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SAMMANFATTNING 
	  
Från och med 2002 ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisningar enligt IAS/IFRS. 

Detta gäller inom hela Europeiska Unionen. En del av dessa standarder är IAS 40 som 

behandlar redovisningen av förvaltningsfastigheter. Efter införandet av dessa nya regler har 

viss kritik uppkommit då flertalet faktorer i värderingsprocessen har stor osäkerhet. Därav är 

det intressant att titta närmre på dessa olika faktorer, vilka de är, hur de tas fram och hur de 

påverkar värderingen. Vidare vill författarna se om resultatet av dagens värderingar är 

tillförlitligt jämfört med försäljningspriser på marknaden. För att få fram dessa resultat 

används dels dokumentundersökningar och dels öppna individuella intervjuer. Genom 

analyser av årsredovisningar från sex större börsnoterade fastighetsföretag försöks det få en 

förståelse för val av metoder, arbetsprocess och de beräkningar av faktorer som genomförs. 

De faktorer som analyseras är val av värderingsmetod, ingående grundata som 

diskonteringsränta/direktavkastningskrav och driftnetto samt val av intern eller extern 

värdering. Vidare ska intervjuer med två företag ge en mer ingående förklaring av de delar 

som studerats i dokumentundersökningen. Detta för att skapa en förståelse kring hur 

företagen resonerar vid de val de gör samt vilka delar i värderingsprocessen som är viktigast 

och svårast att hantera. Företagens värderingar jämförs sedan mot försäljningspriser på 

marknaden. Undersökningen visar på att det framförallt är valet av värderingsmetod samt 

uträkningen av diskonteringsräntan/direktavkastningskravet som påverkar resultatet mest. 

Övriga faktorer påverkar självklart också värderingen men får inte lika stor effekt på 

resultatet. Det som framkommer av undersökningen är att dagens värdering inte är helt 

tillförlitlig. Sett på en hel fastighetsportfölj ger värderingen ofta ett tillförlitligt resultat men 

för enskilda fastigheter är värderingen mer osäker. Värdering av fastigheter kommer dock 

aldrig bli helt tillförlitligt, men ett strängare regelverk med färre valmöjligheter hade ökat 

tillförlitligheten betydligt. 

 
 

 

NYCKELORD 
Värdering till verkligt värde, Förvaltningsfastigheter, IAS 40, Direktavkastningsmetod, 

Direktavkastningskrav, Kassaflödesmetod, Diskonteringsränta, Driftnetto, Intern, Extern, 

Försäljningspris, Tillförlitlighet 

 



DEFINITIONER 
	  
Direktavkastningskrav - Mått på avkastning av en investering. Baseras på          

    likvärdiga, nyligen genomförda transaktioner. 
      

Diskonteringsränta - Även kallad kalkylränta. En räntesats som visar   
     avkastningskravet på investerat kapital. Beror på   
     riskfri realränta, inflationskompensation och   
     riskkompensation. 

 
Driftnetto   - Sammanräkning av hyresintäkter, drift och    
     underhåll samt vakanser. 

 
Driftöverskott  - Samma som driftnetto. 
 
Ekonomisk livslängd - Över vilken tid investeringen bedöms vara       
     lönsam. 

 
Explicit   - Betyder uttryckligt, tydliggjort. Kan även    
     innebära synliggöra, förklara. 

 
FASB    -  Financial Accounting Standards Board 
 
IAS    -  International Accounting Standards 
 
IASB    -  International Accounting Standards Board 
 
IASC   - International Accounting Standards Committee 
 
IFRS    - International Financial Reporting Standards 
 
Implicit   - Betyder inte klart utsagt, underförstått.  
 
Kalkylperiod   - Den period kalkylen förväntas vara.  
 
Kassaflöde   - Ett företags inbetalningar och utbetalningar           
     under en tidsperiod. 
 
Nuvärde   - Det beräknade värdet av investeringens framtida      
     kassaflöde. 
 
Realränta   - Den ränta som erhålls om inflation räknas bort    
     från den nominella räntan, vilket är den ränta    
     som exempelvis banken erbjuder. 
 
Restvärde   - Kvarvarande värde av en investering efter den   
     ekonomiska livslängdens slut. 
 



Taxeringsvärde  - Det värde på en fastighet som ligger till grund   
     för fastighetsskatten. Ska normalt motsvara 75   
     procent av fastighetens marknadsvärde. 
 
Tomträttsavgäld  - Den årliga avgift som betalas för en tomträtt. 
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1. INLEDNING 
 

För fastighetsföretag idag påverkar fastighetsvärderingen företagens resultat i stor 

utsträckning. Därav är det viktigt att denna värdering är tillförlitlig och genomförs på ett 

godtyckligt sätt. I denna uppsats kommer det närmre studeras vilka faktorer som påverkar 

värderingen och hur företagen hanterar dessa steg. Utifrån detta ska tillförlitligheten i 

dagens fastighetsvärdering undersökas. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
År 2002 utfärdade Europeiska Unionen (EU) sin förordning om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder (Bengtsson, 2008). Enligt denna ska börsnoterade 

företag upprätta koncernredovisningar enligt IAS/IFRS. Detta gäller inom hela EU. IAS är 

internationella redovisningsstandarder som har till uppgift att underlätta jämförelse mellan 

företag. En del inom dessa standarder är IAS 40 som behandlar hanteringen och 

redovisningen av förvaltningsfastigheter (IAS, 2007). Enligt denna standard skall 

börsnoterade företag värdera sina förvaltningsfastigheter antingen till verkligt värde eller till 

anskaffningsvärde (Smith, 2006). Vid val av anskaffningsvärde ska IAS 16, som behandlar 

rörelsefastigheter, appliceras. IAS 16 tillåter dock inte uppskrivning av fastighetsvärdet, 

vilket gör det mer eftersträvansvärt att värdera enligt verkligt värde (Andersson, Bravell & 

Karlsson, 2005). Med verkligt värde avses: 

 
Det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. 

(Smith, 2006, s 188) 

 

En viktig poäng är att det verkliga värdet och försäljningspriset bör vara liknande 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2004). Dock är det inte fullständigt likt då det 

verkliga värdet representerar det sannolika priset vid en eventuell försäljning.  

 

Viss kritik har dock uppkommit kring dessa nya regler. Persson och Nordlund (2003) 

påpekar att IAS 40 skapar osäkerhet i redovisningen då värderingen beror på flertalet faktorer 

och kan variera plus/minus tio procent. Vidare publicerades i Dagens Industri en artikelserie i 

juli 2004 där det påpekades att olika värderare och deras antaganden kommer att få mycket 
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större genomslagskraft (Svensson & Isacson, 2004). I den fjärde delen av denna serie 

fortsatte diskussionen sedan kring att de vinster som ett fastighetsföretag genererar under ett 

år blir relativt små i jämförelse med den påverkan som värderingen ger.  Detta medför att 

redovisningen i många fall kan bli missvisande då resultaträkningen spelat ut sin roll medan 

kassaflödet fortfarande stämmer (Svensson & Isacsson, 2004). 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
För att kunna materialisera en frågeställning behöver en genomgång ske kring vilka faktorer 

värderingen beror på. Problemet med dessa faktorer är att de kan tolkas och användas på 

olika sätt vilket skapar osäkerhet i värderingen. Enligt Nordlund (2009) anger IAS 40 att 

ortsprismetoden ska användas vid värdering av förvaltningsfastigheter i första hand. Dock 

kan även en avkastningsbaserad metod användas för att utöka och komplettera. Beroende på 

vilka val företagen väljer kring hanteringen av dessa metoder kommer resultatet att 

diversifiera. Vidare används flertalet olika ingående grunddata vid värderingen, exempelvis 

hyresintäkter, fastighetskostnader vakanser, uppsägningstid, läge och dylikt (Persson, 2008). 

Beroende på vilka data företagen väljer att koncentrera sig på samt hur de väljer att beräkna 

dessa, fluktuerar resultatet. Utöver dessa är också diskonteringsräntan en viktig del när 

värderingen fastställs. Denna ränta är beroende på flertalet faktorer som är 

situationsspecifika, exempelvis vilken typ av fastighet och det geografiska läget, vilket under 

beräkning kan skapa stora varianser både inom och mellan företag (Persson, 2008). 

Detsamma gäller direktavkastningskravet. Slutligen har dessutom fastighetsföretagen 

möjlighet att välja om värderingen ska skötas internt, externt eller via en kombination av de 

båda. Beroende på vilket val, eller vilken fördelning mellan dessa möjligheter företagen 

väljer, kommer det självklart påverka värderingen. 

 

Tillförlitlighet inom redovisning innebär dess förmåga att avbilda verkligheten i ett företag 

(Smith, 2006). Fortsättningsvis anses det tillförlitligt om det avbildar rätt aspekter av 

verkligheten. Om ovan nämnda faktorer skiljer sig mycket mellan olika företag kan 

säkerheten i tillförlitligheten kring värderingen ifrågasättas då många faktorer är framtagna 

via spekulationer. Dessutom, som sagts i bakgrunden, bör det verkliga värdet vara 

representativt gentemot försäljningsvärdet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2004). Är 

det inte det kan även här tillförlitligheten kring värderingen ifrågasättas. 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 
Utifrån diskussionen ovan är det intressant att jämföra olika börsnoterade fastighetsföretag i 

Sverige för att se skillnader och likheter kring hanteringen av IAS 40 och värdering av 

förvaltningsfastigheter. Hur har företagen kommit fram till värderingsmetod, ingående 

grunddata, diskonteringsränta och direktavkastningskrav samt fördelning mellan intern och 

extern värdering, och hur förhåller de sig gentemot varandra? Utifrån dessa resultat ska sedan 

det framkomna verkliga värdet jämföras med försäljningspriserna i regionen för att se 

eventuella samband eller skillnader även här. Är värderingen trovärdig via dagens system?  

 

Hur tillförlitlig är värderingen till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

hos börsnoterade företag och vilka faktorer påverkar denna 

tillförlitlighet? 

 

1.4 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att beskriva tillförlitligheten i värdering av förvaltningsfastigheter 

och förklara vilka faktorer som påverkar processen och på vilket sätt de påverkar 

tillförlitligheten.  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Undersökningen hade kunnat vidgas genom att se vidare på hur värderingen påverkar 

aktievärdet. Detta är dock något som författarna känner att läsaren kan dra egna slutsatser av 

genom att se hur värderingen påverkar företagens resultat.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
	  
För att förstå företags agerande vid värdering av förvaltningsfastigheter krävs en hel del 

grundläggande kunskap. Dels om de redovisningsregler som nu gäller och dels kring hur 

tillvägagångssättet av värdering till verkligt värde fortlöper. I detta kapitel förklaras därav 

IAS 40, de olika fastighetstyperna, de olika värderingsmetoderna samt ingående grunddata 

och övriga parametrar som påverkar värderingen till verkligt värde. 

 

2.1 HISTORISK ÖVERBLICK 
Redovisningen har utvecklats genom historien i två olika led, nämligen den kontinentala och 

den anglosaxiska traditionen (Smith, 2006). Den kontinentala traditionen härstammar från 

romarriket och är vidareutvecklad av kejsare Napoleon och innebär att redovisningen är 

baserad på nedskrivna lagar. Länder som anpassar dessa regler är västeuropeiska länder. Den 

anglosaxiska traditionen härstammar istället från det brittiska imperiet och representeras 

framförallt av länder som Storbritannien och USA. Traditionen baseras på sedvana och 

domstolars tidigare beslut. Under senare tid har dock den anglosaxiska synen blivit mer och 

mer representativ i ett större internationellt sammanhang beroende på multinationella företag, 

Storbritanniens inträdde i EU och uppkomsten av internationell standardisering. Dock har 

dessa standarder delats i två, Financial Accounting Standards Board (FASB) som är den 

amerikanska, och International Accounitng Standards Board (IASB) som är den europeiska.  

	  

Värdering av anläggningstillgångar har i ett historiskt perspektiv redovisats till 

anskaffningsvärde (Bengtsson, 2008). Detta har varit norm både internationellt och i Sverige. 

Dock har detta börjat ifrågasättas under 1960-talet då verkligt värde började diskuteras som 

ett alternativ. Överlag har trenden gått mot en större internationalisering även här. I Sverige 

med skapandet av Redovisningsrådet år 1989 för att 2005 övergå i Europeiska Unionens 

förordning om tillämpning av det privata regleringsorganet IASB’s standarder IAS/IFRS. 

Detta organ bildades 1973, då vid namn International Accounting Standars Committe (IASC) 

(Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larsson & Rohlin, 2005). Tanken med organisationen är 

att redovisningen mellan länder ska närma sig varandra och idag finns närmare 100 

medlemsländer. Dessutom har nu ett samarbete med FASB startat för att ytterligare stärka 

harmoniseringen mellan reglerna (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2007). 
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2.2 FINANSIELLA RAPPORTERS PÅVERKAN 
Alla börsnoterade företag är skyldiga att upprätta årsredovisningar (EG-förordning 2007). 

Syftet med dessa rapporter är att redovisa ett företags ekonomiska situation och resultat för 

att underlätta för intressenter när de ska fatta sina beslut. För att de finansiella rapporterna 

ska vara användbara för de som är intresserade av dess innehåll är det viktigt att rapporterna 

uppfyller några kvalitativa egenskaper, vilket är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet (IASB, 2007).  

 

Begripligheten innebär att de finansiella rapporterna skall vara relativt lätta att förstå (IASB, 

2007). Detta förutsätter dock att läsaren har viss kunskap inom ämnet. För att en rapport ska 

anses vara relevant skall den hjälpa användarna i sitt beslutsfattande. Det kan handla om att 

användaren får sådan information som underlättar bedömningen av de händelser som sker i 

bolaget och därmed kan agera därefter. För att de finansiella rapporterna ska vara användbara 

krävs att de är tillförlitliga (IASB, 2007). Kravet för tillförlitlighet är att informationen inte är 

vinklad samt att informationen är korrekt. Ibland kan informationen vara osäker vilket 

självklart påverkar tillförlitligheten. I de fall den osäkra informationen påverkar ett företags 

balans- eller resultaträkning kan det leda till att rapporten ger en missvisande bild av 

företagets ställning (IASB, 2007). Jämförbarheten är också något som är viktigt när det 

handlar om finansiella rapporter. Det gäller dels att användare ska kunna jämföra ett företags 

rapporter från olika år för att på detta sätt bilda sig en uppfattning om de förändringar och 

händelser som skett under perioden och dels att det ska gå att jämföra olika företags rapporter 

(IASB, 2007). Detta innebär att de metoder företag använder i sin redovisning av liknande 

händelser måste redovisas på liknande sätt under en längre tidsperiod.  

 

Utöver de egenskaper som tagits upp ovan finns en rad andra kvalitativa egenskaper som en 

finansiell rapport ska uppfylla. De fyra som beskrivits är dock de viktigaste egenskaperna. 

När finansiella rapporter utformas måste företagen ofta välja vilka egenskaper de vill inrikta 

sig på (IASB, 2007). Det blir allt för komplext att försöka uppfylla alla egenskaper och 

därför fokuserar företagen ofta mer på vissa egenskaper för att på detta sätt uppfylla syftet 

med en finansiell rapport. Enligt Dietrich, Harris & Muller (2001) är det mer troligt att 

värdering till verkligt värde är relevant än tillförlitligt. 
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2.3 FASTIGHETSTYPER 
För att få en förståelse för hur tillämpning sker vid värdering av fastigheter i redovisningen är 

det viktigt att förstå skillnaden mellan olika typer av fastigheter och dess ändamål, då de 

hanteras på olika sätt inom regelverket. En förvaltningsfastighet värderas enligt regelverket 

IAS 40. Är det istället en rörelsefastighet är det regelverket IAS 16 som ska nyttjas 

(Nordlund, 2008). 

             	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  1 Fastighetstyper (Nordlund, 2008) 

2.3.1 RÖRELSEFASTIGHETER 
En rörelsefastighet är en fastighet som används för produktion och tillhandahållande av varor 

och tjänster samt för administrativa syften (Persson, 2008). Detta kan exempelvis vara en 

kontorsbyggnad som används inom företaget för att bedriva den dagliga verksamheten eller 

en industri/lagerbyggnad som producerar varor som säljs i företagets namn. En 

rörelsefastighet redovisas i enlighet med IAS 16 antingen via en anskaffningsvärdemetod 

(cost model), vilket innebär att resultat- och balansräkningen redovisas med grund i 

historiska anskaffningskostnader, eller via en omvärderingsmetod (revaluation model) 

(Nordlund, 2008). Omvärderingsmetoden innefattar, precis som anskaffningsvärdemetoden, 

avskrivningar och nedskrivningar (Smith, 2006). Därutöver ska en omvärdering till verkligt 

värde genomföras. 

	  

2.3.2 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 
En förvaltningsfastighet är en fastighet som genererar hyresintäkter, värdestegring eller en 

kombination av de båda (Nordlund, 2008). En förvaltningsfastighet kan värderas enligt 

antingen anskaffningsvärdemetoden, precis som en rörelsefastighet, eller enligt verkligt 
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värde metod (fair value model). Här ska det verkliga värdet anges direkt i balansräkningen 

och värdeförändringen påvisas i årets resultat. Dessutom försvinner möjligheten till 

planmässig avskrivning vid val av denna metod. Vid anskaffningsmetoden däremot kan 

planmässiga avskrivningar genomföras fast det verkliga värdet måste då ges som 

tilläggsupplysning i redovisningen. 

