45 % 3,01 % 7,18 % -1,05 % -3,72 % 

(Jernhusen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
 

 
 

4.8 Specialfastigheter Sverige AB 

4.8.1 Allmänt om bolaget 

Specialfastigheter Sverige AB har som affärsidé att långsiktigt äga och förvalta fastigheter 

med speciella ändamål. Exempel på dessa ändamålsfastigheter är fängelser, institutioner och 

specialskolor. Bolagets verksamhet ska drivas på ett sådant sätt att alla statliga institutioner 

som använder ändamålslokaler i verksamheten ska få sina behov av dessa lokaler 

tillgodosedda. Specialfastigheter omsatte 1 280 miljoner kronor under år 2008 och slutade på 

ett resultat på -117 miljoner kronor. Bolaget är helägt av staten. 

 

4.8.2 Redovisningsprinciper 

Specialfastigheter tillämpar enligt sin årsredovisning (Specialfastigheter, 2009) IFRS på 

koncernnivå. Dessutom tillämpar bolaget också RFR 1.2, Kompletterande 

redovisningsprinciper för koncerner. 
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4.8.3 Värderingsmodell 

Specialfastigheter redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde med hjälp av en 

kassaflödesmodell (Specialfastigheter, 2009). Kalkylernas längd varierar beroende på hur 

kontrakten ser ut och kan inom bolaget vara mellan 5 och 25 år. Värdering sker kvartalsvis av 

den egna personalen. För att kunna säkerställa värderingens kvalitet och riktighet görs dock 

avstämningar med professionella värderare. Inför årsredovisningen har 45 objekt, vilka 

motsvarar 88 % av värdet, bedömts externt.  

 

Då Specialfastigheters hyreskontrakt är relativt långa och hyresgästerna nästan uteslutande 

utgörs av statliga institutioner är osäkerheten kopplad till kontrakten låg. De långa 

hyreskontrakten beror i hög grad på att många av bolagets fastigheter saknar alternativa 

användningsområden gör att investeringarna måste kunna räknas hem inom kontraktstiden. 

När det gäller drift- och underhållskostnader används normaliserade värden, vilket innebär att 

extremt vinterväder och liknande inte tas med. 

 

Värderingen sker med utgångspunkt i hur hyresvillkoren ser ut och bolaget utgår från att 

marknadshyra kommer att gälla vid nya kontrakt. Aktuella kalkylräntor och 

direktavkastningskrav levereras av de externa värderarna. Dessa tar bland annat hänsyn till 

aktuella marknadstransaktioner eller med andra ord ortspriser. Investeringar i fastigheterna 

som bedöms skapa framtida kassaflöden kan föranleda en uppskrivning av det redovisade 

värdet medan övriga investeringar, till exempel sådana av underhållskaraktär kostnadsförs. 

 

4.8.4 Fastigheternas värdeförändring 

Specialfastigheters orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter genom åren har 

ställts upp i tabellen nedan. Den procentuella orealiserade värdeförändringen har beräknats på 

samma sätt som för bolagen ovan. 

 
Specialfastigheter 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 9559 10187 10975 11665 12530 

UB 10279 10975 11665 12530 15242 

Orealiserad värdeförändring 464 297 3 -978 -439 

Orealiserad värdeförändring % 4,68 % 2,81 % 0,03 % -8,08 % -3,16 % 

(Specialfastigheter, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
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4.9 Vasallen 

4.9.1 Allmänt om bolaget 

Vasallen är ett statligt fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter. 

Fastigheterna beskrivs som unika objekt som sedan utvecklas till attraktiva fastigheter. 

Särskilt förvärv av gamla försvarsanläggningar har stått i fokus de senaste tio åren. I dagsläget 

bedömer bolaget att marknaden är ogynnsam för försäljning av fastigheter och satsar därför 

mer på utveckling och uthyrning av de förvärvade fastigheterna. Under år 2008 hade bolaget 

en omsättning på 236 miljoner kronor och redovisade en förlust på 115 miljoner kronor. 

 

4.9.2 Redovisningsprinciper 

Leif Rytter, Ekonomi- och finansdirektör samt vice vd på Vasallen, berättar att bolaget 

tillämpar IFRS i koncernen. Fastigheterna bolaget jobbar med att utveckla kan enligt honom 

definieras som förvaltningsfastigheter enligt definitionen i IAS 40.  

