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Förord  
Denna uppsats har tagit form vid Jönköpings Internationella handelshögskola under vårterminen 2011. 
Den kunskap som har utvunnits ur studien kommer att vara till stor hjälp för oss i framtiden. 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Jonas Fjertorp som med sin kunskap och erfarenhet har 
hjälpt oss att nå ett slutresultat. Vidare vill vi även tacka alla opponenter som har bidragit med värdefulla 
och intressanta synpunkter.  

Vi vill också tacka respondenterna från PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG för att de tog sig tid 
att ställa upp på intervjuer vilket berikade uppsatsens innehåll. 
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Sammanfattning 
Syfte:  Syftet är att analysera hur redovisning till verkligt värde av för-

valtningsfastigheter påverkar den rättvisande bilden av ett före-
tag. 

Bakgrund: Värdering av anläggningstillgångar till anskaffningsvärde har 
länge varit vägledande i Europa. Trots att denna metod är till-
förlitlig anses den inte ge en rättvisande bild av företaget. Detta 
kan istället värdering till verkligt värde anses göra då detta sätt 
att redovisa skapar relevans i redovisningen. Denna redovis-
ningsmetod är dock förknippad med minskad tillförlitlighet, 
stora svängningar i resultat och för sin konjunkturförstärkande 
effekt. Redovisning till verkligt värde har fastighetsbranschen 
använt sig av sedan införandet av IAS/IFRS 2005. Branschen 
kännetecknas av frekventa och starka svängningar i värdet på 
förvaltningsfastigheterna, vilka helst ska värderas till verkligt 
värde. Detta föranleder frågan hur rättvisande fastigheternas 
värden egentligen är. 

Metod:     Analysen av problemområdet har skett genom en kvalitativ me-
tod och en deduktiv ansats. Befintlig teori har jämförts med 
empiriskt material som har insamlats via intervjuer. Intervjuerna 
har varit icke-standardiserade och utförts med fyra auktorise-
rade revisorer från de fyra största revisionsbolagen i Sverige och 
en värderingsexpert. 

 
Slutsats:     Verkligt värde av förvaltningsfastigheter medför positiva effek-

ter till den rättvisande bilden främst genom att bidra med rele-
vans och jämförbarhet. Med aktieägare som primära användare av 
den finansiella informationen kan verkligt värde även antas vara 
begriplig. Värderingsmetoden har däremot en negativ påverkan 
på den rättvisande bilden genom omfattande brister i tillförlitlig-
het. Relevansen i redovisning till verkligt värde kan dock kom-
pensera för dessa brister. Detta torde innebära att redovisning 
till verkligt värde bidrar till en rättvisande bild av ett företag. 
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Abstract  
Purpose: The purpose is to analyse how fair value accounting of invest-

ment property affect the true and fair view of a company. 

Background: Valuing fixed assets at historical cost has for a long time been 
the preferred choice in Europe. Although this method is relia-
ble it is not considered to contribute to a true and fair view of a 
company. This can however fair value accounting (FVA) be 
considered to do as it creates relevance in the financial reports. 
On the other hand, FVA can also be associated with reduced 
reliability, volatility in profits and procyclicality. FVA was first 
adopted by the investment property industry in 2005 when 
IAS/IFRS was imposed in Sweden. This industry is character-
ised by its volatile property values, which are preferably to be 
valued at fair value. This raises the question of whether the val-
ues of the investment properties really are fair? 

Method: In order to answer the purpose a qualitative method was used. 
The deductive approach enabled a comparison between existing 
theories and empirical material gathered through in-depth in-
terviews. The interviews were non- standardised and conducted 
with four authorised auditors from the four largest auditing 
firms, and a fair value expert. 