 

2.4 IAS 40 
IAS 40 är en internationell redovisningsstandard som tillämpas vid redovisning, värdering 

och upplysningar kring förvaltningsfastigheter (IAS, 2007). IAS 40 tillåter värdering till 

antingen verkligt värde eller anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och 

nedskrivningar (IAS, 2007). Blir det anskaffningsvärdemetoden som väljs ska IAS 16 

tillämpas, dock blir företaget skyldigt att lämna uppgifter om fastighetens verkliga värde. Vid 

användning av verkligt värde metod ska vinst alternativt förlust redovisas i resultaträkningen 

(Andersson et al., 2005). Detta medför att företagets resultat kan fluktuera fram och tillbaka 

utan att företaget i fråga agerat. Om dessa förändringar blir för stora utan företagets inverkan 

finns det risk att resultatposten spelar ut sin roll. Istället kommer kassflödet få en mer 

framträdande position. Kritik har framkommit kring att värdeförändringen slår direkt på 

resultatet (Berggren, 2010). Värdeförändringen borde egentligen ligga under övrigt 

totalresultat och först överföras till resultaträkningen den dag fastigheten säljs, alternativt 

ligga som en tilläggsupplysning. 

 

Vid val av metod måste företagen välja samma metod för alla sina förvaltningsfastigheter 

förutom när ett verkligt värde inte kan fastställas på ett lämpligt sätt, exempelvis när 

jämförbara marknadstransaktioner är ovanliga (IAS, 2007). Valet av metod står fast tills 

fastigheten avyttras. Dock kan företag välja den andra metoden om det visar sig ge en bättre 

bild av värderingen (Andersson et al, 2005). Ett krav på att företag hade använt samma 

metod hade troligtvis lett till att jämförbarheten ökar. I detta fall är verkligt värde att föredra 

då anskaffningsvärdet i många fall är inaktuellt då fastigheten införskaffats en längre tid 

tillbaka. 

 

Enligt IAS 40 § 32 (2007) rekommenderas företagen att värdera sina förvaltningsfastigheter 

med hjälp av en oberoende extern värderingsman. Detta är dock inte tvingande. En intern 

värdering är också möjlig att använda. Enligt Andersson et al (2005) finns det en fara i att 
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inte anlita en extern värderingsman då värdet eventuellt inte blir rättvist om 

fastighetsföretagens kunskap brister och de inte är oberoende i sakfrågan. Följden av detta 

blir att jämförbarheten försämras. En orsak till att företag väljer bort en extern värderingsman 

kan vara att de inte anser att nyttan av deras kunskaper överväger kostnaden. 

 

2.5 FASTSTÄLLANDET AV VERKLIGT VÄRDE 
Verkligt värde kan definieras som det belopp som en tillgång skulle kunna överlåtas till 

mellan oberoende kunniga parter som har ett intresse av att transaktionen genomförs 

(Bengtsson, 2008). Vidare är det verkliga värdet för en förvaltningsfastighet samma sak som 

marknadsvärdet, det vill säga det mest sannolika pris som kan fås på marknaden. Därav ska 

det verkliga värdet baseras på marknadsläget på balansdagen och inte kring faktorer som 

gällt tidigare eller förväntas vid ett senare tillfälle. 

 

Även fast det finns likheter mellan verkligt värde och nutida försäljningsvärde är det inte 

fullständigt likvärdigt (Smith, 2006). Detta beror på transaktionskostnader som inte tas 

hänsyn till vid fastställandet av verkligt värde. 

 

Vid fastställandet av verkligt värde enligt IAS 40 ska värdet baseras på aktuella priser på 

jämförbara objekt (IAS, 2007). Ifall detta inte finns ska värderingen baseras på aktuella 

värdet av icke jämförbara fastigheter i första hand och genom andra tillvägagångssätt i andra 

hand. Finns inte någon av dessa möjligheter får värdet baseras på nuvärdet av framtida 

betalningsströmmar.  

 

Något som kan utgöra en risk vid värdering till verkligt värde är att den information den 

baseras på inte blir exakt när det beräknas årsvis (Andersson et al., 2005). För att åtgärda 

detta borde kontinuerliga värderingar genomföras löpande under året. 

 

2.6 VÄRDERINGSMETODER 
När det gäller valet kring vilken värderingsmetod som ska användas vid fastighetsvärdering 

beror det mycket på vilka förutsättningar som finns (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 

2004). I de fall det finns många jämförbara objekt som sålts på marknaden är det vanligt att 

använda ortsprismetoden. Råder det brist på lämpliga jämförelseobjekt används istället 
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avkastningsbaserade metoder eller i sista hand produktionskostnadsmetoden. Ortprismetoder 

och avkastningsbaserade metoder kan sedan utföras på olika sätt (Persson, 2008). Oavsett 

vilken metod som används vid värderingen skall egentligen samma resultat erhållas men i 

verkligheten påverkas oftast värderingen av metodvalet. 

 

2.6.1 ORTPRISMETODEN 
Denna metod baseras på att en fastighets värde bedöms utifrån vad jämförbara fastigheter 

sålts för på marknaden (Persson, 2008). Metoden är egentligen relativt enkel men det finns 

vissa svårigheter. Dessa är framförallt att resultatet i stor utsträckning påverkas av den 

tillgängliga information som finns på marknaden. Värderingens tillförlitlighet beror till stor 

del på hur många transaktioner som genomförts på marknaden, jämförbarheten mellan 

objekten samt hur värdet förändras över tiden. Dessa aspekter medför ofta svårigheter vid 

värdering eftersom fastighetsmarknaden kännetecknas av låg omsättning samt att varje 

enskild fastighet inte är helt lik en annan. 

 

Enligt Persson (2008) kan ortsprismetoderna delas in i två större grupper. Dessa är direkta 

ortsprismetoder baserade på redovisade jämförelseköp samt indirekta ortsprismetoder 

baserade på nyckeltalsmatriser. Vidare beskriver Persson (2008) att direkta ortsprismetoden 

kan förklaras i sex steg: 

  

• Först gäller det att bestämma vilken marknad som ska vara i fokus för värderingen samt 

att avgränsa denna marknad. Avgränsningen kan handla om vilken typ av fastigheter det 

är som ska jämföras, inom vilket område/läge jämförelsen ska ske och hur långt tillbaka i 

tiden jämförelsen ska gå. Ytterligare en variant är att avgränsningen sker efter vilken 

köpare som är intresserad av fastigheten. Här nämner Persson (2008) ett exempel om att 

ett sådant fall där köparen är en bostadsrättsförening bör värderingen ske mot bakgrund 

av tidigare försäljningar av liknande fastigheter till andra bostadsrättsföreningar.  

• En av de svårigheter som finns med direkta ortsprismetoder är att hitta lämpliga 

jämförelseobjekt. Detta beror på att alla fastigheter på ett eller annat sätt skiljer sig åt. 

Dock underlättas detta arbete i stor utsträckning av olika databaser där information om 

fastigheter, priser, taxeringsvärden et cetera finns att tillgå.  

• Vidare är det viktigt att erhålla bra information om de objekt som jämförelsen sker emot. 

Detta kan i vissa falla vara svårt då tillgången på information vad gäller exempelvis 



17	  

kvalitet, läge och tekniska egenskaper kan vara bristfällig för de jämförelseobjekt som 

används.  

• När information om jämförelseobjekten samlats in är det viktigt att försöka analysera och 

tolka denna för att erhålla bästa möjliga resultat. Vanligtvis brukar priser jämföras mot en 

viss faktor, antingen fysisk eller ekonomisk. Exempel på sådana faktorer kan vara area, 

driftnetto eller taxeringsvärde. I de flesta fall varierar storleken på faktorn mellan olika 

jämförelseobjekt vilket medför att priset anges i exempelvis pris/kvm, 

pris/driftnettokrona eller pris/taxeringsvärdekrona. Dessa olika sätt att ange priset på 

leder till att ortsprismetoden består av fyra olika varianter vilka är areametoden, 

nettokapitaliseringsmetoden, bruttokapitaliseringsmetoden och köpeskillings-

koefficientmetoden. 

• Nästa steg i ortsprismetoden är att justera priset med hänsyn till tidsfaktorn samt olika 

egenskaper. När det gäller tidsfaktorn är det viktigt att ta hänsyn till denna eftersom det 

ofta saknas jämförelseobjekt som sålts nyligen. Detta medför att lämpliga 

jämförelseobjekt oftast endast hittas en bit bakåt i tiden. Vid värderingen av en fastighet 

måste då hänsyn tas till denna tidsskillnad och värdet anpassas därefter. Olika fastigheter 

har också i stort sett alltid egenskaper som skiljer dem från andra fastigheter. Vid 

värderingen måste därför värdet korrigeras efter de olika egenskaper som den aktuella 

fastigheten har gentemot jämförelseobjekten.  

• Det sista steget i ortsprismetoden innebär att värdet bestäms och att en bedömning av 

värderingens osäkerhet sker. En värdering kan aldrig ske helt exakt utan innehåller alltid 

en viss osäkerhet. Det finns några olika sätt på vilket osäkerheten kan anges men den 

vanligaste metoden i Sverige är att osäkerheten bedöms med ett procentuellt tal, 

exempelvis att osäkerheten i värderingen är plus/minus tio procent. 

 

Som angivits ovan kan ortsprismetoden utföras på några olika sätt. Areametoden innebär att 

priset anges i förhållande till en viss area, ofta pris/kvm (Persson, 2008). En svårighet som 

kan uppstå vid användning av denna metod är att veta vilken area som avses för olika 

jämförelseobjekt. Om jämförelsefastigheterna består av exempelvis bostäder, kontor och 

lager är det viktigt att veta hur stor area varje del upptar. Direktavkastnings-/ 

nettokapitaliseringsmetod har sin grund i ett framräknat driftnetto och anges i procent där 

beräkningen sker genom att dividera driftnettot med priset. Det som skiljer dessa metoder åt 

är att nettokapitaliseringsmetoden baseras på ett normaliserat marknadsmässigt driftnetto 
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medan direktavkastningsmetoden baseras på ett direktavkastningskrav som är bedömt utifrån 

marknaden. 

 

2.6.2 AVKASTNINGSKALKYLBASERADE METODER 
Avkastningskalkylbaserade metoder kan användas till något skilda syften (Persson 2008). 

Dels kan ett marknadsvärde beräknas men även ett specifikt avkastningsvärde för en viss 

fastighet kan beräknas med hjälp av dessa metoder. När situationen på marknaden är sådan 

att det finns många lämpliga jämförelseobjekt används ofta ortsprismetoden men då det råder 

brist på bra jämförelseobjekt måste någon annan metod användas. Valet mellan 

ortsprismetoder och avkastningskalkylbaserade metoder varierar också beroende på 

konjunkturläge och vilka aktörer som styr marknaden. Kassaflödeskalkylmetoder som är en 

investeringskalkylmetod och därmed räknas som en avkastningskalkylbaserad metod är 

vanligt förekommande just nu. Anledningen till detta är att många av de aktörer som finns på 

marknaden tillhör den finansiella branschen och ser fastighetsmarknaden som ett sätt att 

investera kapital. 

 

De avkastningskalkylbaserade metoderna bygger på att framtida nettoavkastningar 

nuvärdesberäknas över en viss tidsperiod och med ett visst kalkylräntekrav (Persson 2008). 

Persson (2008) nämner fyra delar som oftast behövs för de avkastningskalkylbaserade 

metoderna. Dessa är kalkylmodell, ingående grunddata, diskonteringsränta och 

direktavkastningskrav samt eventuellt restvärde. 

 

En viktig del vid avkastningskalkylbaserade metoder är vilken tid kalkylerna ska löpa över 

(Persson 2008). Vanligast förekommande är tre olika varianter. Den som fått störst 

genomslag i Sverige är den metod som använder sig av en schablonmässig 5-10 års kalkyl 

där sedan restvärdet evighetskapitaliseras. De andra metoderna är en evighetskalkyl som 

baseras på ett normaliserat driftnetto för första året och en kalkyl som baseras på objektets 

återstående ekonomiska livslängd. 

 

De avkastningskalkylmetoder som är vanligast förekommande vid värdering brukar indelas i 

två huvudgrupper beroende på vilken tid kalkylen sträcker sig över (Persson, 2008). Dessa 

två huvudgrupper är direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden. 

Direktavkastningsmetoden innehåller inget restvärde utan bygger på att ett normaliserat 
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driftnetto för det första året ligger till grund för hela kalkylperioden. Det normaliserade 

driftnettot beräknas som bruttoinbetalningar minus normaliserade utbetalningar för drift och 

underhåll. Sedan måste de skillnader som råder mellan det faktiska driftnettot och det 

normaliserade driftnettot korrigeras tills de överensstämmer. Formeln för 

direktavkastningsmetoden är: 

 

där Dn = normaliserat driftnetto år 1 och da = direktavkastningskrav. Det finns också en 

variant av direktavkastningsmetoden som kallas Gordons formel. Denna formel beräknas 

genom: 

 

där Dn precis som ovan är normaliserat driftnetto år 1, g är årlig värdeförändring i procent 

och p är kalkylränta. Nämnaren i formeln, alltså p – g är detsamma som 

direktavkastningskravet.  

 

Den andra huvudmetoden, kassaflödesmetod, baseras på att driftnetton nusummesberäknas 

under en viss kalkylperiod och att restvärdet som finns vid kalkylperiodens slut 

nuvärdesberäknas (Persson, 2008). Vid en värdering med en kassaflödeskalkyl är det viktigt 

att den ingående grunddata som används är faktisk ingående grunddata. Dessa data, skall om 

de avviker från de förhållanden som råder på marknaden, korrigeras under kalkylperioden till 

dess att de faktiska förhållandena överensstämmer med marknadsförhållandena. Resultatet 

som erhålls vid beräkningarna bör sedan jämföras med olika nyckeltal från marknaden som 

exempelvis värde/kvm och direktavkastning. Formeln för en kassaflödeskalkyl är: 

 

 

 

där V = nuvärde, H = hyra, D = drift, U = underhåll, F = fastighetsskatt, T = tomträttsavgäld, 

I = investeringar i fastigheten, R = restvärde år n, t = tidsvariabel, n = kalkylperiod, p = 

kalkylränta på totalt kapital 
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När det gäller den grunddata som ligger till grund för avkastningskalkylbaserade metoder är 

det mycket viktigt att denna redovisas på ett tydligt och korrekt sätt för att den skall gå att 

kontrollera vilket ökar relevansen och tillförlitligheten (Persson, 2008).  

 

Det är viktigt att skilja på direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden eftersom de två 

metoderna uppfyller olika syften och därför ej bör blandas (Leimdörfer, 2003). Idag använder 

många företag båda metoderna då direktavkastningsmetoden används för att beräkna 

restvärdet, vilket gör att värderingarna varken återspeglar marknadsvärde eller deras 

teoretiska värde. 

 

	  
Figur 2 Direktavkastningsmetod kontra Kassaflödesmetod (Leimdörfer, 2003). 

 

Det många anser vara skillnaden mellan direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden 

är att direktavkastningsmetoden är enklare och kräver färre antaganden (Leimdörfer, 2003). 

Dock måste alltid antaganden göras, explicit i kassaflödesmetoden och implicit i 

direktavkastningsmetoden. Kassaflödesmetoden innehar fler delar som hanteras separat 

vilket ger en möjlighet för användaren att se vad som påverkar värderingen på ett helt annat 
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sätt än hos direktavkastningsmetoden där alla förändringar gemensamt justeras i 

direktavkastningskravet som ska spegla framtida in- och utbetalningar. 

 

	  
Figur 3 Användning av kassaflöde, driftnetto, kalkylränta och direktavkastningskrav i de olika metoderna, 

kassaflödesmetod och direktavkastningsmetod (Leimdörfer, 2003). 

	  

2.7	  DISKONTERINGSRÄNTA OCH DIREKTAVKASTNINGSKRAV 
Diskonteringsräntan är viktig vid värdering till verkligt värde. Enligt IAS 40 § 46 c (2007) är 

diskonteringsräntan en räntesats som återspeglar marknadens bedömning av osäkerhet i 

storlek på, och tidpunkten för, framtida betalningar. Det diskonteringsräntan ska motsvara är 

avkastning före finansiella betalningar och skatt på alternativa investeringar med samma risk 

(Smith, 2006). Diskonteringsräntan beräknas genom Fishers formel: 

  

Diskonteringsräntan = (1+realränta)x(1+inflation)x(1+risk) 

 

Med andra ord beror diskonteringsräntan på riskfri realränta, kompensation för 

inflationsförändringar och riskkompensation (Persson, 2008).  Persson (2008) fortsätter sin 

diskussion med att beräkning av diskonteringsräntan måste ske på lång sikt, och undvika 

kortsiktiga räntefluktuationer på marknaden, för att det ska ge en rättvisande bild. 
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Direktavkastningskravet däremot baseras på likvärdiga nyligen genomförda transaktioner 

vilket innebär att värdet på fastigheterna baseras på andra liknande objekt (Leimdörfer, 

2003). Det som tillkommer gentemot diskonteringsräntan visas i formeln nedan (Persson, 

2008): 

 

 Direktavkastningskrav = 

(1+realränta)x(1+inflation)x(1+riskfaktor)x(1 +/- värdeförändring)  

 

Skillnaderna dessa två emellan är att diskonteringsräntan baseras på interna avkastningskrav, 

alltså vad företagen vill att fastigheterna ska generera, medan direktavkastningskravet 

baseras på marknadens avkastningskrav utifrån jämförelsebara objekt. Därav används 

diskonteringsräntan i kassaflödesmetoden och direktavkastningskravet i 

direktavkastningsmetoden. 