 

4.9.3 Värderingsmodell 

Vidare utvecklar Rytter att fastigheterna i första hand värderas med hjälp av 

kassaflödesbaserade modeller. Han berättar vidare att bolaget även äger stora markområden 

som i regel inte har några kassaflöden. Marcus Takner, fastighetsekonom på Vasallen som 

också deltog under intervjun, berättar att svårigheterna ligger i hur bolaget ska värdera dessa 

markområden, som ofta befinner sig under planläggning. För dessa görs enligt honom en 

nuvärdesberäkning av de förväntade framtida kassaflödena, vilka ofta ligger långt fram i 

tiden.  Rytter lägger också till att en faktor att beräkna in i kassaflödena är risken att det inte 

blir några byggrätter i slutändan eller att processen drar ut på tiden. Han menar sammantaget 

att det handlar om fingertoppskänsla för hur nuvärdets utfall kommer att bli. 

 

Enligt Rytter innebär inte IFRS några direkta fördelar för Vasallen eftersom bolaget redan 

tidigare värderade sina fastigheter till marknadsvärde. Däremot anser han att det innebär ett 

visst merarbete eftersom bolaget nu värderar fastigheterna varje kvartal istället för en gång om 

året som tidigare. Takner utvecklar att värdering sker externt en gång om året medan övriga 

tre värderingsförfaranden sker internt. Vid halvårsskiftet stämmer bolaget också av 
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avkastningskraven. Rytter tillägger att det vid försäljningar bolaget gjort visat sig att 

värderingarna legat mycket nära det faktiska försäljningspriset. 

 

För uthyrda fastigheter lämnar bolaget över aktuella uppgifter och relevant material till 

värderaren. Exempelvis i form av uppgifter om hyreskontrakt, hyror, yta, driftskostnader och 

flygfoton. Värderaren behandlar dessa data tillsammans med egna antaganden i 

kassaflödesmodeller och kan genom detta räkna ut kalkylerade driftnetton. Kalkylerna 

sträcker sig oftast antingen 5, 10 eller 15 år. De längre kalkylerna är vanligare med anledning 

att bolaget har en stor andel långa kontrakt. Takner nämner att de fastigheter som inte är 

uthyrda värderas genom att försöka uppskatta marknadshyran och i vilken takt dessa kommer 

att kunna hyras ut. Rytter tar upp att en av de svårare parametrarna i uträkningen att bedöma 

är tidsfaktorn: Det är svårt att bedöma hur lång tid det tar innan en specifik fastighet börjar 

generera intäkter. En annan svår bedömning är hur investeringskostnaderna för mark som inte 

ännu är bebyggd och tomma lokaler ska bedömas. Mycket stora markområden är i regel också 

betydligt svårare att värdera än mindre markområden. 

 

Parametrar som Takner anser är svårbedömda vid värderingen av marken är dels vad 

byggrätterna kommer att vara värda, tidsåtgång för projektet och kostnader för infrastruktur i 

form av till exempel vägar och ledningsnät. På sikt är bolagets mål att avyttra såväl 

infrastruktur som byggnader till marknadens aktörer. Rena byggrätter värderas ibland till 

ortspris. Rytter utvecklar med att en ortsprismetod är ibland är svår att tillämpa rakt av. Detta 

på grund av fastigheternas storlek och komplexa sammansättning, med olika typer av 

byggnader samt exploateringsmark. Metoden kan dock ge viss vägledning om fastigheterna 

analyseras del för del. 

 

Värderingsmetodiken i Vasallen skiljer sig enligt Rytter i princip inte mot börsbolagens 

tillvägagångssätt, men bolagets fastighetsbestånd gör ändå att det blir vissa skillnader i 

värdering. Ägaren, svenska staten, ger inte ut några särskilda riktlinjer hur värdering och 

redovisning inom IFRS-ramen ska genomföras. Däremot finns klara riktlinjer som påbjuder 

IFRS-redovisning för alla statliga bolag. 
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4.9.4 Fastigheternas värdeförändring 

Vasallen särredovisar inte orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter under åren 

2005-2006. Därför har istället bolagets totala värdeförändringar använts för dessa år i 

tabellen. I tabellen har värdeförändringarna genom åren ställts upp. Den procentuella 

värdeförändringen har beräknats på samma sätt som för bolagen ovan, med skillnad att totala 

värdeförändringar använts för de år inga data om orealiserade värdeförändringar finns 

tillgängliga. Parenteserna fyller endast funktionen att belysa att siffrornas natur avviker. 

 

Vasallen 2005 2006 2007 2008 2009 

IB 959 640 1048 1383 1657 

UB 823 919 1268 1657 2222 

Orealiserad värdeförändring (67) (299) 129 -116 -73 

Orealiserad värdeförändring % (-7,52 %) (-38,36 %) 11,14 % -7,63 % -3,76 % 

(Vasallen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
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5 Analys 
I detta kapitel diskuteras det insamlade datamaterialet med utgångspunkt i teorin. Kapitlet 

syftar till att besvara studiens frågeställningar och bidra till att belysa eventuella skillnader 

beroende på ägande. 