Conclusion: FVA of investment property contributes to the true and fair 
view of a company in terms of relevance and comparability. Since 
shareholders are the primary users of financial information 
FVA can also be considered understandable. The valuation meth-
od does however have a negative affect on the true and fair 
view due to considerable deficiencies in reliability. If relevance 
can be considered to make up for these deficiencies, it can be 
argued that FVA contributes to the true and fair view of a 
company.  
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till ämnet som ska studeras. Denna följs av en problemdiskussion 
som mynnar ut i syftet med studien. Därefter beskrivs uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Den historiska kampen mellan anskaffningsvärde och 
verkligt värde, samt den rättvisande bilden 
Sedan 1800-talet har metoden om värdering till anskaffningsvärde av anläggningstillgångar 
och lägsta värdets princip för omsättningstillgångar varit vägledande överlag i Europa. I de 
anglosaxiska (engelskspråkiga) länderna har principen om en rättvisande bild varit utgångs-
punkten för redovisningen vilket har inneburit ett ökat användande av marknadsvärdering-
ar av tillgångar. Undantaget var dock USA där försiktighetsprincipen fick ett genomslag i 
syfte att motverka alltför optimistiska siffror i den finansiella rapporteringen (Engström, 
2007). Bengtsson (2008) skriver att värdering till anskaffningsvärde har ansetts vara en sä-
ker värderingsgrund för både Europeisk och anglosaxisk redovisningskultur. Metoden byg-
ger på objektivitet och verifierbarhet som länge ansetts vara de två viktigaste argumenten 
för värdering av tillgångar. Utöver detta bygger metoden på realisationsprincipen, vilket in-
nebär att en tillgång ska redovisas vid det tillfälle som händelsen har skett. Detta innebär 
tidpunkten då pengar har flyttats från företaget eller då företaget kan visa att pengar kom-
mer att flyttas från företaget till ett bestämt värde enligt ett avtal. Engström (2009) skriver 
att syftet med dessa principer har varit att skydda exempelvis leverantörer från att ingå i en 
affärsförbindelse på felaktiga grunder, som kan leda till att denne inte får betalt. Balansräk-
ningen som redovisas ska istället för att innehålla optimistiska siffror, innehålla siffror som 
är beräknade med försiktighet. Detta för att skapa en buffert för företag vilket innebär att 
ett företags finansiella ställning oftast är bättre än balansräkningen egentligen visar. Trots 
att denna metod är trygg att använda anses den inte ge en rättvisande bild av företaget 
(Engström, 2009). 

Med anledning av att redovisning till anskaffningsvärde sedan länge har varit rotad i redo-
visningen, har den uppfattats av många som en förutsättning för en god redovisning. 
Bengtsson (2008) skriver vidare att redovisning till verkligt värde inte ger lika mycket tyngd 
i dessa principer. Aktualitet, i form av att ta hänsyn till omvärldens förändringar ersätter 
objektiviteten och verifierbarheten, vilket ska generera i att verkligheten fångas upp vid 
varje redovisningstillfälle. Metoden började användas under tidigt 1900-tal men mötte 
snabbt motstånd. Redan 1940 kritiserades redovisning till verkligt värde av Paton och Litt-
leton (1940, återgiven i Bengtsson, 2009) som ansåg att det fanns en risk i att låta de värde-
förändringar som uppstår vid en sådan redovisning, direkt påverka resultatet då det kan bli 
tal om en för frekvent redovisning av förändringar. Dessutom ansågs värdering till anskaff-
ningsvärde vara en mer traditionell och beprövad metod och därav mer tillförlitlig. Därtill 
ansåg många att redovisning till verkligt värde var en bidragande orsak till den stora 
börskraschen i USA 1929. Med anledning av denna kritik efter börskraschen började värde-
ring till anskaffningsvärde återigen användas av de flesta. Däremot ansågs värdering till an-
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skaffningsvärde fortfarande bestå av brister då denna typ av redovisning inte tog hänsyn till 
förändringar på marknaden (Bengtsson, 2008).  

Under 1900-talet fördes en diskussion om den rättvisande bilden kunde påverkas olika vid 
värdering till verkligt värde (marknadsvärde) och anskaffningsvärde (Falkman, 2001). Un-
der 1960-talet framställdes viktiga synpunkter på varför värdering till marknadsvärde borde 
vinna mark över värdering till anskaffningsvärde. Bengtsson (2008) anger några exempel 
såsom att marknadsvärden numera ansågs kunna beräknas utifrån objektiva grunder samt 
att anskaffningsvärdet på en tillgång inte längre betraktades som det mest korrekta sätt att 
bestämma en tillgångs värde. Utöver detta ansågs relevans vara viktigare än verifierbarhet, 
vilket skapas i redovisningen när en tillgång värderas till marknadsvärde. Detta gav värde-
ring till verkligt värde större plats i redovisningen även om värdering till anskaffningsvärde 
fortfarande dominerades av redovisningens användare. Under 1990-talet dök det upp en ny 
form av kritik mot värdering till anskaffningsvärde vilket framhölls av aktieägar-
na/investerarna. Kritiken innebar att aktiekursen påverkas av redovisningen, vilket gör att 
redovisningen i sin tur påverkar aktieägarna. Detta gör att val av värderingsmetod är viktig 
(Bengtsson, 2008). 