 

2.8 ÖVRIGA INGÅENDE GRUNDDATA 
Utöver diskonteringsräntan är också de övriga ingående grunddata som används viktiga vid 

beräkning av värdet (Persson, 2008). För att få en trovärdig värdering är det viktigt att data 

om intäkter och kostnader är korrekta. Detta kan exempelvis vara hyresintäkter, 

driftskostnader, skattuppgifter och dylikt. Utöver detta måste delar som indirekt påverkar 

intäkter/kostnader tas i beaktande. Detta kan vara vakanser, uppsägningstid och dylikt. Vad 

som dock bör tas i beaktande är att dessa faktorer inte påverkar värderingen i lika stor 

utsträckning som diskonteringsräntan och direktavkastningskravet. Detta syns tydligt i de 

formler som används, där de ingående grundata står gemensamt i täljaren mot 

diskonteringsräntan och direktavkastningskravet som återfinns i nämnaren. Detta faktum 

belyses också i årsredovisningar hos fastighetsföretagen (Hufvudstaden, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Resultateffekt ingående grunddata kontra avkastningskrav 
(Hufvudstaden, 2008) 
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2.9 SAMMANFATTNING 
Alla börsnoterade bolag är skyldiga att upprätta årsredovisningar för att redovisa deras 

ekonomiska situation (EG-förordning, 2007). För att dessa årsredovisningar ska uppfylla sin 

funktion och vara givande för de som är intresserade är det viktigt att de är begripliga, 

relevanta, jämförbara och tillförlitliga (IASB, 2007). Dock är det svårt att uppfylla alla 

faktorer gemensamt. Dietrich et al. (2001) påpekar vidare att värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter tenderar att bli mer relevant än trovärdigt. 

 

En förvaltningsfastighet är en fastighet som genererar hyresintäkter, värdestegring eller 

kombination av dessa (Nordlund, 2008).  Idag används IASB’s standard IAS 40 vid 

värdering av förvaltningsfastigheter (IAS, 2007). IAS 40 tillåter värdering till antingen 

verkligt värde eller anskaffningsvärde. Verkligt värde kan definieras som det belopp som en 

tillgång skulle kunna överlåtas till mellan oberoende kunniga parter som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs (Bengtsson, 2008). IAS 40 (2007) har en värderingshierarki där 

verkligt värde i första hand ska baseras på aktuella priser på jämförbara objekt, i andra hand 

på icke jämförbara objekt och i sista hand baseras på nuvärdet av framtida 

betalningsströmmar.  

 

Vid värdering av förvaltningsfastigheter används framförallt två värderingsmetoder 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2004). När jämförbara objekt finns tillgängliga 

används ofta ortprismetoden, i annat fall avkastningsbaserade metoder.  Ortsprismetoden är 

enkel men innehar svårigheter i form av marknadsberoende information som exempelvis 

transaktioner av jämförbara objekt (Persson, 2008).  Dessutom är det svårt att till hundra 

procent hitta jämförbara objekt då fastigheter som norm skiljer sig åt. Ortsprismetoden kan 

genomföras på flera olika sätt. Det vanligaste är dock via en direktavkastningsmetod vilken 

har sin grund i ett framräknat driftnetto som divideras med ett direktavkastningskrav för 

liknande fastigheter bedömt utifrån marknaden. När det råder brist på jämförbara objekt på 

marknaden är det lämpligt att istället använda en avkastningskalkylbaserad metod (Persson, 

2008). Dock kan även faktorer som konjunkturläge påverka valet mellan dessa metoder. Det 

som behövs för att kunna använda sig av avkastningskalkylbaserade metoder är 

kalkylmodell, ingående grunddata, diskonteringsränta och direktavkastningskrav samt 

eventuellt restvärde. Den vanligast förekommande modellen är en kassaflödesmodell där 

driftnettot nuvärdesberäknas under en viss period, vanligtvis 5-10 år, och där restvärdet 
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beräknas vid kalkyltidens slut. Vid denna metod är det viktigt att ingående grunddata 

redovisas korrekt och tydligt. Dessa grunddata är framförallt hyresintäkter, 

fastighetskostnader och vakanser.  

 

Ytterligare en faktor som kan påverka resultatet av värderingen är om företaget väljer intern 

eller extern värdering. Enligt IAS 40 (2007) finns möjlighet att kombinera dessa två som 

företagen själva vill. Kritik har uppkommit kring att det inte är tvingande att anlita en extern 

värderingsman då fastighetsföretagens kunskaper brister och de inte är oberoende i sakfrågan 

(Andersson et al., 2005). 

 

För att en värdering ska vara tillförlitlig krävs det att den är korrekt, vilket innebär att den 

inte ska var vinklad och ej innefatta några osäkerhetsfaktorer (IASB, 2007). För att se hur 

denna teori kommer användas genom arbetets gång och hur den kommer vara behjälplig vid 

empiri och analys, se operationaliseringsschema (bilaga 1). 
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3. METOD 
	  
	  
För att uppnå eftersträvansvärda resultat under studien är det viktigt att rätt metodval, som 

ska ligga till grund för undersökningen, genomförs. I detta kapitel presenteras metodval både 

ur ett övergripande perspektiv, metod för datainsamling samt för analyser. Målet är att alla 

val som görs under arbetets gång ska vara grundade i dessa samhällsvetenskapliga grunder. 

 

3.1 ÖVERGRIPANDE METODSTRATEGI 
Den övergripande metodstrategin ska spegla den teori som används under studien och 

förklara de övergripande val som ligger till grund för att på bästa sätt svara på 

problemformuleringen. 

 

3.1.1 VAL AV ANSATS 
Ens valda problemformulering är det som bör lägga grunden till val av ansats (Jacobsen, 

2002).  Frågan som bör ställas är om problemformuleringen är klar eller oklar. En kvalitativ 

ansats lämpar sig för en undersökning som går på djupet medan en kvantitativ ansats lämpar 

sig när undersökningen går på bredden. I denna studie var valet inte helt självklart. Till viss 

del går den på bredden och ska undersöka flertalet företag, samtidigt som 

problemformuleringen hanterar ett visst ämne. Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ ansats 

att föredra när målet är att skapa klarhet inom ett visst fenomen. Vidare är ansatsen att 

föredra när författaren inte har god grundkunskap vid ingång till ämnet och därmed också 

lämplig när svaren som erhålls kan vara oväntade, då författaren inte har några förutfattade 

meningar. Kvantitativ ansats däremot är fördelaktig när målet är att beskriva ett fenomen. 

Utifrån denna diskussion har författarna kommit fram till att kvalitativ ansats är det bästa 

valet. Dels då grundkunskapen vid ingången i ämnet inte är tillräklig och dels då målet är att 

skapa klarhet i hur tillförlitlig värderingen till verkligt värde av förvaltningsfastigheter enligt 

IAS 40 är. De metoder som utifrån detta kommer användas vid insamlande av data är 

dokumentundersökning samt öppen individuell intervju. 

	  

Vid en dokumentundersökning använder sig forskaren av sekundärdata såsom 

årsredovisningar, offentliga dokument och dylikt (Jacobsen, 2002). Denna typ av 

undersökning är lämplig när det är omöjligt att samla in primärdata. I detta fall är det inte 
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omöjligt, dock finns den informationen som behövs redan i en tillförlitlig källa, nämligen 

företagens årsredovisningar. Vidare är metoden lämplig när målet är att se hur andra tolkar 

informationen och när vetskapen av vad andra människor sagt och gjort är viktiga (Jacobsen, 

2002). 

 
I ett andra skede av undersökningen kommer en öppen individuell intervju användas. Här 

insamlas data genom ord och meningar, vanligtvis ansikte mot ansikte, men även via telefon 

gentemot objektet (Jacobsen, 2002). Vanligtvis blir resultatet bättre ansikte mot ansikte då 

människor tenderar att bli mer avslappnade i sådana situationer. Denna typ av undersökning 

lämpar sig bäst när få enheter ska undersökas. Tanken är, utifrån resultatet i vår 

dokumentundersökning, att ett mindre antal representativa företag ska väljas ut, för att få en 

del svar på hur företagen tänker och varför de gör som de gör. Vid intervjun är valet av plats 

viktigt (Jacobsen, 2002). Valet ligger mellan konstlad eller naturlig miljö, där 

kontexteffekten, vilket innebär att miljön påverkar intervjuobjektet, är viktig att ha i åtanke. 

Exempelvis kan en konstlad miljö, som kontor, göra att intervjuobjektet inte vågar säga vad 

han/hon egentligen tycker då påfrestningar från ledning och dylikt känns påträngande. I en 

naturlig miljö, exempelvis hemmet, försvinner detta medan störningsfaktorn genom 

exempelvis familjemedlemmar tillkommer. I denna undersökning kommer intervjuer 

genomföras ansikte mot ansikte för att få en avslappnad miljö både för intervjuare och 

intervjuobjekt. Det är viktigt att ha en god möjlighet att kunna ställa följdfrågor och att 

allmänt diskutera är lättare ansikte mot ansikte än via exempelvis telefon. Vidare väljs en 

konstlad miljö då frågorna som ställs inte påverkas av nämnvärt av miljön, utan det som är 

sekretessbelagt är sekretessbelagt. 

 

3.1.2 VAL AV UTFORMNING 
Utifrån ställd problemställning gäller det att välja rätt typ av utformning av uppsatsen för att 

på bästa sätt kunna svara på sin problemställning (Jacobsen, 2002).  

	  

Intensivt upplägg innebär att gå på djupet i undersökningen (Jacobsen, 2002). Detta innebär 

att dels få fram många nyanser och dels få en djup förståelse av objektet. Kort kan sägas att 

tanken bakom intensivt upplägg är att se på samspelet mellan en individ och ett speciellt 

sammanhang. Ett exempel på ett intensivt upplägg är en fallstudie (Jacobsen, 2002). En 

fallstudie innebär att fokus läggs på ett objekt. Både genom exempelvis företag men även 
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genom exempelvis plats och tid. En fallstudie kan te sig som antingen absolut eller kollektiv. 

En absolut fallstudie innebär att forskningsobjektet är en enskild individ medan en kollektiv 

fallstudie kan vara en organisation, företag eller dylikt. Extensivt upplägg innebär istället att 

gå på bredden i sin undersökning (Jacobsen, 2002). Detta betyder att många objekt 

undersöks. Upplägget lämpar sig när tanken dels är att få ett fenomens omfattning och dels 

när målet är att generalisera. I valet av intensiv och extensiv utformning faller valet på båda 

alternativen. I första hand är denna undersökning extensiv då flertalet företag undersöks och 

därmed går studien på bredden. I ett andra steg väljs ett mindre antal företag ut som sedan 

analyseras mer ingående för att få en förståelse kring varför de gör som de gör. Enligt 

Jacobsen (2002) är det idealt att kombinera dessa två utformningar, kallat 

designtriangulering. Även fast författarna inte når enda fram och utför en fullständig 

fallstudie som kontroll till vår dokumentundersökning så utökar vi vår förståelse och kan dra 

andra fler slutsatser än vad vi hade kunnat om vi inte genomfört intervjuerna.   

 

3.1.3 VAL AV LITTERATUR 
Vid eftersökandet av litteratur behjälplig till teori- och empiriinsamlandet har framförallt 

bibliotek och deras databaser använts. De mest förekommande databaserna har varit: 

 

• AffärsData 

• Artikelsök 

• Datscha 

• FAR SRS Komplett 

• Google Scholar 

• Libris 

• SCB 

 

Utöver dessa databaser och bibliotek har vi självklart funnit inspiration kring väsentlig 

litteratur från andra uppsatser som diskuterat samma ämne. 
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3.2 EMPIRISK METODANSATS 
För att få en lyckad undersökning är det viktigt att veta vilken information som behövs och 

hur den sedan ska insamlas. I denna del förklaras tankegångarna kring de val som gjorts och 

hur arbetsprocessen sett ut. 

3.2.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Empirin som samlas in vid en undersökning bör vara valid och reliabel för att uppfylla de 

krav som finns (Jacobsen, 2002). En undersökning är valid om den empiri som insamlats är 

giltig och relevant. Detta innebär att undersökningen verkligen mäter det som är avsett att 

mätas, vilket brukar kallas intern giltighet. Att det som mäts inte enbart gäller för några få 

utan för fler benämns extern giltighet. Reliabiliteten anger tillförlitligheten och 

trovärdigheten i den empiri som insamlats. Beroende på vilket typ av studie som genomförs, 

kvantitativ eller kvalitativ, skiljer sig innebörden av begreppen validitet och reliabilitet något 

åt (Patel & Davidson, 2003). 

 

Begreppet validitet vid kvalitativa studier innebär, till skillnad från den allmänna 

förklaringen ovan, att forskare försöker upptäcka olika fenomen och redogöra för olika 

uppfattningar och tankesätt (Patel et al., 2003). Även innebörden av reliabiliteten vid 

kvalitativa studier skiljer sig något åt gentemot en kvantitativ studie. Reliabiliteten anses, vid 

kvalitativa studier, vara hög om undersökningen framhäver det som är specifikt för olika 

situationer. Även om detta leder till att svaren varierar är det viktigare att lyckas fånga de 

skillnader som finns vid varje situation än att hela tiden erhålla samma svar. Detta innebär att 

begreppen validitet och reliabilitet liknar varandra relativt mycket vid kvalitativa studier 

vilket medfört att reliabiliteten har fått mindre betydelse hos kvalitativa forskare. Istället 

vidgas innebörden av validitet vid kvalitativa studier. 

 

I denna studie mäter empiriinsamlingen faktorer som speglar alla företag inom branschen då 

det är faktorer som alla talar om i deras årsredovisningar. Vidare försöker mönster förtydligas 

kring hur värderingen till verkligt värde skiljer sig mellan företag och vad det beror på. 

 

3.2.2 VAL AV DATA 

Vid insamlandet av data gäller det att komma fram till vilken typ av information som behövs 

för att besvara ens problemställning (Jacobsen, 2002). I grund och botten handlar det om tal 
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(siffror, procent) eller ord (personers upplevelser). De insamlade datas uppgift är att förklara 

verkligheten, och det finns olika sätt hur dessa data bör insamlas. 

 

Vid deduktiv ansats samlas först teorin in för att sedan lägga grunden till empirin (Jacobsen, 

2002). Tanken är att empirin ska ge svar på om teorin stämmer eller ej. Denna studie kommer 

följa den deduktiva ansatsen, dels beroende på att författarna går in i arbetet utan några 

direkta förkunskaper och behöver därmed studera litteratur i förhand för att förstå vad de 

letar efter och sedan kunna dra rätt slutsatser, och dels då arbetsgången är förutbestämd 

genom institutionen där uppsatsen skrivs, Högskolan i Halmstad. Alternativet hade varit 

induktiv ansats där författaren går in som nollställd i sin undersökning och först i efterhand 

kontrollerar gentemot litteraturen (Jacobsen, 2002). Tanken är att bristen på förutfattade 

meningar ska ge en mer verklighetsbaserad bild av verkligheten. 

	  

Vid en undersökning är det optimalt att som forskare inte påverkas av sitt 

undersökningsobjekt (Jacobsen, 2002).  Här kan väljas att antingen ha distans eller närhet till 

sitt objekt. Med närhet får forskaren djupare förståelse av sitt objekt och har en jämlik 

relation till denna. Vid distans ser forskaren istället med en neutral syn på sitt objekt. I 

huvudsak har denna undersökning valt att hålla distans till sina undersökningsobjekt och 

kommer således inte påverkas i större utsträckning av dem. Dock bör påpekas, för att få en 

djupare förståelse till varför resultatet ter sig som det gör, väljer författarna att ta närhet till 

ett fåtal utvalda objekt. 

	  

Enligt Jacobsen (2002) är primärdata information insamlad direkt från personer, företag eller 

dylikt som samlas in via intervjuer, observationer, enkäter et cetera. Sekundärdata är dess 

motsats då det är information som är insamlad av någon annan än en själv. Jacobsen (2002) 

påpekar vidare att en uppsats som använder sig av både primär- och sekundärdata har en 

större tyngd. Därav kommer denna undersökning använda både och. I huvudsak används 

sekundärdata i form av företagens årsredovisningar, men i slutskedet av uppsatsen kommer 

primärdata användas, för att komplettera sekundärdata, i form av intervjuer.  
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3.2.3 VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 
Val av studieobjekt är självklart viktigt för att undersökningens resultat ska ge en rättvis och 

trovärdig bild av problemet. I denna undersökning har funderingar kring valet baseras på ett 

antal kriterier som följer nedan.   

 

• Det första kriteriet är att de företag som väljs måste vara börsnoterade fastighetsföretag. 

Anledningen till detta är att det bara är börsnoterade företag som omfattas av IASB 

(Smith, 2006).  

• Det andra kriteriet är att de valda företagen ska tillämpa IAS 40 och inte IAS 16 som blir 

fallet vid värdering till anskaffningsvärde vilket också är tillåtet vid värdering av 

förvaltningsfastigheter (Nordlund, 2008). Undersökningens mål är att se hur trovärdig 

värderingen till verkligt värde är.  

• Tredje kriteriet handlar om likheter och skillnader mellan och inom företagen. Dels vilka 

typer av fastigheter som värderas och dels vilka geografiska skillnader som existerar 

mellan företagen. Faktorer som storlek på företag och geografisk spridning är viktigt, 

därav har utbudet minskats till förmån för företag i Stockholm-, Göteborg- och 

Öresundsregionen. Det kan nämligen vara intressant att se på hur företagen arbetar i olika 

regioner men för att ha möjlighet att göra godtyckliga jämförelser måste restriktioner utgå 

någonstans. Därav har valet att endast titta på Sveriges storstadsregioner uppkommit. 

Inom företagen eftersträvas i undersökningen en hyfsad lik inriktning inom vilken typ av 

förvaltningsfastighet de hanterar. I första hand är det kommersiella fastigheter som är 

huvudsysselsättningen, men några företag arbetar även med bostäder. Valet av att ta med 

något enstaka företag som hanterar bostäder i undersökningen beror på att det kan vara 

intressant att se på eventuellt klara skillnader/likheter lokaltyperna emellan. 

Storleksmässigt är det framförallt större företag som är intressanta, detta då en jämförelse 

blir mer trovärdig om likvärdiga företag analyseras.  