 

5.1 Synen på införandet av IFRS 

Införandet av IFRS ledde till att den gamla svenska modellen med redovisning till 

anskaffningsvärde och avskrivning övergavs till förmån för redovisning till verkligt värde. 

Detta innebar att både positiva och negativa värdeförändringar nu redovisas mot resultatet. 

Detta till skillnad mot tidigare där endast de negativa värdeförändringarna redovisades mot 

resultatet. Flera av bolagen i studien, såväl börsnoterade som statliga, anser att detta är 

problematiskt av flera anledningar. Först och främst menar de att rörelseresultatet inte speglar 

fastigheternas driftsnetton då orealiserade värdeförändringar står för en så pass stor andel av 

rörelseresultatet. Statliga Jernhusen är en av dem som belyser problematiken, men menar 

samtidigt att de orealiserade värdeförändringarna saknar betydelse så länge bolaget inte avser 

sälja fastigheten. Balder utvecklar med att en överflyttning av orealiserade värdeförändringar 

från resultaträkning till balansräkning skulle vara lösningen på problemet. 

 

Både de börsnoterade och de statliga bolagen är dock eniga om att den ökade jämförbarhet 

som IFRS innebär är positivt. Marknadsvärdet ger enligt dessa investerarna en betydligt bättre 

bild av bolagets ställning än vad anskaffningsvärdena gav. Flera av intervjupersonerna 

exemplifierar också detta med vilken skillnad det blir för en fastighet som köptes för 30 år 

sedan jämfört med en som köptes för ett år sedan om redovisning sker till anskaffningsvärde. 

Vi instämmer i detta resonemang och anser vidare att värdering baserat på anskaffningsvärde 

kan slå väldigt olika beroende på hur bolagets fastighetsbestånd ser ut. Därmed kan denna 

värderingsmetod kritiseras då den inte möjliggör rättvisa jämförelser mellan olika 

fastighetsbolag. Detta uppväger också nackdelarna i form av merarbete för att tillämpa IFRS. 

Det kan dock noteras utifrån intervjuerna att det totala merarbetet inte är så stort då värdering 

av fastigheterna gjordes regelbundet även före 2005. Samtidigt har det i flera av bolagen 

redan före 2005 förekommit redovisning till verkligt värde men då i form av sidoordnade 

system eller noter. De flesta bolagen har också tidigare låtit värdera sina fastigheter 
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regelbundet. Statliga Vasallen menar dock att det för dem mest innebär merarbete att tillämpa 

IFRS då de nu måste värdera fastigheterna fyra gånger om året. Det som möjligen uppnåtts 

med IFRS och IAS 40 är att företagen fått en gemensam och enhetlig standard. Detta bidrar 

också som några av intervjupersonerna påpekar till att ge en mer rättvisande bild. 

 

En annan punkt som bolagen upplever som problematisk är de stora svängningar i resultatet 

som uppstår som följd av orealiserade värdeförändringar. Både Wihlborgs och Diös, båda 

börsnoterade bolag, utvecklar med att understryka att IFRS inte anpassat för krisår som 2008 

då svängningarna i värderingen är mycket kraftiga. 

 

Tillämpning av IAS 40 är också relativt likvärdig mellan bolagen, såväl de börsnoterade som 

de statliga, då flera av bolagen säger att de gör på samma sätt som andra börsnoterade bolag. 

Även de statliga bolagen är noga med att påpeka att deras redovisning inte alls skiljer sig från 

de börsnoterade bolagen. Vasallen lägger också till att de anlitar samma värderingsföretag 

som de börsnoterade bolagen vilket borde tala för en likriktning inom redovisning och 

värdering. Inget bolag har heller ändrat sina redovisningsprinciper efter införande av IFRS. 

De två intervjuade statliga bolagen har dock en mera omfattande tillämpning av den så 

kallade ortsprismetoden, inte minst för speciella objekt som är svåra att uppskatta 

kassaflödena för. Den typ av objekt som det rör sig om här finns inte hos de privata 

fastighetsbolagen och är därför på olika sätt avvikande. Intressant är dock att bolagen även för 

dessa fastigheter i den mån det är möjligt alltid försöker att använda marknadsmässiga värden.  

 

Det ska inom detta område heller inte vara någon skillnad mellan börsnoterade och statliga 

bolag. Detta då statens styrdokument säger att de statliga bolagen bör redovisa med 

utgångspunkt från de krav som ställa på börsnoterade bolag. De kravs som ställs på dessa blir 

därmed normerande. Enligt såväl Jernhusen som Regeringens formulering är kraven på IFRS 

dock inte bindande om det finns skäl som talar mot en sådan tillämpning. Statens 

Bostadsomvandling motiverar exempelvis sitt avsteg från principen med verksamhetens 

särart. 