1.1.1 Inträdet av rättvisande bild och verkligt värde i svensk redovisning 
Under 1992 undertecknade Sverige ett EES-avtal som trädde i kraft 1994, som ledde till att 
Sverige blev skyldiga att följa EG:s bolagsrättsliga direktiv. Detta i sin tur innebar att redo-
visningen skulle ge en ”true and fair view” vilket gjorde att försiktighetsprincipen som 
länge präglat svensk redovisning försvagades. Principen översattes till ”en rättvisande bild” 
och återspeglar en mer marknadsorienterad redovisning. Den rättvisande bildens genom-
slagskraft genom marknadsvärderingar påverkar dock de börsnoterade bolagen i större ut-
sträckning än de mindre då de måste tillämpa de internationella redovisningsstandarderna 
(Engström, 2009). 

De internationella redovisningsstandarderna, IAS/IFRS1- regelverket, infördes den 1 janu-
ari 2005 i Sverige, med obligatorisk verkan på svenska börsnoterade bolag i koncernredo-
visningen. Även stora icke börsnoterade bolag har möjlighet att tillämpa IAS/IFRS om de 
så önskar. Detta införande har vidare resulterat i ett ökat användande av verkligt värde som 
värderingsgrund då verkligt värde ska återspegla marknadsvillkoren (Sundgren, Nilsson & 
Nilsson, 2009). Detta kan motiveras av att aktieägare, vid investeringsbeslut, har ett stort 
behov av relevant information som kan användas vid bedömning av ett företags värde 
(Bengtsson, 2009; Sundgren et al., 2009). 

1.1.2 Redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 
En bransch som sedan införandet av IAS/IFRS har använt sig av redovisning till verkligt 
värde är bland annat fastighetsbranschen. Vad fastighetsbranschen kännetecknas av är dess 
frekventa och starka svängningar i värdet på fastigheterna. Utvecklingen på fastighetsmark-
naden bevisar detta faktum. Enligt Nordlund och Person (2003) var utvecklingen lönsam 

                                                
1International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards 
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under tidigt 1900-tal och fastighetspriserna steg stadigt, dock fick denna gynnsamma ut-
veckling ett plötslig slut i samband med börskraschen 1929. Kraschen medförde en djup 
samhällsekonomisk kris, vari många företag hamnade i obestånd och konkurs. Under 1960-
talet hade fastighetsmarknaden återhämtat sig och utvecklingen var återigen gynnsam. Vi-
dare skriver Nordlund och Persson (2003) att 1980-talet utgjorde en unik period i fastig-
hetsmarknadens utveckling. Denna period präglades av hög inflationstakt, låg realränta och 
ett skattesystem som bestod i höga marginalskatter. Sammanfattningsvis var framtidstron 
på fastighetsmarknaden mycket optimistisk, som därmed lockade till sig nya aktörer. Med 
klara krissignaler då börsen diskonterade ett prisfall på fastigheterna under 1989, inleddes 
nästa finans- och fastighetsmarknadskrasch. Reaktionerna på krissignalerna var långsamma, 
vilket hade flera olika förklaringar. Bland annat uppstod en fartblindhet i och med den tidi-
gare utvecklingen, och även en tro på att nedgången skulle vara relativt kortvarig. Under en 
fyra års period mellan 1992 och 1996 återhämtades finans- och fastighetsmarknaden, varef-
ter fastighetsmarknaden anses ha haft en relativt normal utveckling (Nordlund & Persson, 
2003). 