 

Företagen som valts är sex till antalet, och de är Castellum, Fabege, HEBA Fastighets AB, 

Hufvudstaden, Wallenstam och Wihlborgs. Valet av dessa företag baseras utifrån listan på 

nedanstående sida. 
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Figur 5 Tio största börsnoterade fastighetsbolagen (Hufvudstaden, 2008) 

	  
Syftet med antalet är att det är hanterbart med tanke på utsatt tidsrymd för arbetet. Utöver 

detta ska, utifrån insamlad data och dokumentundersökning, väljas ut några få företag att 

undersöka närmre för att få en inblick i hur företagen tänker vid sina val och därmed få en 

djupare förståelse. Wallenstam blev ett av de utvalda företagen. Dels för att de har sin bas i 

Göteborg, vilket underlättar vid intervjutillfälle, dels för att de använder sig av 

direktavkastningsmetod och intern värdering. Utöver Wallenstam har Newsec Advice AB, ett 

externt värderingsbolag som bland annat värderat för Fabege, valts som intervjuobjekt. Detta 

för att få en inblick i hur arbetet sker när det hyrs ut externt och se om det blir några 

skillnader gentemot intern värdering. Dessutom är de verksamma med båda 

värderingsmetoderna. 

 

Tidsperspektivet på undersökningen av ovan nämnda företag är ett år. Till hjälp används 

2008 års årsredovisningar. Att 2008 blir utgångsår beror på att 2009 års årsredovisningar 

släpps i mars/april, vilket är något försent för denna undersökning. Det är istället bättre att 

utgå från samma år för alla företag. Anledningen till tidsspannet om ett år beror på att det då 

blir lättare att jämföra värderingsvärde gentemot försäljningspris. 

 

3.3 ANALYTISK METODANSATS 
Det finns ingen undersökning som kan ge ett fullständigt svar på en fråga, oftast blir svaren 

dubbeltydiga och svåra att analysera (Jacobsen, 2002). För att förhindra detta i största 
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möjliga utsträckning är det viktigt veta hur resultaten ska tolkas och vilka fel som kan begås. 

Enligt Jacobsen (2002) är viktiga aspekter i detta skede dels hur teorin tolkas gentemot 

empirin och hur jämförelserna sedan ska ske utifrån detta och andra undersökningar, dels 

vilka felslut som kan påverka en undersökning. Överlag är det annars viktigt att en 

undersökning uppfyller tre kriterier, god tillförlitlighet, god intern giltighet och god extern 

giltighet (Jacobsen, 2002). Med god tillförlitlighet menas att undersökningen inte ska vara 

påverkad av intervjuobjekt eller av felanalyser. Med god intern giltighet menas att det som 

mätts är det som skulle mätas och att detta sedan tolkats på ett riktigt sätt. Extern giltighet 

innebär att resultatet ska kunna appliceras på en större grupp än den som undersökts. 

 

3.3.1 TEORINS TOLKNING AV RESULTATET 

Teorin i en undersökning har en central roll då den finns för att förklara varför ett visst 

resultat uppkommer samt ge en förståelse kring varför konsekvenserna av resultatet blir som 

de blir (Jacobsen, 2002). Teorin kan antingen vara implicit eller explicit. I vetenskapliga 

undersökningar används dock explicit teori då det innebär att antaganden gjorts. Här beskrivs 

de faktorer som hör ihop, hur detta samband ser ut och varför det finns samt när det gäller. I 

denna undersökning har i teorin förklarats de faktorer som påverkar värderingen av 

förvaltningsfastigheter och i och med att det är ett flertal faktorer så har även sambandet 

förklarats. I grund och botten är det cirkelprocessen som eftersträvas vilket innebär att teorin 

styr vad som söks och sedan sätter in resultatet i ett större sammanhang (Jacobsen, 2002). 

 

3.3.2 JÄMFÖRELSE 
För att förstå de resultat som insamlats i en undersökning är det viktigt att jämföra dessa 

resultat med andra undersökningar och annan fakta (Jacobsen, 2002). Jämförelsen kan ofta 

göras i två skilda nivåer, antingen över tid eller via skilda enheter. I denna studie jämförs 

företags agerande med ett flertal faktorer, vilket kan ses som skilda enheter, för att belysa 

likheter och skillnader företagen emellan.  Även extern statistik analyseras för att se om det 

som företagen kommer fram till stämmer gentemot verkligheten. Tidsperspektivet i denna 

undersökning är inte aktuellt då de faktorer som analyseras räknas ut på nytt varje år. 
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3.3.3 FELSLUT 
Ett felslut är när slutsatser dras som inte kan baseras på det underlag som insamlats 

(Jacobsen, 2002). I detta hänseende kan det förekomma tre olika typer, nämligen nivåfelslut, 

tidsfelslut och kausalitetsfelslut. Då denna uppsats inte drar jämförelser över tid påverkas den 

inte av tidsfelsluten. Däremot påverkas undersökning av nivåfelslut. Ett nivåfelslut kan te sig 

antingen via ekologiska eller aggregerade nivåfelslut (Jacobsen, 2002). Ett ekologiskt 

nivåfelslut innebär att undersökaren tolkar information insamlad på en kollektiv arena på 

individnivå medan aggregerade nivåfelslut innebär motsatsen, att individuell insamlad 

information används för att dra slutsatser på en större population. Undersökningen utsätts för 

båda problemen då den dels ser på större kollektiv i en dokumentundersökning och dels 

intervjuar enskilda företag. Det är med andra ord viktigt att här inte dra förhastade slutsatser 

utan se på samband som stämmer på flera plan. Avslutningsvis är det viktigt att se till 

orsak/verkan vilket innefattas i kausalitetsfelslut. I grund och botten är det viktigt att orsak 

kommer före verkan i ett tidsperspektiv och att samvariation existerar dem emellan 

(Jacobsen, 2002). 

 

3.4 FELFAKTORER 
I studien finns flertalet felfaktorer. Framförallt baseras de på den information som finns 

tillgänglig. Informationen i de olika företagens årsredovisningar är i vissa fall mycket bra 

medan den i vissa fall är bristfällig. Detta gör vissa jämförelser svåra att genomföra. 

Detsamma gäller när mycket information är sekretessbelagd och svår att få ut. Här har det 

framförallt varit information om värderingsbelopp av enskilda fastigheter, vilket har försvårat 

jämförelse gentemot försäljningspriser på enskild nivå. 

 

Efter dokumentundersökningens genomförande var även, utöver Wallenstam och Newsec 

Advice AB, Castellum tänkt som ett intervjuobjekt då de använder sig av kassaflödesmetod, 

vilket skulle generera ytterligare ett intressant perspektiv. Tyvärr avbokade de sent in i 

processen vilket gjorde det tidsmässigt omöjligt att boka en ny intervju. Detta får ses som en 

felfaktor. Intervjun med Newsec Advice AB gav lyckligtvis ändå många bra svar kring denna 

metod. En felfaktor som vidare beror på detta, att det endast blev Wallenstam som 

intervjuades som renodlat fastighetsföretag, är att det blev omöjligt att få fram 

värderingsobjekt att jämföra mot försäljningsstatistik. Under intervjun diskuterades allmänna 
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exempel. Detta kommer ligga till grund för diskussionen i arbetet men inga siffror kommer 

att lämnas på grund av sekretesskäl.  

 

Utöver detta analyseras bara ett fåtal företag på marknaden i undersökningen. Detta på grund 

av det förhållandevis korta tidsomfång som funnits för informationsinsamlande och empirisk 

undersökning. På grund av detta finns det risk att resultatet kan vara missvisande om urvalet 

skulle visa sig ej vara norm gentemot marknaden. 
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4. EMPIRI 
 

Här presenteras resultatet av undersökningarna som genomförts. Sex företag har analyserats 

genom studier av deras årsredovisningar. Sedan har två företag studerats mer ingående 

genom intervjuer för att skapa en djupare förståelse av det som framkommit av tidigare 

undersökningar. Empirin framställs således i tre delar, dokumentundersökning, öppen 

individuell intervju samt försäljningsstatistik, där värderingsresultat jämförs med verkliga 

försäljningar. 

 

4.1 DOKUMENTUNDERSÖKNING 
Denna studie påbörjas med att sex företags; Castellum, Fabege, HEBA Fastighets AB, 

Hufvudstaden, Wallenstam och Wihlborgs, årsredovisningar ses över. Detta för att få en 

klarhet i vilka faktorer i värderingen som är viktiga och hur tydligt det är presenterat. Det 

som framförallt är intressant är att se vilken värderingsmetod som används, men också se hur 

de faktorer som används i modellerna tas fram. Dessutom är valet av intern/extern värdering 

intressant att analysera då detta val är en möjlighet som ges genom IAS 40. 

 

4.1.1 CASTELLUM 
Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 29 

miljarder kronor, utgörandes av lokaler för kontor, butik, lager, logistik och industri 

(Castellum, 2008). Den totala uthyrningsbara ytan inom företaget är 3 172 000 kvm. 

Organisationen bedrivs genom sex, lokalt förankrade, dotterbolag under egna varumärken. 

Företagets aktie är registrerad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Castellums 

affärsidé lyder som följer: 

 
Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fatighetsbeståndet med inriktning på 

bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem 

svenska tillväxtregioner – Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen 

och Östra Götaland - erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov. 

 (Castellum, 2008, sid. 2) 

 

Castellum värderar sina förvaltningsfastigheter genom det diskonterade nuvärdet av de 

framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera med en kalkylperiod om tio år 
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(Castellum, 2008). Fastighetsvärdet beräknas som summa nuvärde av driftöverskottet 

minskat med återstående investeringar på projekt under de närmsta nio åren samt nuvärdet av 

bedömt restvärde år tio. Detta restvärde utgörs av summa nuvärde av driftöverskott under 

återstående ekonomisk livslängd. 

 

Den framtida intjäningsförmågan, kassaflödet, bedöms utifrån dels förändringar i hyresnivå 

utifrån respektive kontrakts hyra och förfallotidpunkt jämfört med aktuell marknadshyra, dels 

efter förändring i uthyrningsgrad och fastighetskostnader (Castellum, 2008). Dessa kostnader 

är drift, underhåll, tomträttsavgäld, fastighetsskatt och fastighetsadministration. Utöver detta 

har ett inflationsantagande om 1,5 procent antagits. 

 

Diskonteringsräntan beräknas individuellt för varje fastighet baserat på realränta, inflation 

och riskpremie (Castellum, 2008). Riskpremien delas upp i generell och individuell risk. Den 

generella risken hanterar risken i den allmänna ekonomiska utvecklingen medan den 

individuella risken beror på exempelvis fastighetens läge, typ, utformning, effektivitet, 

standard och kontraktsammansättning. Castellum väljer att dela upp sitt fastighetsbestånd i 

två kategorier, kontor/butik och lager/industri, och räknar ut två olika diskonteringsräntor för 

dessa kategorier. Den sammanvägda räntan blir år 2008 7,4 procent. Vid insyn i tidigare 

årsredovisningar lades märke till att Castellum har justerat diskonteringsräntan för att spegla 

händelser som sker på marknaden. Detta gjorde de 2006 när räntan sänktes med 0,4 

procentenheter för att spegla den prisuppgång som hade varit på marknaden vid denna 

tidpunkt (Castellum, 2006). 

 

Castellum (2008) värderar samtliga sina fastigheter internt. För att kontrollera den interna 

värderingen har en del av fastighetsbeståndet, närmare bestämt 125 fastigheter motsvarande 

51 procent, värderats externt av värderingsföretaget NAI Svefa. Urvalet har gjorts baserat på 

en representativ spegling av det totala beståndet. Skillnad mellan intern och extern värdering 

uppgick till en procent.  

 

Som osäkerhetsintervall följer Castellum marknadens norm vilket är plus/minus fem till tio 

procent (Castellum, 2008). 
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4.1.2 FABEGE 
Fabege är ett fastighetsbolag centrerat till Stockholmsområdet, framförallt Stockholms 

innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad (Fabege, 2008). Framförallt erbjuder de lokaler för 

kontor, men även butiker och andra verksamheter. Totalt sett består 97 procent av Fabeges 

verksamhet av kommersiella fastigheter och tre procent av bostäder. I dagsläget består 

beståndet av 157 fastigheter varav deras förvaltningsfastigheter har en yta av 1 072 000 kvm 

och är värderat till 29,5 miljarder kronor. Dess aktie är noterad på NASDAQ OMX 

Stockholm AB Large Cap. Företagets affärsidé ses nedan: 

 
Fabeges verksamhet ska vara inriktad på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, 

med fokus på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt. Fabege ska skapa värde 

genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl 

försäljningar som köp. Upparbetade värden ska realiseras vid rätt tidpunkt. 

                        (Fabege, 2008, sid. 7) 

 

Fabege värderar sina förvaltningsfastigheter genom kassaflödesanalyser med en kalkylperiod 

om fem år där restvärdet beräknas vid kalkylperiodens slut och baseras på sista årets 

driftnetto (Fabege, 2008). Restvärdet bedöms utifrån det prognostiserade driftnettot vid första 

året efter kalkylperiodens slut. Viktat direktavkastningskrav för denna beräkning är sex 

procent. 

 

Fabege baserar sitt kassaflöde på kommande hyreskontrakt minus löpande drift, 

underhållskostnader, investeringar, vakanser, tomträttsavgäld och fastighetsskatt. (Fabege, 

2008). Vakanser, som beräknas till 5,3 procent bedöms utifrån läge och skick medan utgifter 

för drift och underhåll baseras på jämförelser av liknande objekt och historiska kostnader. 

Alla kostnader ökar i takt med inflationen vilken beräknas ligga på två procent. 

Tomträttsavgäld beräknas enligt avtal alternativt mot marknadsmässiga avgälder. 

Fastighetsskatten bedöms utifrån taxeringsvärden. 

 

Fabege räknar ut sin diskonteringsränta utifrån den nominella femåriga statsobligationsräntan 

samt ett riskpålägg som är individuellt uträknat för varje hyresgäst beroende på 

kontraktslängd (Fabege, 2008). Diskonteringsräntan i Fabeges totala fastighetsportfölj uppgår 

till 7,9 procent och är en sammanställning av varje fastighets individuella ränta, uträknad 

utifrån likartade fastigheter. 
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Alla Fabeges fastigheter externvärderas en gång per år (Fabege, 2008). Under det undersökta 

året värderades hälften av fastigheterna av värderingsföretaget DTZ och resterande hälft av 

värderingsföretaget Newsec Advice AB. Dessa två företag värderar varsin representativ hälft. 

 

4.1.3 HEBA FASTIGHETS AB 
HEBA Fastighets AB har fastigheter framförallt i Stockholmsområdet men även i Borlänge 

(HEBA Fastighets AB, 2008). Företagets totala fastighetsbestånd består av 52 fastigheter. 

Totalt består dessa fastigheter av en yta om 208 731 kvm. Utav dessa är 13 388 kvm belägna 

i Stockholms innerstad. Totalt är deras fastighetsbestånd värderat till 3 miljarder kronor. 

Fokus för HEBA Fastighets AB ligger i att erbjuda hyreslägenheter, men de har viss del 

lokalverksamhet också. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Mid Cap. 

HEBA’s affärsidé lyder: 
 

HEBA skall erbjuda sina hyresgäster ett attraktivt och tryggt boende med fokus på 

Stockholmsområdet genom: 

• Ett långsiktigt ägande 

• Engagerad förvaltning 

• En aktiv fastighetsutveckling 

              (HEBA Fastighets AB, 2008, sid. 6) 

 

HEBA Fastighets AB värderar sina förvaltningsfastigheter var för sig (HEBA Fastighets AB, 

2008). De har beräknat nuvärdet genom en kassaflödesmodell med en femårig kalkylperiod. 

Utöver detta nuvärdesberäknas restvärdet vid kalkylperiodens slut. Direktavkastningskravet 

vid denna beräkning baseras på individuella bedömningar kring risk, fastighetens 

marknadsposition, köpare och genomförda transaktioner. För Stockholmsregionen blir 

avkastningskravet 2,4 procent medan det i Borlänge blir ett avkastningskrav om 6,5 procent. 

Dessutom har jämförelser skett mot genomförda köp inom samma marknad.  

 

Vid värdering bedöms framtida driftnetto, räntebidrag och investeringsbehov (HEBA 

Fastighets AB, 2008). HEBA Fastighets AB beräknar framtida driftnetto utifrån hyresgrad, 

vakanser och fastighetskostnader. Hyrorna anpassas delvis efter inflationen, vilken antas 

ligga på två procent, delvis anpassas vissa hyror efter marknadshyra efter kontrakttidens 

utgång. Vakansgraden anses ej minska beroende på den stora efterfrågan av boende i 

Stockholm. Detta då antalet nyfödda ökar medan nybyggnationen inte hänger med. 
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Fastighetskostnaderna består av drift och underhåll vilket framförallt representeras av 

värmekostnader och tomträttsavgäld. 

 

HEBA Fastighets AB (2008) beräknar sin diskonteringsränta på samma sätt som 

direktavkastningskravet, vilket innebär att analyser av genomförda transaktioner och 

individuella bedömningar om risknivå och fastighetens marknadsposition ligger till grund för 

beräkningarna. I värderingen används en diskonteringsränta om 4,5 - 8 procent. 

 

Det totala fastighetsbeståndet värderas externt av Forum Fastighetsekonomi AB, ett 

oberoende konsultföretag med auktoriserade fastighetsvärderare (HEBA Fastighets AB, 

2008). 

 

4.1.4 HUFVUDSTADEN 
Hufvudstaden grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största fastighetsbolag. De har valt 

att inrikta sin verksamhet mot kommersiella fastigheter i de bästa affärslägena i Stockholm 

och Göteborg, vilket gjort dem till ett av de mest specialiserade fastighetsbolagen i Sverige 

(Hufvudstaden, 2008). De äger 29 fastigheter till en sammanlagd area av 354 245 kvm varav 

knappt 79 procent är lokaliserat till Stockholm. Innehavet av förvaltningsfastigheterna är 

värderat till drygt 19 miljarder kronor. Hufvudstaden är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm Large Cap. Vidare lyder Hufvudstadens affärsidé som följer: 

 
Hufvudstaden ska i egna fastigheter i centrala Stockholm och centrala Göteborg erbjuda 

framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på attraktiva 

marknadsplatser. 