 



 56 

5.2 Valmöjligheter inom IAS 

I samtliga företag redovisas alla förvaltningsfastigheter till verkligt värde. I normalfallet 

strävar de också åt att värdera dem med hjälp av kassaflödesbaserade modeller. De privata 

fastighetsbolagen har i regel också fastigheter som är kommersiellt gångbara och där det finns 

bra marknadsunderlag. Inom de statliga bolagen, framförallt Vasallen och Jernhusen, finns 

dock fastigheter som inte har några kassaflöden eller till och med har negativa kassaflöden. 

För dessa tillämpas varianter på ortsprismetoden där bolagen också får vidga sina vyer en 

aning för att hitta jämförbara objekt. Jernhusen tar som exempel upp de mindre stationshus de 

äger som de i vissa fall jämför med villafastigheter på respektive ort. Detta eftersom flera av 

dessa fastigheter också är möjliga att avyttra till bostadsändamål. 

 

5.3 Skillnader i värderingsmetodik 

Gemensamt för studiens börsnoterade och statliga bolag är att de värderar fyra gånger per år 

och att de minst en gång per år värderar fastigheterna externt. De externa värderarnas roll 

beskrivs dock lite olika. I exempelvis Jernhusen anlitas värderingsföretagen främst för att 

stämma av riktigheten i den interna värderingen medan de har en mer aktiv roll i några av de 

andra bolagen. Användningen av extern värdering kan enligt legitimitetsteorin motiveras av 

att bolagen dels vill legitimera sin verksamhet genom att visa att allt går rätt till för sina 

intressenter. Dessutom kan det utifrån agentteorin vara motiverat med en oberoende kontroll 

inte minst om ledningen har resultatbaserad lön.  

 

Generellt gäller dock att värderarna i regel inte går igenom hela fastighetsbestånden utan går 

igenom stickprov samt i vissa fall särskilt betydelsefulla fastigheter. Detta öppnar därmed upp 

för en viss osäkerhet då fastigheterna i bolagens bestånd kan ha mycket olika förutsättningar. 

Detta blir också intressant i bolag med väldigt olika eller speciella fastigheter. Generella 

osäkerhetsfaktorer i kassaflödesmodellerna är framtida direktavkastningskrav och hur 

marknaden kommer utvecklas. I vissa av bolagen finns dock även bolagsspecifika faktorer 

som omsättningsbaserade hyror respektive fastigheter under utveckling som kan antas ha ett 

mer svårbedömt kassaflöde än andra fastigheter. Merparten av fastighetsinnehavet i de 

studerade bolagen utgörs av kontor och liknande vilket också gör att hyror och efterfrågan kan 

variera mer än vad som är fallet på den reglerade bostadshyresmarknaden. 
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Värderingarna bygger i regel på kassaflödesprognoser som är mellan 5 och 15 år långa. 

Komponenterna i värderingarna är också relativt likvärdiga mellan bolagen. Typexemplen 

som tas upp är hyreskontrakt, hyresnivåer och driftskostnader vilka anses betydelsefulla vid 

värderingen. 

  

Samtliga företag menar också att det alltid finns osäkerhetsfaktorer i värderingen men menar 

ändå att deras respektive värdering ligger nära verkligheten, vilket vissa exemplifierar med de 

priser bolagen senare sålt för. Träffsäkerheten i värderingarna stämmer här i de fall avvikelsen 

redovisas relativt väl överens med Crosbys (2000) studie.  

 

Ortspriser har i flera av bolagen, både privata och statliga även betydelse vid bedömning av 

mark och byggrätter. Bedömningen av dessa är ofta osäker menar bland andra Vasallen. I 

deras fall rör det sig dessutom om mycket stora volymer vilket ytterligare ökar känsligheten i 

kalkylen. Vasallen lyfter också fram risken att projekt inte kan genomföras samt den 

prospekteringen kan ta mycket varierande tid som risker i sammanhanget.  

 

Nackdelen med ortspriser som bland annat Wihlborgs lyfter fram är framförallt bristen på 

jämförbara objekt dels på grund av lågkonjunkturen men också att många affärer sker i 

bolagsform, vilket gör att de inte kan ses i statistiken över sålda fastigheter. Saken 

kompliceras då också av att vissa av affärerna under lågkonjunkturer kanske inte är gjorda på 

normala marknadsvillkor utan är mer eller mindre framtvingade. Flera av bolagen menar 

förvisso att deras värderingar visat sig ligga nära försäljningspriset i de fall de senare sålt en 

fastighet. Brist på jämförelseobjekt är ett problem dels för ortsprisbaserade värderingar men 

också för kassaflödesbaserade sådana då det bland annat blir svårt att uppskatta marknadens 

direktavkastningskrav. 