Noterade fastighetsbolag, och även stora bolag med rätt att välja att tillämpa IAS/IFRS, ska 
redovisa sina förvaltningsfastigheter enligt IAS 40- Förvaltningsfastigheter (Nordlund & 
Person, 2003). Med förvaltningsfastigheter avses fastigheter såsom mark med/eller bygg-
nader, som innehas i syfte att generera hyresinkomster och/eller i syfte att skapa en vär-
destegring (IAS 40, p. 7- 8). I överensstämmelse med IAS 40 (p. 30) kan förvaltningsfastig-
heter värderas på två sätt, antingen genom verkligt värde eller till anskaffningsvärde. Vid 
värdering till anskaffningsvärde tillämpas IAS 16, där beräkning av anskaffningsvärdet sker 
analogt med övriga anläggningstillgångar. Enligt Sundgren et al. (2009) består anskaffnings-
värdet av inköpspriset med tillägg för exempelvis kostnader för frakt, och upp- och ned-
montering. Anskaffningsvärdet skrivs sedan av årligen. Om redovisning till anskaffnings-
värde tillämpas ska även upplysningar om det verkliga värdet lämnas i not. Vid värdering 
till verkligt värde ska det verkliga värdet enligt Sundgren et al. (2009) helst tas från en aktiv 
marknad av liknande fastigheter. Då värdeförändringar uppstår tas dessa upp i resultaträk-
ningen och ingår då i rörelseresultatet.  

Redovisningen och gjorda bedömningar om det verkliga värdet kvalitetssäkras i sin tur av 
revisorn som spelar en viktig roll i processen att utvärdera de börsnoterade fastighetsbola-
gens redovisningar. Detta med anledning av att Årsredovisningslagen- ÅRL (9 kap. 3§) fö-
reskriver att revisorn har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring, vil-
ken ska vara så omfattande som god revisionssed kräver. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Problemet med tillförlitlighet 
I Sverige har börsnoterade fastighetsbolag möjlighet att välja mellan att värdera sina för-
valtningsfastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde, vilket gör att debatten om 
vilken värderingsmetod som är bäst lämpad är aktuell. Värdering till anskaffningsvärde har 
sedan länge använts för värdering i svensk redovisning och har ansetts vara ett tillförlitligt 
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sätt att värdera tillgångar på. Tillförlitligheten i verkligt värde kan däremot ifrågasättas skri-
ver Bengtsson (2009) och menar att då redovisning till verkligt värde kan skapa orealiserade 
värdeförändringar i resultaträkningen blir redovisningen mindre tillförlitlig. Vidare skriver 
Bengtsson (2008) att tillförlitligheten även kan ifrågasättas då det finns en risk i att företags-
ledningens egenintressen samt vissa aktieägarintressen kan påverka redovisningens innehåll. 
Innebär detta att fastighetsbolag som redovisar till verkligt värde inte redovisar tillförlitligt? 
Riskeras därmed den rättvisande bilden? 

1.2.2 Nyttan med relevans 
Enligt Engström (2009) har redovisningen i Sverige präglats av en försiktig värdering, me-
dan den rättvisande bilden och marknadsvärderingar har varit utgångspunkten för redovis-
ningen i de anglosaxiska länderna (Engström, 2007). Denna princip fick ett genombrott i 
Sverige i samband med inträdet i EU. Både Bengtsson (2008) och Engström (2009) menar 
att redovisning till verkligt värde bidrar till en rättvisande bild av ett företags ekonomiska si-
tuation då denna typ av redovisning bygger på relevans. Det är främst aktieägare för det re-
dovisande bolaget som har ett behov av att redovisningen ska vara relevant. Dessa kräver 
en framåtblickande redovisning vilket en redovisning fokuserad på relevans medför. Det 
kan anses vara bäst lämpat att använda sig av en sådan redovisning då fokus på när och vad 
som faktiskt finns att hämta i monetära medel borde styra en värdering och inte vad som 
hänt historiskt (Bengtsson, 2009). Dock kan redovisning till verkligt värde enligt Bengtsson 
(2008) innebära ett avsteg från försiktighetsprincipen som länge har varit grundbulten i 
svensk redovisning. Detta föranleder frågan om vikten av redovisningens relevans kan för-
svara ett avsteg från försiktighetsprincipen? Vad innebär detta för den rättvisande bilden? 