         (Hufvudstaden, 2008, sid. 5) 

 

Hufvudstaden har valt att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Värderingen 

har skett genom användning av en direktavkastningsmetod (Hufvudstaden, 2008). 

Marknadens direktavkastningskrav, försäljning av jämförbara objekt med liknande läge samt 

den inkomst fastigheterna genererar är de delar som ingår i värderingen. Driftnettot har 

beräknats efter marknadsanpassade hyror med avdrag för vakanser på fem till sju procent 

samt kostnader för drift och underhåll. Avkastningskraven varierar beroende på vilket 

område fastigheterna ligger i. För att beräkna detta har uppgifter om marknadens 

direktavkastningskrav vid köp och försäljningar av likvärdiga fastigheter med liknande läge 
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använts. Vilken slags fastighet som avses samt dess standard och konstruktion är också 

avgörande för vilket avkastningskrav som ska användas. De fastigheter som har tomträtt har 

ett avkastningskrav som är 0,25 procent högre än de som har mark med äganderätt. Vid 

värderingen delar Hufvudstaden upp sitt fastighetsbestånd i två olika regioner, Stockholm 

och Göteborg. Dessa två regioner får olika direktavkastningskrav. Det genomsnittsvägda 

kravet för båda regionerna antas år 2008 vara 5,1 procent. 

 

Värderingen har skett både genom intern- och extern värdering (Hufvudstaden, 2008). 

Andelen fastigheter som externvärderats uppgår till 43 procent. För att ytterligare säkerställa 

värderingen har den externa värderingen genomförts av två olika företag, DTZ Sverige AB 

och Forum Fastighetsekonomi AB. Tio stycken av Hufvudstadens fastigheter har värderats 

externt och dessa utgör 22 procent av fastighetsbeståndets internt bedömda marknadsvärde. 

De fastigheter som värderats externt är utvalda för att de representerar de olika typer av 

fastigheter som innehas när det gäller geografisk placering, läge, byggnadens standard samt 

byggnadens tekniska standard. Osäkerheten i den externa värderingen har angetts till 

plus/minus två till sju procent. Marknadsvärdet har, på de fastigheter som värderats externt, 

beräknats vara 4,3 miljarder kronor. Den interna värderingen av samma fastigheter har gett 

ett marknadsvärde på 4,2 miljarder kronor. Således ligger värderingen inom det 

osäkerhetsintervall som angetts.   

 

4.1.5 WALLENSTAM 
Wallenstam grundades 1944 och har idag bostadsfastigheter i Stockholm, Göteborg och 

Helsingborg med en total bostadsyta om 640 297 kvm (Wallenstam, 2008). Dessutom har de 

kommersiella fastigheter, vilket innefattar kontor, butiker, industri/lager, 

utbildningsfaciliteter samt en viss del övriga fastighetstyper i Göteborg med total yta om 501 

105 kvm. Totalt har Wallenstam en fastighetsyta om 1 141 402 kvm. År 2008 värderade 

företaget sina fastigheter till drygt 18 miljarder kronor. Wallenstams aktie är registrerad på 

NASDAQ OMX Stockholm AB Mid Cap. Som affärsidé har Wallenstam: 

 
Att köpa, bygga, utveckla samt sälja fastigheter i utvalda storstadsregioner med 

långsiktig hållbarhet för människor och företag. 

           (Wallenstam, 2008, sid. 14) 
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Wallenstam värderar sina fastigheter genom 

direktavkastningsmetoden där varje enskild 

fastighets driftnetto divideras med 

direktavkastningskravet för samma fastighet 

(Wallenstam, 2008). Wallenstam utgår från 

budgeterad hyra för nästkommande år (se figur 5). 

Från detta dras generell vakans, som beräknas till 

tre procent, samt driftkostnader och 

fastighetsskatt. Detta divideras med 

avkastningskravet för fastigheten. Vidare 

subtraheras två årshyror för outhyrda hyror och 

planerade investeringar. Därefter adderas 

lägestillägg och nuvärdet av tillfälliga tillägg, 

eventuellt subtraheras nuvärdet av tillfälliga 

avdrag. Wallenstam beräknar olika direktavkastningskrav dels utifrån typ av fastighet (bostad 

eller kommersiell lokal) och dels utifrån ort. Vidare görs analyser mot jämförbara objekt. Det 

vägda avkastningskravet ligger år 2008 på 5,2 procent. 

 

Wallenstam värderar alla sina fastigheter internt (Wallenstam, 2008). 

4.1.6 WIHLBORGS  
Wihlborgs grundades 1924 av byggmästare O.P. Wihlborg. Företaget är inte detsamma idag 

utan är nu fokuserade på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, men hanterar både 

bostäder, butiker, kontor och industri/lager (Wihlborgs, 2008). Totalt omfattar företaget 247 

fastigheter med en total yta om 1 257 000 kvm. Företagets fastighetsinnehav har ett beräknat 

värde om drygt 13,6 miljarder kronor. Wihlborgs aktie är representerad på NASDAQ OMX 

Stockholm AB Mid Cap. Företagets affärsidé är: 

 
”Wihlborgs skall, med fokus på väl fungerande delmarknader, äga, förvalta och utveckla 

kommersiella fastigheter.” 

              (Wihlborgs, 2008, sid. 5) 

 

Figur 5 Wallenstams värderingsmodell 
(Wallenstam, 2008) 
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Wihlborgs värderar sina förvaltningsfastigheter utifrån en femårig kassaflödesanalys där 

restvärdet beräknats vid kalkylperiodens slut (Wihlborgs, 2008). Ett direktavkastningskrav 

om 6,5 procent antas. 

 

Värderingen utförs med beaktande kring hyresintäkter från varje enskild fastighet utifrån 

gällande kontrakt (Wihlborgs, 2008). Vakanser beräknas uppgå till 8,3 procent. Drift- och 

underhållskostnader består utav värme, el, vatten och sophantering men även av 

fastighetsskatt, och taxeringsvärde. 

 

Hela Wihlborgs fastighetsbestånd värderas externt (Wihlborgs, 2008). Denna värdering är 

uppdelad mellan värderingsbolagen Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB och Savills 

Sweden AB. De fastigheter som befinner sig utomlands (Köpenhamn) har värderats av ett 

danskt värderingsföretag vid namn DTZ utifrån svenska grunder. 

 

4.1.7 TABELLMATRIS, DOKUMENTUNDERSÖKNING 
För att få en bättre överblick av ovanstående dokumentundersökning presenteras varje 

företag och de viktigaste faktorerna på nästa sida i en gemensam matris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43	  

 
 Castellum Fabege Heba 

Fastighets 
AB 

Hufvudstaden Wallenstam Whilborgs 

       

Typ av  
verksamhet 

Kommersiellt Kommersiellt 
och bostäder 

Bostäder Kommersiellt Bostäder och 
kommersiellt 

Kommersiellt 

Verksam-
hetsort 

Storgöteborg, 
Öresunds-
området, 
Storstockholm
, Mälardalen 
och Östra 
Götaland 

Stockholm Stockholm 
och 
Borlänge 

Stockholm och 
Göteborg 

Stockholm, 
Göteborg och 
Helsingborg 

Helsingborg, 
Lund, Malmö 
och 
Köpenhamn 

       

Marknads- 
Värde 

29 165 Mkr 29 511 Mkr 
 

3 041 Mkr 19 083,2 Mkr 18 040 Mkr 13 620 Mkr 

Kvm 3 172 000 1 454 000  208 731 354 245 1 141 402 1 257 410 
Pris/kvm 9 195  20 296  14 569 53 870 15 805 10 832 

       

Värderings- 
Metod 

Kassaflödes-
metod 

Kassaflödes-
metod 

Kassaflödes-
metod 

Direkt- 
avkastnings-
metod 

Direkt- 
avkastnings-
metod 

Kassaflödes-
metod 

Kalkyl-
period 

10 år 5 år 5 år - - 5 år 

Restvärde- 
beräkning 

Nuvärde av 
driftöverskott 
under 
återstående 
ekonomiska 
livslängd 

Driftnetto vid 
kalky-
periodens slut 

Driftnetto 
vid kalkyl- 
periodens 
slut   

- - Driftnetto 
vid kalkyl- 
periodens 
slut 
 
  

Hyresintäkt 2 501 Mkr 
 
790 kr/kvm 

2 214 Mkr 
 
1 523 kr/kvm 

197 037 Mkr 
 
944 kr/kvm 

1 282,2 Mkr 
 
3 620 kr/kvm 

1 250 Mkr 
 
1 108 kr/kvm 

1 168 Mkr 
 
929 kr/kvm 

Vakanser 12,90 % 5,30 % - 5,30 % 3 % 8,30 % 
Fastighets- 
kostnader 

831 Mkr 
 
262 kr/kvm 

776 Mkr 
 
534 kr/kvm 

90,3 Mkr 
 
433 kr/kvm 

394,9 Mkr 
 
1 115 kr/kvm 

440 Mkr 
 
390 kr/kvm  

336 Mkr 
 
267 kr/kvm 

Beräknad  
inflation 

1,50 % 2 % 2 % - - - 

Diskonterin
-gsränta / 
Direkt- 
avkastnings
-krav 

7,40 % / - 7,90 % / 6 % 4,5 – 8 % / 
2,4 – 6,5 % 

- / 5,10 % - / 5,20 % - / 6,5 % 

Intern/ 
extern 
värdering 

Intern med 
extern kontroll 

Extern Extern Intern/extern  Intern Extern 

Tabell 1 Dokumentundersökning (egen sammanställning) 
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Det syns här att det framförallt är kommersiella fastigheter som är representativt i 

undersökningen. Endast HEBA Fastighets AB och Wallenstam har en stor del bostäder i sitt 

bestånd. Framförallt är det vidare storstadsregionerna som framförallt är representerade, dock 

har några enstaka företag inslag av landsortsinnehav. Vid en anblick på marknadsvärdet 

borde Fabege vara det största företaget medan HEBA Fastighets AB borde vara minst. 

Kassaflödesmetoden är den vanligaste värderingsmetoden, dock sticker Castellum ut med 

längre kalkylperiod och uträkning av restvärde på ett annorlunda sätt än övriga. 

Vakansgraderna skiljer sig mellan företagen, från 3 - 12,9 procent. Inflationsantaganden 

nämns bara hos tre av företagen. Dessutom är några företag otydliga i presentation av 

diskonteringsränta/direktavkastningskrav. Användandet av intern eller extern värdering 

varierar. 

 

4.2 ÖPPEN INDIVIDUELL INTERVJU 
Nedan följer en sammanfattning av de intervjuer som genomförts under arbetets gång. Syftet 

med dessa intervjuer är att ge en djupare förståelse för det som har varit svårt att tyda under 

dokumentundersökningen. 

 

4.2.1 MARIE IDESTRÖM, WALLENSTAM 
Marie Ideström är ekonomiansvarig hos Wallenstam. Intervjuunderlaget till intervjun med 

henne ses i bilaga 2. Valet av direktavkastningsmetoden, som Wallenstam använder sig av 

vid värdering av förvaltningsfastigheter, beror på att det är en enkel metod utan flera 

osäkerhetsfaktorer. Direktavkastningskravet är inget som beräknas fram, utan tas direkt från 

marknaden utifrån jämförbara objekt. Enligt Marie Ideström har Wallenstam god kunskap 

om marknaden då de ofta köper och säljer fastigheter och därmed har god statistik i flertalet 

av de regioner som de är verksamma. Dock används externa databaser som kontroll gentemot 

de interna. 

 

Ingående grunddata tas fram genom egna beräkningar, enligt Marie Ideström. 

Hyresintäkterna tas fram genom aktuella hyresavtal. Fastighetskostnaderna budgeteras fram 

vilket i Wallenstams fall är lätt då varje fastighet har ett eget resultatkonto. Generell vakans 

beräknas som ett snitt under en längre period. Denna vakans är idag tre procent på de 

kommersiella fastigheterna, dock är den specifika vakansen något högre i dagsläget, vilket är 
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den vakans som beräknas aktuellt för varje fastighet. Marie Ideström påpekar här att 

Wallenstam vill ha en viss vakansnivå för att kunna erbjuda hyresgäster ersättningslägenheter 

vid reparationer och dylikt.  

 

Wallenstams fastighetsbestånd besiktigas ofta, enligt Marie Ideström, för att få fram 

reparations och investeringsbehov. Utifrån resultat av dessa besiktningar korrigeras sedan 

värderingen genom att en marknadsmässig summa räknas bort.  

 

Wallenstam värderar sitt fastighetsbestånd internt. Marie Ideström anser detta vara det bästa 

alternativet. Detta då Wallenstam kan sina egna fastigheter bäst. Exempelvis kan en fastighet 

som har en speciell förutsättning i något hänseende räknas schablonmässigt av en extern 

värderare vilket Wallenstam inte gör och därmed får mer exakt siffror. Dessutom har 

företaget tidigare använt sig av externa värderare och inte sett någon skillnad i resultat, och 

då har det känts onödigt att spendera pengar på en sådan tjänst. Under denna arbetsprocess 

arbetar fyra personer med värderingen vilka är desamma som är ansvariga för köp och 

försäljningar.  

 

Införandet av IAS 40 har varit en positiv förändring anser Marie Ideström. Efter detta har allt 

blivit mycket tydligare för analytiker, investerare och övriga intressenter. Dock är det till viss 

del negativt för företaget då värderingsposten får mycket stor effekt gentemot övriga resultat 

som företaget presterat.  

 

Det som påverkar värderingsprocessen mest är direktavkastningskravet, enligt Marie 

Ideström. Endast små fluktuationer kan ändra värdet på fastigheten stort. En förändring av 

hyresintäkterna får inte en lika stor effekt. Marie Ideström anser dock att dagens 

värderingssystem ger en rättvisande bild av ett företags totala fastighetsportfölj och är 

tillförlitligt på denna nivå. Hade resultatet inte varit trovärdigt hade inte revisorerna skrivit 

på. Däremot kan värderingen av enskilda objekt påverkas av flertalet faktorer över tiden 

vilket gör det mer osäkert. Wallenstam har, för att förenkla för utomstående då dagens 

värderingssystem är krångligt med många valmöjligheter, tillfört mycket övrig information i 

årsredovisningen för att intressenter ska kunna skapa sig en egen uppfattning och kunna dra 

egna slutsatser om resultatet är trovärdigt eller ej.  
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4.2.2 CHRISTIAN LARSSON, NEWSEC ADVICE AB  
Newsec Advice AB arbetar med rådgivning, transaktioner och asset management inom norra 

Europa (Newsec, 2010). Företaget grundades 1994 och har ungefär 700 anställda. Inom 

företaget finns avdelningar som arbetar med fastighetstransaktioner där analys- och 

värderingsarbetet är en viktig del. Kontors-, industri-, detaljhandel- samt flerbostadshus är de 

byggnader som de arbetar med. Anledningen till att Newsec Advice AB intervjuas är att de 

dels förekom som extern värderare i dokumentundersökningen och därigenom syns det att de 

är verksamma i branschen, dels är företaget det största värderingsföretaget i den nordliga 

regionen med lång erfarenhet vilket gör att de har stor tillgång till information från hela 

marknaden. Intervjuunderlaget till denna intervju återfinns i bilaga 3. 

 

Christian Larsson arbetar med fastighetsvärdering hos Newsec Advice AB’s kontor vid Lilla 

Bommen i Göteborg. Han anser att införandet av IAS 40 inte har ändrat själva 

värderingsprocessen, däremot har transparensen i samhället ökat samtidigt som resultatet i 

fastighetsföretagens resultaträkningar slår mycket tydligare, framförallt på volatila 

marknader som exempelvis Stockholm. Dock anser han denna förändring vara positiv. 

 

Under intervjun framkom, genom Christian Larsson, att Newsec Advice AB väldigt sällan 

använder en specifik värderingsmetod rent teoretiskt utan normen brukar vara en hybrid av 

kassaflödesmetoden och direktavkastningsmetoden, där värderingen sker genom 

kassaflödesmetoden och det framräknade värdet sedan kontrolleras genom ortspris och 

jämförbara fastigheter. Detta görs genom att nyckeltal som exempelvis pris/kvm vägs in 

gentemot jämförelseobjekten istället för strikt mot obligationsmarknaden. 