 

Detta skulle kunna tala för att värderingsmodellerna fungerar men kan också ha andra mer 

slumpmässiga förklaringar. Något som skulle kunna förbättra bedömningarna är därför bättre 

tillgång till prisstatistik och då även mera exakt sådan. Samtidigt kommer det dock alltid vara 

ett problem, inte minst i mindre orter med liten affärsvolym. 
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5.4 Bolagens värdeförändringar 

Beräkningar har utförts för att reda ut hur värdeförändringarna i bolagen har utvecklats i 

direkt jämförelse med varandra. Bolagen i studien har fått sina värdeförändringar jämförda 

och även ställts upp bredvid Svenskt fastighetsindex mellan år 2005 och 2009 som referens. 

Detta tidsspann har valts på den enkla grunden att IFRS infördes år 2005 och Svenskt 

fastighetsindex finns redovisat fram till och med år 2009. Tabellen nedan visar hur Svenskt 

Fastighetsindex utvecklats under åren 2005-2009. Tabellen är densamma som återfinns i 

tidigare kapitel. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Svenskt Fastighetsindex 7,0 % 10,5 % 9,5 % -7,9 % -3,8 % 
(Svenskt fastighetsindex, 2010) 

 

Stabila uppgångar har redovisats under åren 2005-2007 medan åren 2008-2009 har visat på 

nedgång. Nedan har de orealiserade värdeförändringarna i alla studiens bolag ställts upp mot 

Svenskt Fastighetsindex i en tabell för en total helhetsöversikt. Undantagen är Wihlborgs och 

till viss del Vasallen. Wihlborgs särredovisar inte orealiserade värdeförändringar 

överhuvudtaget. Vasallen redovisar inte dessa siffror under åren 2005-2006. För de två 

bolagen har totala värdeförändringar som redovisats. Dessa avvikelser är de siffror som 

redovisas inom parentes i tabellen nedan. 
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Börsnoterade bolag 

  Balder Diös Hufvudstaden Wihlborgs Svenskt Fastighetsindex 

2005 5,47% 11,48% 7,67% (4,21%) 7,0% 

2006 4,39% 8,54% 15,72% (6,79%) 10,5% 

2007 8,30% 1,14% 13,69% (8,59%) 9,5% 

2008 -3,12% -5,87% -8,23% (-3,13%) -7,9% 

2009 -0,16% -1,36% -6,66% (0,11%) -3,8% 

Statliga bolag 

  Akademiska Hus Jernhusen Specialfastigheter Vasallen Svenskt Fastighetsindex 

2005 17,04% 2,45% 4,68% (7,52%) 7,0% 

2006 3,87% 3,01% 2,81% (38,36%) 10,5% 

2007 -1,41% 7,18% 0,03% 11,14% 9,5% 

2008 -4,63% -1,05% -8,08% -7,63% -7,9% 

2009 2,54% -3,72% -3,16% -3,76% -3,8% 

 

Viktigt att påpeka är att Vasallen kraftigt avviker från de andra bolagen år 2006 när det gäller 

omvärderingen. Avvikelsen kan möjligen förklaras genom en kombination av att inte 

orealiserade värdeförändringar särredovisats och bolagets affärsidé. Bolagets affärsidé är att 

köpa upp fastigheter, utveckla dem och sedan avyttra dem när det är lönsamt. Affärsidén 

skiljer sig från de andra bolagen i den meningen att avkastning ämnas uppnås genom 

utveckling och försäljning av fastigheter. Detta snarare än förvaltning och avkastning genom 

höga driftnetton. Följden blir att bolagets totala värdeförändringar under år med god 

avkastning till en högre grad utgörs av realiserade än orealiserade värdeförändringar. Detta i 

och med att det är just under de goda åren fastigheterna avyttras. De orealiserade 

värdeförändringarna är den delen som bygger på värderingar snarare än riktiga transaktioner 

bolaget gjort. Då Vasallen avyttrar till öppna marknaden är värderingen de facto gjord av 

marknaden och kan varken påverkas av bolaget eller intressenter. 

 

För att tydliggöra fastigheternas värdeförändringar i de börsnoterade och statliga bolagen som 

två helheter har bolagskategoriernas medeltal i värdeförändring sammanställts i en tabell: 

 

  Börsnoterade Statliga Svenskt Fastighetsindex 

2005 7,21% 7,92% 7,0% 

2006 8,86% 12,01% 10,5% 

2007 7,93% 4,23% 9,5% 

2008 -5,09% -5,35% -7,9% 

2009 -2,02% -2,03% -3,8% 
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Sammanfattat kan sägas att värdeförändringarna inte avviker speciellt kraftigt, vare sig från 

varandra eller från Svenskt Fastighetsindex över åren. De största avvikelserna finner vi år 

2006 och 2007 då de två bolagskategorierna under dessa år värderade upp sina fastigheter 

högre än den andra under varsitt år. Samtidigt hamnade de två bolagskategorierna också på 

varsin sida av Svenskt Fastighetsindex procentsats under 2006, med viss marginal.  