1.2.3 Problemet med osäkerhet 
Ett annat problem vid redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter är den osä-
kerhet som föreligger vid värdebedömningen av dessa. Spridningen på värdet kan vara stort 
beroende på vem som värderar fastigheten samt även precisionen i värderingen (Nordlund 
& Persson, 2003). Bretten och Wyatt (2001) fann att osäkerheten uppskattas uppgå till ± 10 
% av värderingsvärdet vilket är ett problem med uppskattade värderingar. Dessutom 
präglas marknadsvärdet av förvaltningsfastigheter av inflation och underliggande ekono-
misk tillväxt, vilket gör att det uppskattade värdet vid en viss tidpunkt inte är detsamma vid 
en annan (Nordlund & Persson, 2003.) Enligt ÅRL (3 kap. 4§ st. 2) får företag som omfat-
tas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av de internationella redovis-
ningsstandarderna ta upp förvaltningsfastigheter till dess verkliga värde. Detta gäller dock 
bara om det är förenligt med ÅRL (2 kap 2-3§§) som säger att årsredovisningen ska upprät-
tas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed samt att balans- och re-
sultaträkningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Men hur kan 
ett resultat för ett fastighetsbolag anses vara rättvisande då summan av värderingen beror 
på vem som utför den och att värderingarna kan differentiera på ungefär ± 10 % från för-
säljningsvärdet? Medför redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter genom 
detta en effekt på den rättvisande bilden? 
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1.2.4 Nyttan med revision 
Det är revisorns uppgift att granska och utvärdera redovisningen och därmed de värdering-
ar som gjorts av förvaltningsfastigheterna. De ska utreda om värderingsprocessen gått till 
på ett riktigt sätt och att värderingen inte är grundad på en individs egna preferenser eller 
varit påverkad av någon annans (Martin, Rich & Wilks, 2006). Detta kan vara svårt. Precht 
(2007) skriver att revisorer allt oftare behöver ta hjälp av experter för att utföra granskning-
en på ett korrekt sätt. Hur omfattande är egentligen förloppet med att granska ett företags 
fastställda verkliga värde? Är revisorer objektiva i sina bedömningar av det?  

1.2.5 Sammanfattning av problemdiskussionen 
Redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter är en metod som kan anses brista i 
tillförlitlighet och medföra osäkerhet i värdena på fastigheterna. Denna metod bidrar dock 
även med relevans. Detta föranleder frågan om det finns fler för- och nackdelar med redo-
visning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter? Kan dessa påverka principen om en 
rättvisande bild? Kan en revision av det verkliga värdet bidra till att en rättvisande bild av 
ett företag uppnås? Dessa frågor mynnar ut i studiens syfte. 

1.3 Syfte 
Syftet är att analysera hur redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter påverkar 
den rättvisande bilden av ett företag. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer fortsättningsvis ha följande uppbyggnad: 

Kapitel 2: Metod 

Detta kapitel åskådliggör studiens kvalitativa forskningsmetod, dess deduktiva ansats och 
analysmetod. Utöver detta redogörs även för insamlingen till referensramen och empirin. 
Därefter bedöms metodens inverkan på studiens trovärdighet och äkthet. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt om källkritik. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Detta kapitel redogör för relevant teori kopplat till studiens problemområde och syfte. Ka-
pitlet inleds med att beskriva redovisning till verkligt värde generellt och enligt IAS 40- för-
valtningsfastigheter. Detta följs av användningen och problematiken kring denna värde-
ringsmetod. Utöver detta redogörs för den rättvisande bilden, revisorns roll vid gransk-
ningen av verkligt värde, intressenternas betydelse och relationen mellan ägarna och före-
tagsledningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 4: Empiri 

Detta kapitel redogör för det material som framkommit under intervjuerna med fyra aukto-
riserade revisorer och en värderingsexpert. Varje avsnitt inleds med en kort presentation av 
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revisionsbolaget och av personerna som intervjuades. Vidare följer den information som 
utvanns ur de delområden som diskuterades under intervjuerna.  

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i referensramen. Ka-
pitlet inleds med en inblick i vilken värderingsmetod som används i praktiken. Analysen ut-
går sedan ifrån den rättvisande bildens fyra viktigaste kvalitativa egenskaper i relation till 
verkligt värde av förvaltningsfastigheter, och vidare hur denna metod kan förbättras. Ka-
pitlet ska således mynna ut i hur den rättvisande bilden påverkas.  

Kapitel 6: Slutsats 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som analysen har gett upphov till angående studiens 
syfte.  