 

Om varje värderingsmetod ändå diskuteras för sig anser Christian Larsson att 

direktavkastningsmetoden är en enkel metod som dock är svår att få upp variationer i 

marknaden med medan kassaflödesmetoden fångar upp dessa parametrar som sedan kan 

korrigeras under kalkylperioden. Kalkylperiodens längd beror på kontraktslängden hos 

hyresgästen, långa kontrakt ger längre kalkylperiod. I och med att Newsec Advice AB 

använder sig av en hybrid av båda metoderna är det alltid viktigt med information om 

jämförelseobjekt. För att avgränsa sina marknader utgår man från A, B och C-lägen enligt 

Christian Larsson. I Göteborg är dessutom CBD (Central Buisness District) en vanlig 

avgränsning. Tidsmässigt tittar man på 1-2 års gamla försäljningar. Lika viktigt är typ av 



47	  

fastighet (butik, kontor, lager, bostad). Dessutom kan det vara intressant att se på vilken 

köpare som är aktuell för en viss fastighet. Alla dessa delar är viktiga när det gäller att 

identifiera ett bra jämförelseobjekt. Problematiken ligger i när något av ovanstående fallerar 

och det inte finns bra jämförelseobjekt. Christian Larsson är medveten om detta och påpekar 

att det förra året uppkom ett vakuum på marknaden vilket var svårt att ta sig förbi. Det är 

dock viktigt att leva nära marknaden och investerare för att alltid ha uppdaterad och 

tillförlitlig information. Newsec Advice AB har, enligt Christian Larsson, flertalet egna 

databaser för att alltid ha tillgång till bra information, däremot använder de sig också av 

externa databaser ur kontrollsynpunkt, exempel på en sådan databas är Datscha. Under 

värderingsprocessen behövs flertalet data för att kunna genomföra värderingen. Newsec 

Advice AB får ta del av information från sina uppdragsgivare men tar även fram mycket 

själva, enligt Christian Larsson. Hyresintäkter fås genom uppdragsgivarnas hyreskontrakt 

medan driftkostnader oftast räknas fram schablonmässigt. Fördelen med att räkna 

schablonmässigt anser Christian Larsson är att det då är beräknat på ett snitt över hela 

marknaden, vilket är en kunskap som endast externa värderare har. De enstaka företagen har 

oftast bara kunskap om sin egen sfär. Andra delar som påverkar värderingen är 

förädlingsmöjligheter och renoveringsbehov hos fastigheten. När det gäller 

förädlingsmöjligheter tas det med i värderingen genom att Newsec Advice AB exempelvis 

tittar på hur mycket hyrorna kan höjas genom vissa åtgärder, enligt Christian Larsson, dock 

måste kostnaderna för dessa åtgärder också tas med i kalkylen. På samma sätt måste en 

fastighets renoveringsbehov tas i beaktande. Oftast fås denna information av 

uppdragsgivaren och kan då tas med i kalkylen, om inte görs en så kallad desktopvärdering 

vilket innebär att den externa värderingsmannen värderar till ”normal standard och skick” 

vilket uppdragsgivaren sen får ta hänsyn till. Avslutningsvis är det intressant att höra hur 

inflation och risk beräknas för diskonteringsräntan. Inflationen baseras i grund och botten på 

Riksbankens inflationsmål på två procent. Dock har Newsec Advice AB anställda 

makroekonomer som bevakar eventuella fluktuationer av inflationen. Risken baseras utifrån 

marknadskännedom och annan ortsprisinformation.  

 

Christian Larsson anser att det inte borde finnas någon valmöjlighet mellan intern och extern 

värdering. Den externa värderingen blir alltid opartisk och det finns ingen risk för att 

värderare påverkas av sina uppdragsgivare då det krävs att externa värderare är auktoriserade 

och auktoriseringen kan dras tillbaka om uppdragen inte sköts korrekt. Dessutom anser 

Christian Larsson att en extern värderare har ett bredare synsätt på hela marknaden vilket är 
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en fördel. Dessutom anpassas varje värdering utifrån storlek, vilket gör att antalet personer 

som arbetar med varje värdering varierar, medan ett företag som värderar internt inte säkert 

använder sig av mer personal trots att deras bestånd ökat. Överlag anser Christian Larsson att 

dagens värderingssystem är tillförlitligt och att externa värderare och deras värderingar är att 

lita på. Dock säger han: 

 
Värdering är ingen sanning, bara en sannolikhet 

         (Christian Larsson, 2010-04-15) 

 

Vidare anser han att en fråga som bör ställas är vad marknadsvärde egentligen är. Ofta säljs 

fastigheter långt över värdering vilket ofta snarare beror på att köparen är ekonomiskt 

oberoende och kan ge vad som helst för fastigheten om beslutet är tagit att den väl ska 

införskaffas. Troligtvis är värderingen då mer sannolik som marknadsvärde än 

försäljningspriset. 

 

4.2.3 TABELLMATRIS, ÖPPEN INDIVIDUELL INTERVJU 
För att få en bättre överblick av de ovanstående öppna individuella intervjuerna presenteras 

här de viktigaste faktorerna som de båda intervjuobjekten är ense/oense om, i en matris. 

 Marie Ideström, Wallenstam Christian Larsson, Newsec Advice AB 

Fördel 
direktavkastningsmetod 

Enkel Enkel 

Fördel kassaflödesmetod - Lätt att fånga upp olika parametrar 
Kalkylperiod - Beror på kontraktslängd 

Direktavkastningskrav Tas från marknaden - 
Diskonteringsränta - Realränta + inflation + risk  

Hyresintäkter Utifrån hyreskontrakt Fås av uppdragsgivarna 
Fastighetskostnader Budgeterade  Schablonmässiga 

Vakanser Generell (snitt över längre 
period). Specifik (aktuell per 
fastighet). 

Fås av uppdragsgivarna 

Investeringsbehov Fastigheter besiktigas Fås av uppdragsgivarna / Desktop-
värdering 

Databaser Interna med extern kontroll Interna med extern kontroll 
Avgränsningar Utgår från egna köp och 

försäljningar 
Läge, tid, typ av fastighet, köpare 

Fördel intern värdering Kan egna fastigheter bäst - 
Fördel extern värdering - Större marknadskunskap 

IAS 40 Positiv förändring Positiv förändring 
Hur många personer är 

involverade i processen? 
Fyra personer Beror på uppdragets storlek 

Är dagens 
värderingssystem bra? 

Ja Ja 

Tabell 2 Öppen individuell intervju (egen sammanställnig) 
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I denna matris syns att de båda anser att direktavkastningsmetoden är enkel. Christian 

Larsson anser dock att kassaflödesmetoden fångar upp fler parametrar. Wallenstam arbetar 

inte med kassaflödesmetoden och därav har Marie Ideström ingen åsikt om denna metod. 

Hyresintäkter fås av uppdragsgivarna hos Newsec Advice AB. För Wallenstam som endast 

använder sig av intern värdering räknas hyrorna ut internt utifrån gällande hyreskontrakt. 

Största skillnaden mellan intern och extern värdering är hur fastighetskostnaderna tas fram, 

externa värderare använder sig av schablonmässiga uträkningar överlag medan vid intern 

värdering kan de faktiska kostnaderna tas fram. Investeringsbehov kan tas med vid extern 

värdering hos Newsec Advice AB, dock påpekar Christian Larsson att ofta används en 

desktopvärdering. Marie Ideström påpekar att avgränsningar av jämförelseobjekt görs via 

egna försäljningar och köp då de är aktiva på marknaden. Newsec Advice AB tittar på fler 

parametrar. Gällande intern/extern värdering är båda intervjuobjekten partiska för de 

organisationer de representerar. Avslutningsvis tycker båda att införandet av IAS 40 har varit 

positivt och att dagens värderingssystem i grund och botten är bra. 

 

4.3 FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 
Undersökningen tittar på två typer av försäljningsstatistik, dels hur det ser ut viktat i större 

regioner för att kunna jämföra med ett fastighetsbolags fastighetsportfölj, dels på enstaka 

fastigheter inom mindre områden för att titta på hur värderingen blir på enskild nivå. 

 

4.3.1 PORTFÖLJNIVÅ 
Från nedanstående statistik ses försäljningspriserna av hyresfastigheter i Sverige 2008. Med 

hyreshus med huvudsakligen bostäder menas en fastighet där hyresintäkterna utgörs av 75 

procent bostäder. På samma sätt är ett hyreshus med huvudsakligen lokaler en fastighet där 

hyresintäkterna till 75 procent kommer från lokaler. Är fastigheten klassad som hyreshus 

med både bostäder och lokaler kommer hyresintäkterna från 25-75 procent lokaler. 
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Figur 6 Försäljningsstatistik viktat regionnivå (Verhage, M. & Billström, R. 2008) 

 

Övrig intressant statistik från SCB (SCB, 2009) är hur inflationen sett ut i landet under senare 

år. 2006 låg den på 1,4 procent, 2007 på 2,2 procent, 2008 på 3,4 procent och 2009 på -0,3 

procent.  

 

4.3.2 ENSKILDA OBJEKT 
Tyvärr kunde inga uppgifter kring vad företag har värderat sina fastigheter till fås på grund 

av sekretesskäl. Newsec Advice AB får inte lämna ut dessa uppgifter då det tillhör deras 

uppdragsgivare. Wallenstam vill inte heller lämna ut dessa uppgifter med hänvisning till 

sekretess. Under båda intervjuerna diskuterades dock problematiken kring svårigheten att få 

en värdering på enskild nivå som stämmer väl överens med försäljningspriser. Det som 

diskuterades hos Wallenstam var ett utbildningsexempel där resultatet blev en värdering om 

16 136 kr/kvm. Detta exempel är dock lägre än en verklig värdering enligt Marie Ideström, 

och inget som går att referera till. 

 

För att få en viss diskussion kring detta ämne ändå ses på flertalet försäljningar i 

Göteborgsregionen. I första hand en försäljning av tre stycken fastigheter, alla uppköpta av 

just Wallenstam (Larsson, 2009). Två av dessa fastigheter är belägna på just 

Kungsportsavenyn i Göteborg, Lorensberg 56:8 såld för 80 miljoner kronor vilket genererar 

ett kvadratmeterpris på 33 417 kr/kvm, samt Lorensberg 56:9 där vi saknar exakta uppgifter 
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(Datscha, 2009). Dessutom såldes en fastighet Inom Vallgraven i Göteborg, närmare bestämt 

Inom Vallgraven 6:1, också för 80 miljoner kronor till Wallenstam vilket genererar 30 924 

kr/kvm. Totalt såldes dessa tre fastigheter för 350 miljoner kronor vilket viktat ger ett 

kvadratmeterpris på 35 000 kr/kvm (Larsson, 2009). 

 

Utöver detta exempel har genom Datschas (2009) databas framtagits fler försäljningar inom 

samma område och år. Däribland fastigheten Inom Vallgraven 21:9 med en köpeskilling om 

21 090 kr/kvm, fastigheten Inom Vallgraven 46:2 med en köpeskilling om 45 513 kr/kvm, 

fastigheten Lorensberg 13:4 med en köpeskilling om 38 095 kr/kvm, fastigheten Lorensberg 

14:2 med en köpeskilling om 10 144 kr/kvm och fastigheten Nordstaden 28:7 med en 

köpeskilling om 26 244 kr/kvm. Fastigheternas placering ses på kartan nedan. 

Jämförelsefastigheten hos Wallenstam ligger som sagt någonstans längs Kungsportsavenyn 

vilket innebär ungefär i mitten kring alla jämförelsefastigheter. 

 

	  
Figur 7 Karta över jämförelseobjekt (röd prick = fastighetsplacering) (Datscha, 2010) 
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För att få en bättre överblick sammanställs nedan jämförelseobjekten i en matris för att ge en 

bättre förståelse. 

 

 
Fastighetsbeteckning Adress Kvm Köpeskilling Pris/kvm 
Inom Vallgraven 6:1 Kungsportsplatsen 2 2 587 kvm 80 000 000 kr 30 924 kr/kvm 
Inom Vallgraven 21:9 Kungsgatan 57 1 707 kvm 36 000 000 kr 21 090 kr/kvm 
Inom Vallgraven 46:2 Stora Badhusgatan 30 838 kvm 38 140 000 kr 45 513 kr/kvm 
Lorensberg 56:8 Kungsportsavenyn 32 2 394 kvm 80 000 000 kr 33 417 kr/kvm 
Lorensberg 13:4 Dicksonsgatan 8 315 kvm 12 000 000 kr 38 095 kr/kvm 
Lorensberg 14:2 Lyckans Väg 4 1 219 kvm 12 365 000 kr 10 144 kr/kvm 
Nordstaden 28:7 Kronhusgatan 2D 583 kvm 15 300 000 kr 26 244 kr/kvm 

 
 

 
I denna matris ses att det vid försäljningar i samma region ändå skiljer mycket i pris. Detta 

beror på standard och skick av fastighet, läge inom område, köparens intresse och dylikt. 

Exempelvis är Lorenberg 14:2 troligtvis ett rivningsobjekt medan Inom Vallgraven 46:2 

antingen är nyrenoverat eller på ett extremt bra läge inom området. Skillnaden mellan 

försäljningspriser visar på svårigheten med att värdera enskilda objekt korrekt då varje 

fastighet är unik och även fast de kan vara placerade vägg i vägg kan priset skilja mycket på 

grund av flertalet faktorer. Däremot blir värderingen på portföljnivå mer korrekt då dessa 

felmarginaler som finns på enskild nivå viktas ut över ett större spektra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Försäljningsstatistik (egen sammanställning) 
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5. ANALYS 
 

Under empirin har fem övergripande delar diskuterats; värderingsmodell, 

diskonteringsränta och direktavkastningskrav, övriga ingående grunddata, intern och extern 

värdering samt värdering till verkligt värde kontra försäljningspris. I analysen kommer dessa 

delar jämföras undersökningsobjekten emellan för att se på de likheter och skillnader som 

finns i användandet. Dessutom kommer delar av teorin sammanflätas med empirin för att 

belysa vad undersökningen leder fram till. 

 

5.1 VÄRDERINGSMETODER 
I undersökningen framgår att fyra av sex företag; Castellum, Fabege, HEBA Fastighets AB 

och Wihlborgs använder sig av en kassaflödesmetod. Övriga två företag; Hufvudstaden och 

Wallenstam, använder sig av en direktavkastningsmetod. Den grundläggande skillnaden 

mellan direktavkastningsmetoden i ortsprismetoden och avkastningskalkylmetoden enligt 

Persson (2008) är att i ortsprismetoden baseras avkastningskravet utifrån marknaden och 

jämförbara objekt. Att en modell förekommer med samma namn i olika grundtyper av 

värderingsmodeller bör ses som förvirrande. Detta skapar svårigheter vid analyser av 

företagen och jämförbarheten enligt IASB (2007) minskar. Det Wallenstam och 

Hufvudstaden dock använder för att räkna fram sina avkastningskrav är i grunden 

ortsprismetoden. Därav är det bara två företag som använder sig av en högre nivå i IAS 40’s 

(2007) värderingshierarki om tre steg. Övriga företag använder sig av den lägsta kategorin, 

nämligen värdering baserad på estimerade framtida betalningsströmmar. Att endast två av 

sex företag använder sig av den värderingsmetod som IAS 40 påpekar ger bäst resultat, 

minska självklart tillförlitligheten.  

 

Av de företag som använder sig av en kassaflödesmetod är det bara ett företag, Castellum, 

som använder sig av en kalkylperiod längre än fem år. De använder sig istället av tio år. 

Anledningen till detta kan bero på att de har längre hyreskontrakt överlag. Det går dock inte 

att visa utifrån årsredovisningarna hur långa kontraktstider företagen har. Kalkylperioden är 

dock viktig i förhållande till restvärdet. Har en fastighetsägare en god hyresgäst tio år 

framöver och det sedan troligtvis inte går att få en lika bra hyresgäst, inkomstmässigt, är det 

bättre att ha en kalkylperiod på tio år gentemot fem år och sedan beräkna restvärdet utifrån 

den nya hyran, vilket även Christian Larsson hos Newsec Advice AB påpekar. Annars finns 
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det risk att restvärdet blir missvisande. Castellum utmärker sig även vid beräkning av 

restvärdet. De beräknar detta baserat på objektets återstående ekonomiska livslängd. Övriga 

företag beräknar istället restvärdet utifrån sista årets driftöverskott i kalkylperioden som 

sedan evighetskapitaliseras. Enligt Persson (2008) är det denna metod som ska vara den 

vanligaste i Sverige, vilket undersökningen också påvisar. 

 

Ytterligare en del som kan skapa olikheter inom värderingsmetoderna är vilka avgränsningar 

som görs vid val av jämförelseobjekt. Detta kan vara avgränsningar i läge, tid, typ av 

fastighet och köpare. En faktor som också påverkar är ett företags image och strategi. Ett 

företag, eventuellt även en privatperson, kan vara villig att betala mer än marknadsvärde på 

grund av olika avseenden vilket exemplet med Wallenstams köp av fastigheter i centrala 

Göteborg från Vasakronan visar på (Larsson, 2010). Wallenstam har en vision om att 

modernisera Kungsportsavenyn i Göteborg och kan då eventuellt ha andra preferenser än 

andra intressenter av fastigheten. Detta kan verka skada tillförlitligheten i värderingen, men 

frågan är vilket som är mest trovärdigt, värderingen eller det egentliga köpet? 

 

Under vår intervju med Christian Larsson på värderingsföretaget Newsec Advice AB 

framgick att den värderingsmetod de egentligen arbetar med, och vad han ansåg, flertalet av 

dagens fastighetsföretag egentligen arbetar med, är en hybrid av båda värderingsmodellerna. 

Enligt Persson (2008) bör resultatet från kassaflödesmetoden jämföras utifrån marknaden, 

därmed är Christian Larssons resonemang inte helt korrekt då hybriden är en renodlad 

kassaflödesmetod. Det är viktigt för värderingens tillförlitlighet att värderingsmetoderna 

används och redovisas på ett korrekt sett (Persson, 2008). Att företag, som det verkar, inte 

fullt ut kan teorin kring värderingen påvisar svårigheten i dagens modeller och påverkar 

tillförlitligheten negativt. Eventuellt kunde en standardiserad hybridmodell varit mer enkel 

att hantera än dagens olika system. 

 

5.2 DISKONTERINGSRÄNTA OCH DIREKTAVKASTNINGSKRAV 
Som teorin påvisar är diskonteringsräntan och direktavkastningskravet inte samma sak. 

Diskonteringsräntan baseras på interna avkastningskrav medan direktavkastningskravet 

baseras på marknadens avkastningskrav. Dock påverkar de värderingen stort, 

diskonteringsräntan i kassaflödesmetoden och direktavkastningskravet i båda metoderna. 