 

För att illustrera rörelserna i värdering har ovanstående tabell sammanställts i ett diagram där 

ingången av år 2005 satts som bas i ett index där basen är 100: 
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Diagrammet indikerar inga påtagliga skillnader mellan de börsnoterade och statliga bolagen 

när det gäller värderingen. Vid utgången av år 2006 har de statliga bolagen ett visst försprång 

vilket de börsnoterade bolagen sedan återhämtar året efter. 

 

Som tidigare nämnt avviker Vasallens affärsidé väsentligt från de andra bolagens affärsidéer. 

Utveckling och försäljning av fastigheter står i fokus snarare än avkastning genom höga 

driftnetton. Vasallens värdeförändring i förvaltningsfastigheter avviker också under år 2006 

kraftigt från de andra bolagen. Dessutom har Vasallen inte särredovisat orealiserade 

värdeförändringar under åren 2005-2006 vilket innebär att hela värdeförändringen ingår i 

datamaterialet. Med Vasallens affärsidé som grund finns det stor risk att en betydande del av 
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värdeförändringen under 2006 utgörs av realiserade värdeförändringar. De realiserade 

värdeförändringarna är värdeförändring som uppkommit genom försäljning. Dessa kan inte 

påverkas av bolaget förutsatt att försäljningen görs på öppna marknaden. Dessutom utgörs 

värdeförändringarna under 2007 till en stor del av just realiserade värdeförändringar. I rena 

siffror 56 av 185 miljoner kronor, eller 44.8 % i relativa termer. Detta överstiger vida övriga 

bolags motsvarande siffror. Wihlborgs har inte heller särredovisat sina orealiserade 

värdeförändringar vilket skapar samma problem med jämförbarhet som i Vasallen.  

 

Med detta som grund har ytterligare ett indexdiagram ställts upp där Vasallen under år 2005-

2006, och Wihlborgs som helhet exkluderats från datamaterialet. Exklusionen ger ett nytt 

genomsnitt som blir grund för detta index: 

 

Värdeutveckling förvaltningsfastigheter i studiens bolag, 

exklusive Vasallen 2005-2006, exklusive Wihlborgs, index
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Här syns ett tydligare mönster. De börsnoterade bolagen uppvärderar sina fastigheter mer 

aggressivt, totalt sett, än de statliga under de positiva åren 2005-2007. Detta samtidigt som 

nervärderingen under de negativa åren 2008-2009 är i princip lika stora i de börsnoterade och 

statliga bolagen. Att notera är även att över mätperioden har de privata bolagens värdering sett 

som ett index fått ett högre slutvärde än Svenskt Fastighetsindex. De statliga bolagens 

värdering har under mätperioden utvecklats till att sluta en klart noterbar bit under Svenskt 

fastighetsindex. Detta skulle kunna ses som att de börsnoterade bolagen värderat sina 

fastigheter ganska så korrekt, medan de statliga bolagen varit väldigt försiktiga. 
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5.4.1 Intressenternas påverkan 

Undersökningen av värderingens utveckling visar initialt att det praktiskt taget inte finns 

några skillnader mellan de börsnoterade och statliga bolagen. Dock kan Vasallens, ur denna 

studies synvinkel, fundamentalt avvikande affärsidé göra det relevant att exkludera just detta 

bolag ur urvalet. Även Wihlborgs, som inte särredovisar orealiserade värdeförändringar, kan 

vara relevant att exkludera. Med Vasallen och Wihlborgs exkluderade syns ett tydligt mönster 

över denna femåriga mätperiod. Dels har de börsnoterade bolagen värderat upp mer aggressivt 

under perioder med uppgång i fastighetsvärden. Dels har dessa bolag gjort i princip identiska 

nervärderingar jämfört med de statliga bolagen under perioder med nergång i 

fastighetsvärden. Dessa värdeförändringar, ackumulerat under undersökningsperioden, har 

resulterat i en markant högre värdestegring i de börsnoterade bolagen i jämförelse med de 

statliga bolagen.  

 

Då det i nuläget bara finns fem års erfarenhet med IFRS skulle skillnaden i värdering mellan 

de börsnoterade och statliga bolagen kunna förklaras som en tillfällig uppgång. En uppgång 

som kommer korrigeras över en längre period. Dock har denna skillnad som hittills visat sig 

stöd i de teorier som Mulford & Comiskey (2002) och Kornai (1980) lägger fram. Mulford & 

Comiskey menar att det finns starka incitament för börsnoterade bolag att redovisa höga 

vinster. Detta förklaras med att höga redovisade vinster generellt leder till ökad aktiekurs, 

billigare finansiering i form av banklån och en direkt personlig nytta i de fall ledning och 

andra nyckelpersoner har en rörlig ersättning baserad på företagets resultat. Samtidigt talar 

Kornai (1980) om att statliga bolag jobbar under mjuka budgetrestriktioner. I andra ord att 

ledningen sällan eller aldrig utsätts för hot om konkurs och kan göra avkall på till exempel 

avkastningskrav. Även en ESO-rapport från Finansdepartementet (ESO, 1998) belyser ett 

antal faktorer som minskar incitamenten för statliga bolag att visa upp höga resultat. Ett 

viktigt problem är det så kallade tidskonsistensproblemet där osäkerhet råder kring 

bolagsstyrningen vid politiska maktskiften. Problemet ligger i att företagsledningen inte vet 

om beslut som tagits av en nuvarande regering kommer att fortsätta förvaltas av en 

kommande regering eller om det kommer rivas upp. Dessa teorier får inget stöd i de siffror 

som presenterats när värdeförändringarna i alla studiens bolag jämförts. Däremot får de stöd 

av de resultat som framkommer när Vasallen exkluderas ur datamaterialet.  
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I motsats till teorierna och resultaten som presenterats upplevs ingen påverkan från 

intressenterna enligt bolagen i studien. Dessa är väldigt bestämda med att de inte upplever att 

bolagets intressenter försöker påverka fastighetsvärderingen. Jernhusen poängterar att det 

dessutom vore ett brott mot god redovisningssed att låta sig påverkas av intressenter. 

Wihlborgs utvecklar med att professionella investerare inte tittar på rapporterna utan snarare 

räknar själva och fokuserar mer på bolagens driftnetton och räntor. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel har till syfte att besvara studiens frågeställningar och syfte samt ge förslag på 

vidare forskning inom ämnet. Kapitlet sammanfattar och förtydligar också de resultat som 

framkommit i analyskapitlet. 

6.1 Slutsats 

Resultaten av studien är tvetydiga. Bolagen beskriver sina värderingar generellt som mer eller 

mindre standardiserade och att ingen press från intressenterna upplevs. Detta är också något 

som stöds av de initiala beräkningarna av bolagens värdeförändringar. I de efterföljande 

beräkningarna justerades Wihlborgs och till viss del Vasallen bort på grund av två 

fundamentala skäl. Både Wihlborgs och under vissa år Vasallen justerades bort på grund av 

att inte orealiserade värdeförändringar särredovisades. Gällande Vasallen var ytterligare ett 

skäl till bortjusteringen att bolagets affärsidé bygger på försäljning vilket riskerar ge stora 

realiserade värdeförändringar. Då Vasallen inte särredovisat orealiserade värdeförändringar 

under åren 2005-2006 justerades bolaget under dessa år bort. 

 

När justeringen gjorts framkommer en tydlig avvikelse. De börsnoterade bolagen har en 

betydligt mer aggressiv uppvärdering än de statliga bolagen under de positiva åren 2005-

2007. Under de kommande åren 2008-2009 då Svenskt Fastighetsindex indikerar negativ 

värdeutveckling i fastigheter sjunker värderingen i de börsnoterade och statliga bolagen i 

liknande takt. Resultatet går naturligtvis att ifrågasätta då studien är begränsad både när det 

gäller antal bolag och antal år med redovisning enligt IFRS. En studie som omfattar samtliga 

börsnoterade bolag hade troligen gett en mer rättvis bild. Gällande statliga bolag uppnås dock 

en relativt heltäckande bild, då studien omfattar samtliga fyra statliga fastighetsbolag som 

redovisar enligt IFRS. Vidare går det att ifrågasätta det faktum att studien bara behandlar de 

fem år som gått sedan IFRS infördes. Detta skulle kunna innebära att den högre värdestegring 

de börsnoterade bolagen uppvisat kan komma att korrigeras och lägga sig på en nivå närmare 

de statliga. Alternativt, vilket möjligen är mer troligt, att de statliga bolagens värdering lägger 

sig på en nivå närmare de börsnoterade bolagen. Detta då de börsnoterade bolagens värdering 

har legat nära Svenskt Fastighetsindex. 
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Värderingsmetodiken i bolagen skiljer sig enligt intervjupersonerna inte åt utan bolagen 

framhäver till och med likformigheten hos redovisningen. Värderingen görs i samtliga fall 

också till viss del externt vilket bidrar till att höja dess kvalitet. Användningen av verkligt 

värde är också konsekvent för såväl statliga som privata bolag. En avvikelse är dock att vissa 

av de statliga bolagen tvingas till avvikande värderingsmetoder för vissa av sina mer speciella 

objekt. Dessa icke-kommersiellt gångbara objekt kan också tänkas leda till en mer osäker 

värdering, något som delvis kompenseras av de statliga bolagens försiktigare värdering. 