Därför analyseras nedan vilka skillnader det finns i användandet av dessa. 
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5.2.1 DISKONTERINGSRÄNTA 
Det första som bör diskuteras är bristen på information i årsredovisningarna. I vissa fall finns 

ingen diskonteringsränta representerad och ibland kan det vara svårt att även få information 

om vad uträkningen baserats på. Detta påverkar tillförlitligheten negativt då informationen 

inte får vara osäker (IASB, 2007). Diskonteringsräntan beräknas utifrån riskfri realränta, 

inflation och risk. Den första punkten är samma för alla inblandande. Inflationen däremot 

skiljer sig något. Både Fabege och HEBA Fastighets AB räknar med en inflation om två 

procent, medan Castellum räknar med 1,5 procents inflation under samma period. Wihlborgs 

visar inte på vilken inflation som antagits. Den egentliga inflationen har under denna period 

har varit -0,3 procent. Sådana skillnader i egentlig och förväntad inflation påverkar självklart 

resultatet i stor utsträckning vid värderingen. Även här påverkas tillförlitligheten negativt, då 

informationen som ges måste vara korrekt (IASB, 2007). Den sista delen i uträkningen av 

diskonteringsräntan, riskfaktorn, beror på företags specifika faktorer. Därav är det svårt att 

jämföra räntornas nivåer beroende på detta. Dock är diskonteringsräntan överlag någorlunda 

jämn utifrån de faktorer ovan som påverkar företagen emellan. I åtanke av denna analys bör 

det tas i beaktande att bostäder har lägre ränta än lokaler. Detsamma gäller geografiska 

skillnader, storstäder har lägre ränta än landsbygden. 

 

Tillförlitligheten i användandet av diskonteringsräntan beror på om företagen följer 

anförandet i IAS 40 (2007) som säger att räntan ska återspegla marknadens bedömning av 

osäkerhet i storlek på, och tidpunkten för, framtida betalningar. Om ett företag istället skulle 

justera diskonteringsräntan för att uppnå ett eftersträvansvärt resultat skulle tillförlitligheten 

minska. Detta har vi sett att det har skett i exempelvis Castellums årsredovisning 2006 där 

diskonteringsräntan justerats för att spegla den prisuppgång som var på marknaden under 

denna tid. Här användes diskonteringsräntan, inte för att fastställa verkligt värde som det 

borde enligt IAS 40, utan snarare för att matcha den prisuppgång som hade varit. 

 

5.2.2 DIREKTAVKASTNINGSKRAV 
Direktavkastningskravet är en viktig del i direktavkastningsmetoden, men även för många av 

våra undersökningsobjekt som använder kassaflödesmetoden då direktavkastningskravet 

används för att evighetskapitalisera restvärdet i flertalet av undersökningsobjektens kalkyler. 

På grund av att detta krav används av många företag i olika sammanhang, blir effekterna 

självklart olika stora. För Hufvudstaden och Wallenstam kan värderingen minska/öka i stora 
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intervall genom små förändringar i direktavkastningskravet. Detta syns i Hufvudstadens 

exempel i teoriavsnittet där en liten fluktuation av direktavkastningskravet påverkar resultatet 

i mångt mycket större omfång än en större fluktuation av hyresvakanser. Wallenstam och 

Hufvudstaden har relativt lika avkastningskrav, 5,20 mot 5,10 procent. Vid anblick på övriga 

tre företag; Fabege, HEBA Fastighets AB och Wihlborgs, ses större skillnader. Fabege har ett 

direktavkastningskrav på sex procent och HEBA Fastighets AB har 2,4 procent i 

Stockholmsområdet och Wihlborgs har ett framräknat direktavkastningskrav om 6,5 procent. 

Direktavkastningskravet ska visa på marknadens avkastningskrav. Genom detta framstår 

skillnaderna mellan Wallenstam och Hufvudstaden klart då de i huvudsak är verksamma på 

olika orter, Göteborg kontra Stockholm. Att Fabege har ett något högre avkastningskrav 

beror i sin tur på att detta krav ska visa på avkastningen fem år framåt. Detta gäller även 

Wihlborgs, att de har ett något högre krav beror på att de endast är verksamma i 

Öresundsregionen. I undersökningen sticker HEBA Fastighets AB ut gentemot övriga, med 

ett mycket lägre avkastningskrav. En eventuell anledning till detta kan bero på att HEBA 

Fastighets AB endast hanterar bostäder medan övriga företag i första hand hanterar 

kommersiella fastigheter. Mellan dessa kategorier ses bostäder som en säkrare marknad på 

grund av de regler som finns inom det svenska samhället med brukshyror. Castellum är det 

enda företaget i undersökningen som inte använder sig av något direktavkastningskrav i sina 

beräkningar. 

 

Direktavkastningskravet ska visa på marknadens avkastning vilket inte går att räkna ut om 

inte fastigheten ifråga precis sålts. Är inte så fallet måste jämförelseobjekt användas. Vid 

många tillfällen finns inte heller tillräkligt bra jämförelseobjekt. I och med att 

direktavkastningskravet är väldigt väsentligt för värderingen och det är väldigt svårt att få 

fram ett fullt tillförlitligt direktavkastningskrav påverkar det också självklart tillförlitligheten 

av värderingen i sig, då direktavkastningskravet aldrig kan vara helt säkert (IASB, 2007). 

Detta har också framgått i intervjuerna där bristen på bra jämförelseobjekt har försvårat 

värderingen under de senast åren.   

 

5.3 ÖVRIGA INGÅENDE GRUNDDATA 
Som sades i teorin är det viktigt att ingående grunddata är korrekt för att värderingen ska bli 

tillförlitlig (Persson, 2008). När företagens tillvägagångssätt för att få fram denna 

information undersöks framgår dock vissa skillnader.  
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Angående hyresintäkter är det två företag, Castellum och Wihlborgs, som i sina beräkningar 

utgår från nuvarande hyreskontrakt. Castellum gör dock justeringar utifrån marknadshyran. 

Två företag, Fabege och Wallenstam, utgår istället från kommande hyreskontrakt där 

Wallenstam har en budgeterad hyra per fastighet för nästkommande år. HEBA Fastighets AB 

baserar som ensamt företag sina hyresintäkter utifrån inflationen och marknadshyran vid 

kontrakttidens utgång. Hufvudstaden är det enda företag som inte förklarar hur de gått 

tillväga, vilket påverkar jämförbarheten mellan företagen. I undersökningen har det varit 

svårt att få fram exakta beräkningar av hyresintäkterna i företagens finansiella rapporter, 

därmed har det varit svårt att se hur tillförlitliga beräkningarna egentligen är. 

Tillförlitligheten kring hyresintäktsuträkningarna minskas självklart av att företagen räknar ut 

dessa på olika sätt, då korrektheten kan ifrågasättas (IASB, 2007). Dock påverkar inte 

hyresintäkterna värderingen lika mycket som exempelvis direktavkastningskravet gör 

(Hufvudstaden, 2008). 

	  

Vad fastighetskostnaderna baseras på är i vissa fall otydligt. Castellum baserar dessa på drift, 

underhåll, tomträttsavgäld, fastighetsskatt och fastighetsadministration. Fabege i sin tur 

baserar fastighetskostnaderna på drift, underhåll, investeringar, tomträttsavgäld och 

fastighetsskatt. På en gång ser vi skillnader, Castellum tar inte hänsyn till investeringar och 

renoveringsbehov medan Fabege inte tar hänsyn till fastighetsadministration. Detta kan 

möjligtvis bero på bristande information i årsredovisningarna, men kan likväl bero på att 

skillnaderna helt enkelt är valida. Vidare tar HEBA Fastighets AB inte hänsyn till 

fastighetsskatt, fastighetsadministration samt investeringar. Wallenstam påpekar att 

fastighetsadministration inte tas med i deras beräkningar. Wihlborgs tar inte hänsyn till 

tomträttsavgäld och fastighetsadministration. Hufvudstaden är det enda företag som har med 

alla ovan diskuterade delar. På samma sätt som hyresintäkterna räknas ut på olika sätt, 

påverkar skillnaderna i vilka delar som innefattas i fastighetskostnaderna, tillförlitligheten. Ju 

större skillnader desto mindre tillförlitligt, då korrektheten ifrågasätts när många företag 

använder samma värderingsmetoder (IASB, 2007). Även här påverkar dock denna post inte 

lika mycket den totala värderingen som ovan diskuterade faktorer i kapitel 5.2.  

 

Även vakanser är en del i den ingående grunddata som är viktig. Av de sex undersökta 

företagen är det ett företag, HEBA Fastighets AB, som inte visar på vilken vakansgrad de 

räknat på. Fabege och Hufvudstaden räknar på samma vakansgrad, nämligen 5,3 procent. 
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Dessa två företag är framförallt verksamma på samma ort, Stockholm, vilket självklart 

påverkar vakansgraden då utbud/efterfrågan bör vara likt för dessa företag. Wallenstam 

räknar alltid på en generell vakans om tre procent, de räknar också med en specifik vakans 

vilket är outhyrda hyror som innehas i nuläget. Totalt blir vakansen något högre än de tre 

procent som de räknar med i dagsläget. Castellum och Wihlborgs sticker ut med sina 

vakansgrader. Castellum har 12,9 procent och Wihlborgs har 8,3 procent. Deras högre 

vakansgrad kan bero på att de är verksamma i mindre regioner. Castellum är i och för sig 

verksamma både i Stockholm och i Göteborg, men också i regioner som Östra Götaland 

vilket självklart påverkar vakansen. Det är svårt att diskutera vakansgradens tillförlitlighet, 

då företagen vill ha en viss vakansgrad. Detta framgick i intervjun med Marie Ideström hos 

Wallenstam, att vakanser ses som kundservice, dels för att kunna erbjuda 

ersättningslägenheter/lokaler och dels som alternativ för kunder som önskar flytta till annan 

lokal. Därav är skillnaderna i vakanserna beroende på olika strategier kring hur mycket 

lokaler företagen vill ha vakanta. 

 

5.4 INTERN KONTRA EXTERN VÄRDERING 
Enligt IAS 40 (2007) har företagen möjlighet att välja mellan att värdera sitt 

fastighetsbestånd internt eller externt, dock rekommenderar standarden en extern värdering. 

Undersökning påvisar vissa skillnader i företagens val kring detta. Vanligast är att IAS 40 

och dess rekommendation följs då tre av de sex företagen; Fabege, HEBA Fastighets AB och 

Wihlborgs använder sig av externa värderare. Två av sex företag; Castellum och 

Hufvudstaden använder sig av en kombination. Castellum värderar förs hela sitt bestånd 

internt och låter sedan ett extern värderingsföretag kontrollera en viss del av deras bestånd 

medan Hufvudstaden använder sig av en kombination direkt från början i deras 

värderingsprocess. Wallenstam är det enda företag som endast använder sig av intern 

värdering. 

 

Under intervjuerna framgick att det finns delade meningar kring valet mellan intern och 

extern värdering. Marie Ideström förklarade att Wallenstam, som endast använder sig av 

intern värdering, anser sig kunna sina fastigheter bäst och inga schablonmässiga beräkningar 

sker i processen. Därav anser de det vara slöseri att spendera pengar på externa värderare då 

de kan sina fastigheter bäst. Christian Larsson, extern värderare på företaget Newsec Advice 

AB, anser istället att det borde vara lag på extern värdering. Detta då en extern värdering 
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alltid blir opartisk och då en extern värderare har en helt annan kunskap om hela marknaden, 

inte bara det enskilda företagets marknad. Denna problematik påvisas också i teorin där 

Andersson et al. (2005) för en diskussion om att fastighetsföretag kan bli partiska och ha 

bristande kunskap när de sköter värderingen själv. Dessutom påverkas jämförbarheten 

negativt. 

 

Valmöjligheten påverkar jämförbarheten mellan företagen, vidare påverkar osäkerheten kring 

skillnaderna mellan intern och extern värdering tillförlitligheten (IASB, 2007). I fallet 

Wallenstam, som är ett företag som kan sin specifika marknad väldigt väl, kan det löna sig att 

ha valmöjligheten att värdera internt. Dock kan Christian Larssons påstående, att extern 

värdering ska bli standardiserad, framstå som en god idé. Dels för att externa värderar har en 

bättre övergripande marknadskunskap och dels då en standardisering skulle öka 

jämförbarheten mellan företags fastighetsvärderingar. 

 

5.5 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE KONTRA FÖRSÄLJNINGSPRIS 
För att se om värdering till verkligt värde verkligen stämmer måste det jämföras med något. 

Försäljningspriser är intressant att titta på då det ger en inblick i vad jämförelseobjekt sålts 

för under samma tidsperiod som värderingen. Enligt Smith (2006) ska ett försäljningspris 

vara detsamma som det verkliga värdet, bortsett från transaktionskostnader. Enligt Statistiska 

Centralbyråns (SCB) försäljningsstatistik viktat över regioner ska en bostadslokal i 

storstadsregioner ligga på 14 800 kr/kvm. HEBA Fastighets AB, som är det enda företaget i 

undersökningen som endast arbetar med bostadslokaler, har värderat sitt bestånd till 14 569 

kr/kvm. Att HEBA Fastighets AB har ett något mindre värde beror troligtvis på att de har ett 

visst bestånd i Borlänge där försäljningspriserna också är lägre. Vid kommersiella lokaler 

visar SCB’s försäljningsstatistik istället att storstadsregionerna har ett viktat försäljningspris 

om 12 900 kr/kvm. De företagen som endast handhar kommersiella fastigheter är Castellum, 

Hufvudstaden och Wihlborgs. Castellum har ett värderat värde om 9 195 kr/kvm, 

Hufvudstaden 53 870 kr/kvm och Wihlborgs 10 832 kr/kvm. Fabege innehar bara tre procent 

bostäder och i och med att det är så lite i sammanhanget jämför vi dem gentemot 

försäljningsstatistik för kommersiella fastigheter. Fabege har ett värderat värde om 20 296 

kr/kvm. I denna kategori ser vi stora skillnader, både mellan företagen och gentemot 

försäljningsstatistiken. Detta beror på att företagen är verksamma i fler regioner utöver 

storstadsregionerna. Castellum hamnar under försäljningsstatistiken men är också utbredda 
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över hela södra Sverige vilket förklarar det lägre värderingsvärdet. Fabege, är framförallt 

verksamma i Stockholms innerstad där priserna är mycket högre än övriga storstadsregioner, 

vilket förklarar det högre värderingsvärdet. Samma sak gäller Hufvudstaden, som dessutom 

är verksamma framförallt inom den gyllene triangeln i Stockholm, som är en än mer speciell 

region. Avslutningsvis är Wihlborgs fastigheter något lägre värderade än 

försäljningsstatistiken. Detta beror troligtvis på att de endast är verksamma i 

Öresundsregionen, som har ett något lägre värde än Stockholmsregionen. Det sista företaget, 

Wallenstam, har både bostäder och kommersiella lokaler, fördelat på ungefär 60 procent 

bostäder och 40 procent kommersiella lokaler. Enligt SCB’s försäljningsstatistik ska sådana 

lokaler i storstadsregionen säljas för 15 000 kr/kvm. Wallenstam har ett värderat värde om 15 

805 kr/kvm. Det är liknande siffror men anledningen till den något högre värderingsbilden 

beror troligtvis på att Wallenstam framförallt är verksamma kring Kungsportsavenyn i 

Göteborg, vilket är ett väldigt attraktivt läge. Överlag blir det alltså trovärdiga värderingar 

gentemot försäljningspriset på portföljnivå.  

 

Under undersökningens intervjuer diskuterades istället fastighetsförsäljningar på enskild 

nivå. I och med att intervjuerna genomfördes i Göteborg, med bland annat Wallenstam, är det 

passande att göra denna jämförande studien på just Kungsportsavenyn med omnejd. Tyvärr 

kunde ingen information fås kring värderingar av fastigheter på grund av sekretess. Empirin 

visar dock att försäljningspriserna varierar stort. I många fall beror detta på att köparen av 

enskilda objekt personligen värderar ett objekt högre på grund av interna behov och intressen 

än vad marknaden gör. Exempelvis Wallenstam själva, som har en vision om just 

Kungsportsavenyn och dess framtid. Denna problematik diskuterads i intervjun med 

Christian Larsson hos Newsec Advice AB, där det framgick att det alltid finns intressenter 

som är beredda att betala vad som helst, och frågan som då framgår är vad som är trovärdigt, 

försäljningspriset eller värderingen? Antingen får denna problematik tas med i värderingen 

som en faktor, eller är denna skillnad på enskild nivå något som bör frångås och endast ha i 

åtanke. Vad som i övrigt framgick vid intervjun med Marie Ideström hos Wallenstam är att 

de medvetet värderar försiktigt, dock inom gällande osäkerhetsintervall. Detta påverkar ändå 

tillförlitligheten negativt, att denna möjlighet finns, då värdering till verkligt värde ska vara 

korrekt (IASB, 2007). En anledning till att värderingen inte alltid blir hundra procent korrekt 

beror på att värderingarna sker över längre perioder, exempelvis ett år. Enligt Andersson et 

al. (2005) kan en värdering aldrig bli exakt om den inte görs kontinuerligt. Detta faktum 

påverkar också tillförlitligheten då osäkerheten ökar ju längre tidsperiod som används.  
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6. SLUTSATS 
	  
Dagens värderingssystem beror på flertalet faktorer och tillförlitligheten i värderingen beror 

i sin tur på hur dessa faktorer hanteras. I denna slutsats kommer de faktorer som diskuterats 

genom uppsatsens gång fokuseras utifrån begreppet tillförlitlighet och kommer ge svar på 

om värdering till verkligt värde totalt sett är tillförlitligt gentemot försäljningspriser på 

marknaden. 

 

Den problemformulering som presenterades i början av uppsatsen och som ska besvaras i 

denna slutsats lyder: 

 

Hur tillförlitlig är värderingen till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

hos börsnoterade företag och vilka faktorer påverkar denna 

tillförlitlighet? 

 

De faktorer som diskuterats under arbetets gång har varit, val av värderingsmetod, 

diskonteringsränta och direktavkastningskrav, övriga ingående grunddata som exempelvis 

driftnetto samt valet mellan intern och extern värdering. I varje faktor finns det, mer eller 

mindre, frågetecken som påverkar tillförlitligheten negativt.  