 

Osäkerhet präglar också alla värderingar och ökar inte minst i samband med 

konjunktursvackor. Det blir då svårare att bedöma exempelvis avkastningskrav då marknaden 

inte erbjuder tillräckligt med relevanta transaktioner att jämföra med. Hur 

fastighetsmarknaden och därmed även hyror och vakanser kommer att utvecklas är också en 

osäkerhetsfaktor. Här har emellertid flera av de statliga bolagen fördelar i form av långa 

kontrakt med statliga myndigheter, vilka kan betraktas som säkra betalare. 

 

Några ändringar i hur bolagens värdering genomförs har inte skett sedan införandet av IFRS. 

Inget av företagen ser helller något egentligt alternativ till dagens marknadsbaserade 

värderingar. Flera av intervjupersonerna påpekar å andra sidan brister i dagens regelverk 

bland annat i form av den stora påverkan på resultaträkningen. Värdeförändringarna anses av 

vissa få oproportionellt stor påverkan i förhållande till kassaflödena från själva förvaltningen. 

 

En annan brist som kan uppmärksammas är bristande tillgång på jämförbara transaktioner 

vilka behövs för att fastställa såväl ortspriser som kassaflöden. Detta beror till en del på 

konjunkturen men också på hur affärerna sker. För att få säkrare värderingar vore det dock 

önskvärt att värderarna fick tillgång till bättre prisunderlag. 

 

6.2 Vidare forskning 

Ett förslag är att utöka denna studie med fler bolag samt med mer djupgående intervjuer. 

Dessutom vore det också relevant att ta in ägarnas åsikt liksom åsikter från exempelvis 

oberoende värderingsföretag och revisorer. Poängen i detta är att dessa förmodligen kommer i 

kontakt både med de statliga bolagen och med de börsnoterade bolagen.  
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Vidare vore det intressant att studera bolagens värdeförändringar över en längre period, vilket 

inte är möjligt idag då IFRS endast varit i bruk i fem år. Ett vidare förslag är att koppla 

studiens resultat närmare till Svenskt Fastighetsindex. I det resultat som baserats på exklusion 

av Wihlborgs och till viss del Vasallen från datamaterialet avviker de statliga bolagen från 

Svenskt Fastighetsindex. Kommer de statliga bolagen i framtiden att återhämta glappet till 

Svenskt Fastighetsindex nivåer? Eller kommer de börsnoterade bolagen anpassa sig till de 

statliga bolagens nivåer? 
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Bilaga 1 - Intervjumall 
 
Till redovisningsansvarig i fastighetsbolag, 
 
Vi är två studenter vid Ekonomprogrammet på Linköpings Universitet som skriver en 
magisteruppsats inom ämnet redovisning. Uppsatsen handlar om hur IFRS tillämpas i olika 
typer av företag. Dels börsnoterade, dels statligt ägda företag. Vi har tidigare haft kontakt via 
telefon och skickar härmed våra intervjufrågor så att du kan förbereda dig  inför intervjun. 
Självklart får du gärna höra av dig per telefon eller e-post om du har några ytterligare frågor. 
 
1. Godkänner du att vi använder ditt respektive företagets namn i uppsatsen?  
 
2. Accepterar du att vi spelar in intervjun?  
Efter intervjun kommer du få en utskrift på intervjun för godkännande.  
 
3. Kan du berätta kort om företaget samt om din position och erfarenhet inom bolaget? 
 
Redovisning och IFRS 
4a. Hur ser ni på övergången från svensk redovisningsnorm till IFRS, vilka fördelar och nackdelar 
finns? 
b. Varför har ni valt att redovisa era fastigheter till verkligt värde? 
c. Vad innebär möjligheterna att välja värderingsmetod enligt IAS 40 (ortsprismetod, 
kassaflödesbaserad eller anskaffningskostnad med avskrivningar)? 
 
Värdering och värderingsmodeller 
5a. Hur ser era värderingsmodeller ut och hur går det till rent praktiskt att värdera en fastighet? 
b. Finns det några typer av fastigheter som kräver avvikande rutiner eller är svåra att värdera till 
verkligt värde? 
c. Har ni någon gång övervägt att byta värderingsmetod, i sådana fall av vilket skäl? 
d. Är ställningstagandet i ovanstående fråga baserat på nya erfarenheter och kunskap som tillkommit 
sedan införandet av IFRS år 2005? 
 
Intressenter 
6. Upplever du att era ägare försöker påverka värderingen eller redovisningen i en viss riktning (till 
exempel mot en försiktig värdering eller en mer vågad värdering)? 
 
Övrigt 
Övriga synpunkter du vill tillägga eller förtydliga. 
 