 

Enligt IAS 40 har fastighetsföretagen möjlighet att välja vilken värderingsmetod som ska 

användas. Dock finns det en hierarki som påpekar vilken modell som är att föredra, nämligen 

att vid fastställande av verkligt värde ska värdet baseras på aktuella priser på jämförbara 

objekt. Majoriteten av de undersökta företagen ligger längst ner på denna skala vilket inte är 

bra. Alla borde eftersträva att nå den högsta nivån. Att flera företag väljer att inte använda sig 

av den metoden med högst ranking i hierarkin kan bero på att företagen inte anser sig kunna 

arbeta utifrån det sättet eller att företagen, på grund av valmöjligheten, väljer det alternativ de 

känner sig mest bekväma vid. En förenkling av modellerna, eller eventuellt ett mer strikt 

regelverk där en modell påtvingats hade minskat många osäkerhetsfaktorer och därmed ökat 

tillförlitligheten. 

 

Den faktor som påverkar värderingen mest är diskonteringsräntan i kassaflödesmetoden och 

direktavkastningskravet i direktavkastningsmetoden. Diskonteringsräntan består exempelvis 

av inflation. Vid undersökningen visade det sig att flera företag inte redovisar sin 
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inflationsbedömning, och de som väl gjort detta har gjort en felbedömning med flera procent 

gentemot den faktiska inflationen. Denna inkorrekthet påverkar självklart tillförlitligheten 

negativt. Direktavkastningskravet i sin tur beror på bedömning utifrån marknaden och 

försäljningar av liknande objekt. Vid brist på sådana objekt blir osäkerheten högre, och i sin 

tur, tillförlitligheten sämre. Anledningen till detta beror på att delarna i dessa faktorer måste 

förutspås vilket alltid innefattar osäkerhet. Tyvärr är det svårt att få denna del i värderingen 

hundra procent korrekt. 

 

De ingående grunddata som används påverkar själva värderingen i mindre skala. Däremot 

finns det en stor tillförlitlighetsbrist då jämförbarheten blir väldigt låg då flertalet företag 

beräknar dessa data på varierande sätt. Här kan en intressent inte vara säker på vad 

värderingen är baserad på och därav minskar tillförlitligheten. Ett tydligare regelverk hade 

löst även detta problem. 

 

Avslutningsvis påverkar också valet mellan intern och extern värdering tillförlitligheten 

negativt. Valmöjligheten i sig kan till viss del vara bra, dock hade jämförbarheten ökat om 

alla värderat på samma sätt. Dessutom finns problematiken att ett företag som använder 

intern värdering endast har kunskap om sin specifika marknad och inte marknaden som 

helhet. Författarna anser att extern värdering är att föredra då de oftast har en bredare 

kunskap om marknaden samt att de garanterat är opartiska.  

 
Alltså finns det tillförlitlighetsbrister i alla de faktorer som påverkar värderingen till verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter. Kan då resultatet av denna värdering vara tillförlitligt? 

Förutom transaktionskostnader, ska ett försäljningspris vara likställt med marknadsvärdet 

som värderingen ska representera. Därav lämpar det sig bra att jämföra värderingar gentemot 

just försäljningspriser. Marie Ideström, intervjuad för Wallenstams räkning, sade att dagens 

värderingssystem är tillförlitligt på portföljnivå men inte alltid på enskild nivå. Detta syntes 

också i undersökningen där viktad värdering över ett företags hela fastighetsbestånd stämde 

relativt bra överens med försäljningsstatistik över specifika regioner. Tyvärr kunde inte 

värdering på enskild nivå jämföras fullt ut. Däremot visar försäljningsstatistiken kring samma 

typ av användningsområde, tid och läge på problematiken. De stora skillnaderna visar på de 

brister som finns. Författarna ser framförallt två problem till varför värderingen på enskild 

nivå inte stämmer. Först kan en enskild köpare tendera att betala långt över normen på grund 
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av personliga skäl. Sen kan företag tendera att värdera försiktigt. En försiktig värdering är 

inte korrekt och påverkar därav tillförlitligheten negativt, även fast det skulle befinna sig 

inom osäkerhetsintervallet. Att detta inte påverkar resultatet på portföljnivå på samma sätt 

beror troligtvis på att viktat säljs enstaka fastigheter också lägre än normen. Att ett företag, 

alternativt en privatperson, kan tänka sig betala långt över normen är någonting som skulle 

kunna tas med i värderingen som en faktor. Frågan är dock om det tillför någonting positivt. 

Det är svårt att förutse och skulle troligtvis göra att tillförlitligheten av värderingen på 

enskild nivå skulle bli än mer bristfällig då osäkerheten skulle bli större. Därav kan nästan 

påstås att dagens värdering är mer tillförlitlig än många av de försäljningspriser som 

marknaden frambringar. 

 

Det finns många problem med dagens värderingssystem. Det finns brister i tillförlitligheten i 

alla steg och den mängd valmöjligheter som existerar ger processen ett väldigt förvirrande 

intryck. Detta märks också i företagens årsredovisningar där det ibland kan vara svårt att få 

fram rätt information. Hårdare lagar och regler där dessa valmöjligheter hade återhållits hade 

gynnat både jämförbarheten, begripligheten och tillförlitligheten. Det enda som framhålls 

idag verkar, som Dietrich påpekar, vara relevansen. Dock måste, i bakhuvudet bevaras, 

vetskapen om att det är omöjligt att värdera fram ett exakt och precist korrekt värde på en 

fastighet då det är baserat på framtida händelser. Därav kan det inte heller någonsin bli helt 

tillförlitligt. Värderingen är en sannolikhet om hur framtiden kommer att se ut, ingen 

sanning. Den exakta värderingen kan bara fås vid den exakta tidpunkten när säljare och 

köpare är överens. All annan värdering, oavsett om den är internt eller externt utförd är bara 

en bedömning. Dock kan dagens värderingssystem ändå förbättras. Antalet valmöjligheter är 

förvirrande och borde minskas. Dessutom, som kritiken kring IAS 40 redan framhållit, är det 

inte bra att denna värdering, som inte är en exakt sanning, påverkar fastighetsföretagens 

resultat i den utsträckning det gör idag, när det belastar resultaträkningen. En bättre lösning 

hade varit att värdet realiserats i resultaträkningen först när fastigheten sålts och det verkliga 

värdet hade varit sanningsenligt, och inte bara sannolikt.   

 

Avslutningsvis kan sammanfattas att värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

inte är tillförlitligt, det är så tillförlitligt som det kan bli utifrån dagens system. Ett hårdare 

regelverk med tydligare restriktioner och mindre valmöjligheter hade dock ökat 

tillförlitligheten, men dock inte gjort resultatet fullt ut tillförlitligt då det fortfarande på 

många plan hade baserats på spekulationer. 
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7. FORTSATT FORSKNING 
 

Ämnet som diskuterats i denna uppsats är stort med många delar att titta på. I detta kapitel 

diskuteras fler saker i detta ämne som kan undersökas, eventuellt göras bättre gentemot 

denna studie. 

 

Denna undersöknings resultat hade kunnat få mer tyngd om den värderingsinformation som 

företagen själva kommer fram till hade kunnat lämnas ut. Vidare forskning kan därav vara att 

lägga mer fokus på denna del, intervjua fler företag för att öka chanserna till att få ta del av 

denna information, och sedan jämföra med försäljningsstatistiken. Även titta på fler regioner 

kring värderingen på enskild nivå hade ökat slutsatsens substans.  

 

Ett annat alternativ till att undersöka dagens värderingssystem vore att välja en specifik 

fastighet och sedan själv värdera denna utifrån de olika värderingsmetoderna som används. 

Detta för att se om, och hur mycket, resultatet skiljer sig. Utifrån detta kan sedan en vidare 

diskussion föras om värderingarnas tillförlitlighet och de valmöjligheter som existerar i 

dagens system. 
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BILAGA 1: OPERATIONALISERINGSSCHEMA 
	  
	  

Teori	   Empiri	   Analys	  
Finansiella rapporters 

inverkan 
↓ 

Begripligt 
Relevant 

Tillförlitligt 
Jämförbart 

Diskuteras	  framförallt	  i	  4.1	  
där	  årrsredovisningar	  

jämförs.	  Diskussionen	  förs	  
även	  i	  intervjuerna	  i	  4.2.	  

Studier	  görs	  sedan	  i	  4.3	  där	  
värdering	  jämförs	  med	  

verkliga	  försäljningspriser	  för	  
att	  se	  hur	  mycket	  resultaten	  

skiljer	  sig.	  

Begreppet	  
tillförlitlighet	  

diskuteras	  utifrån	  varje	  
faktor	  och	  utifrån	  

värderingen	  i	  helhet	  i	  
hela	  kap	  5	  Analys	  

IAS	  40	  
↓ 

Värdering till verkligt värde 
 
 
 
 
 
 

Värderingshierarki	  

	  
	  

Vilka	  val	  har	  företagen	  gjort,	  
skillnader	  i	  4.1	  och	  varför	  i	  
4.2.	  
	  
	  
	  
	  
Skillnader	  kring	  var	  i	  
hierarkin	  företagen	  ligger,	  i	  
4.1.	  

	  
	  

Diskuteras	  
genomgående	  i	  hela	  kap	  
5	  men	  framförallt	  i	  5.5	  
Värdering	  till	  verkligt	  
värde	  kontra	  
försäljningspris	  
	  
5.1	  Värderingsmetoder	  

Påverkande	  faktorer	  
	  vid	  värdering	  

↓	 
Värderingsmetod	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kalkylperiod	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Restvärdeberäkning	  
	  
	  

Jämförelseobjekt	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
I	  4.1,	  
dokumentundersökningen	  
ses	  på	  likheter	  och	  skillnader.	  I	  
4.2,	  	  den	  öppna	  individuella	  
intervjun,	  diskuteras	  valen.	  
	  
	  
	  
Väsentligt	  för	  4.1.1-‐4.1.3	  samt	  
4.1.6.	  Dessa	  företag	  använder	  
sig	  av	  kassaflödesmetod.	  
Diskuteras	  även	  i	  4.2.2.	  
	  
	  
Gäller	  samma	  som	  för	  
kalkylperiod.	  
	  
Diskuteras	  i	  4.1.4	  och	  4.1.5.	  
Även	  i	  4.2.1	  och	  4.2.2.	  Detta	  är	  
väsentligt	  framförallt	  i	  
direktavkastningsmetoden.	  

	  
	  

	  
5.1	  Värderingsmetoder	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.1	  Värderingsmetoder	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.1	  Värderingsmetoder	  
	  
	  
5.1	  Värderingsmetoder	  
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Ingående	  grunddata	  
Diskonteringsränta/	  
Direktavkastningskrav	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hyresintäkter	  
	  
	  
	  
	  

Fastighetskostnader	  
	  
	  

Vakanser	  
	  
	  

Intern/extern	  värdering	  

	  
Diskonteringsräntan	  
diskuteras	  endast	  kring	  
kassaflödesmetoden.	  
Direktavkastningskravet	  
diskuteras	  i	  alla	  delar	  av	  4.1	  
och	  4.2,	  då	  det	  är	  väsentligt	  i	  
båda	  värderingsmetoderna.	  

	  
	  
	  
Väsentligt	  i	  båda	  metoderna.	  
Diskuteras	  i	  hela	  4.1	  och	  4.2.	  
	  
	  
Samma	  som	  för	  hyresintäkter.	  
	  
	  
Kopplas	  ihop	  med	  
hyresintäkter.	  
	  
Väsentligt	  för	  alla	  företag.	  
Diskuteras	  därav	  i	  både	  4.1	  
och	  4.2.	  

	  
5.2	  Diskonteringsränta	  
och	  
direktavkastningskrav	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.3	  Driftnetto	  
	  
	  
	  
5.3	  Driftnetto	  
	  
	  
5.3	  Driftnetto	  
	  
	  
5.4	  Intern	  kontra	  extern	  
värdering	  
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BILAGA 2: INTERVJUUNDERLAG, WALLENSTAM 
	  
1.  Har värdering av förvaltningsfastigheter förändrats sen införandet av IAS 40? Har det 

varit positivt eller negativt, både för er och för samhället i stort? 

 

2. Värderingsmetod och arbetsprocessen däromkring? 

- Ni använder er av direktavkastningsmetod vid värdering av förvaltningsfastigheter. Vad 

ser ni för fördelar med denna metod? 

- Vad utgår ni ifrån när ni avgränsar era marknader/fastigheter? Vilka är 

utgångspunkterna? 

- Är det lätt att få fram tillförlitlig jämförelseinformation? Hur bedöms kvaliteten på 

fastigheter, deras läge och andra tekniska egenskaper?  

- Hur bedömer ni förädlingsmöjligheterna hos era fastigheter och hur påverkar det 

värderingen? 

- Hur bedömer ni/räknar ut direktavkastningskravet för en viss marknad/fastighet? 

- Hur tar ni fram era siffror för vakanser, hyresintäkter, fastighetskostnader osv? 

- Hur tar ni fram underlag för renoveringsbehov? Hur påverkar det fastighetens värde? 

- Utifall det finns få transaktioner på marknaden, hur påverkar denna brist av 

jämförelseobjekt tillförlitligheten i er värdering? 

- Hur korrigeras eventuella brister i jämförelseobjekten? 

- Har ni interna databaser vid jämförelse av objekt eller tittar ni på externa källor, 

exempelvis SCB’s försäljningsstatistik? 

- Hur beräknas osäkerhetsintervallet och hur påverkar det tillförlitligheten i värderingen? 

- Vilka av ovanstående delar är mest problemfyllda och kan ge upphov till störst 

felmarginal? 

 

3.  Hur ser ni på andra värderingsmetoder, framförallt då kassaflödesmetod, som är vanligt 

förekommande? Fördelar/nackdelar? 

 

4. Ni har valt att värdera ert bestånd internt. Varför har ni valt detta? Hur många personer är 

involverade i processen? Ser ni någon nackdel med externa värderare? Hur påverkas 

tillförlitligheten utåt av dessa val? 
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5. Ett beslut om ombildning borde öka fastighetens värde rejält då vi inte har 

marknadshyror i landet. Hur tas sådana iakttagelser upp vid värdering av en specifik 

fastighet? 

 

6.  Överlag, tycker ni att er värdering ger en rättvisande bild av företaget? Hur ser ni på 

värdering i helhet i samhället, är den trovärdig och fungerar de system som används idag? 
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BILAGA 3: INTERVJUUNDERLAG, NEWSEC ADVICE AB 
	  
1.  Har värdering av förvaltningsfastigheter förändrats sen införandet av IAS 40? Har det 

varit positivt eller negativt, både för er och samhället i stort? 

 

2. När ni värderar för företag, vilken värderingsmetod är vanligast, 

direktavkastningsmetoden eller kassaflödesmetoden? 

 

3.  Värderingsmetoder och arbetsprocessen däromkring? 

  

 Direktavkastningsmetoden 

-‐ Vilka fördelar finns det med direktavkastningsmetoden? 

-‐ Vad utgår ni från när ni avgränsar marknader/fastigheter? Vilka är utgångspunkterna?  

-‐ Är det lätt att få fram tillförlitlig jämförelseinformation? Hur bedöms kvaliteten på 

fastigheter, deras läge och andra tekniska egenskaper?  

-‐ Hur bedömer ni förädlingsmöjligheterna hos era värderingsobjekt och hur påverkar det 

värderingen? 

-‐ Hur tar ni fram era siffror för vakanser, hyresintäkter, fastighetskostnader osv? 

-‐ Hur tar ni fram underlag för renoveringsbehov? Hur påverkar det fastighetens värde? 

-‐ Utifall det finns få transaktioner på marknaden, hur påverkar denna brist av 

jämförelseobjekt tillförlitligheten i er värdering? 

-‐ Hur korrigeras eventuella brister i jämförelseobjekten? 

-‐ Har ni interna databaser vid jämförelse av objekt eller tittar ni på externa källor, 

exempelvis SCB’s försäljningsstatistik? 

-‐ Hur beräknas osäkerhetsintervallet och hur påverkar det tillförlitligheten i värderingen? 

 

Kassaflödesmetod 

-‐ Vad finns det för fördelar med kassaflödesmetod? 

-‐ Vilken kalkylperiod anser ni vara mest lämplig/tillförlitlig? 

-‐ Hur beräknar ni ingående grunddata? Hyresintäkter, fastighetskostnader, fastighetsskatt, 

tomträttsavgäld, investeringar och vakanser osv? 

-‐ Hur tar ni fram underlag för renoveringsbehov? Hur påverkar det fastighetens värde? 

-‐ Om ni beräknar kalkyl-/diskonteringsräntor, vad baserar ni dem på? 

-‐ Hur tar ni fram era siffror för inflation och risk? 
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-‐ Hur korrigerar ni dessa indata så att de faktiska förhållandena överensstämmer med 

marknadsförhållandena? 

-‐ Hur tar ni fram restvärdet? 

-‐ Hur beräknas osäkerhetsintervallet och hur påverkar det tillförlitligheten i värderingen? 

	  
4.  Vilken av ovanstående delar i ovan diskuterade metoder är mest problemfyllda och kan 

ge upphov till mest felmarginal? 

 

5.  Vad är det för fördel för ett fastighetsbolag att anlita er? Ökar det tillförlitligheten i 

värderingen utåt? 

 

6. Hur mycket påverkas ni av era uppdragsgivare? Hur påverkar detta tillförlitligheten? 

 

7. Hur många personer är involverade i värderingsprocessen hos er? Både inom ert eget 

företag och inom uppdragsgivaren? 

 

8. Överlag, tycker ni att er värdering ger en rättvisande bild av företaget? Hur ser ni på 

värdering i helhet i samhället, är den trovärdig och fungerar de system som används idag? 

	  
	  