Kapitel 7: Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens slutsatser i relation till den inledande problemdiskussion-
en och även funderingar som har uppkommit under arbetets gång men som inte faller di-
rekt under syftet. Kapitlet redogör även för metodens inverkan på studien, och förslag till 
vidare studier. 
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2 Metod 
Detta kapitel åskådliggör studiens kvalitativa forskningsmetod, dess deduktiva ansats och analysmetod. 
Utöver detta redogörs även för insamlingen till referensramen och empirin. Därefter bedöms metodens inver-
kan på studiens trovärdighet och äkthet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om källkritik. 

2.1 Övergripande angreppsätt 
För att nå målet med studiens syfte, att analysera hur redovisning till verkligt värde av för-
valtningsfastigheter påverkar den rättvisande bilden av ett företag, använde författarna en 
kvalitativ forskningsmetod. Backman (2008) skriver att studier inom det kvalitativa synsät-
tet anses vara lämpligt där studieobjektet är komplext och används för att förstå, förklara 
eller beskriva objektet som studeras. En kvalitativ ansats ska enligt Jacobsen (2002) vidare 
användas då författare vill skapa större klarhet i ett oklart ämne och få fram en nyanserad 
beskrivning av det. Med anledning av detta blev angreppssättet av det kvalitativa slaget. 
Detta på grund av att en djupare förståelse för redovisning till verkligt värde av förvalt-
ningsfastigheter krävdes för att författarna skulle kunna ta ställning till hur denna värde-
ringsmetod påverkar den rättvisande bilden.  

Studien bygger vidare på den deduktiva ansatsen. Jacobsen (2002) beskriver denna ansats 
som ”från teori till empiri” och förklarar att det empiriska materialet insamlas först när teo-
rin är sammanställd. Detta i syfte att undersöka om förväntningarna överensstämde med 
verkligheten. Författarna valde denna ansats i syfte att öka sin kunskap om problemom-
rådet innan det undersöktes empiriskt då de ansåg att förkunskaperna inte var tillräckliga. 

Då den deduktiva ansatsen valdes utgår analysen ifrån referensramen och de fyra viktigaste 
kvalitativa egenskaperna en finansiell rapport ska tillägnas för att visa en rättvisande bild. 
Användningen och problematiken kring redovisning till verkligt värde som utvanns ur både 
teori och empiri relateras till de kvalitativa egenskaperna i syfte att utvärdera hur redovis-
ning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter påverkar den rättvisande bilden av ett före-
tag.  

2.2 Insamling till referensramen och dess roll i uppsatsen 
Informationen som har insamlats till referensramen användes som utgångspunkt till det 
empiriska insamlandet, med anledning av att studien bygger på en deduktiv ansats. Refe-
rensramen spelar därför en viktig roll i uppsatsen. Den teoretiska referensramens innehåll 
berör huvudsakligen hur verkligt värde fastställs, användningen och problematiken kring 
redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter, samt även innebörden av en rättvi-
sande bild. Delar av referensramen innehåller vidare resultat från andra undersökningar och 
studier. Denna teori har sedan varit utgångspunkten i analysen av det empiriska materialet.  

Information till referensramen har samlats in genom litteratur, vetenskapliga artiklar och 
debattartiklar om ämnet. Insamlingen av litteratur skedde huvudsakligen genom biblio-
tekskatalogen på Handelshögskolan i Jönköping. De vetenskapliga artiklarna som har an-
vänts i arbetet lokaliserades via användning av de databaser Högskolebiblioteket i Jönkö-
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ping tillhandahåller, såsom Science Direct, ABI Inform, Business Source Premier och 
Scopus. I övrigt har även FAR Komplett och Googles sökmotor för vetenskaplig litteratur 
”Google Scholar” använts. Sökningar har gjorts på ord som: verkligt värde, anskaffnings-
värde, rättvisande bild, IAS 40, revision, agentteori. Den engelska motsvarigheten till dessa 
ord har även använts som sökord. 

2.3 Insamling av empiriskt material genom intervjuer 
Tillvägagångssättet för insamlandet av empiriskt material har dels skett genom sökning av 
företagsinformation och dels genom kvalitativa intervjuer. Bryman & Bell (2005) menar att 
kvalitativa intervjuer är lämpliga då författare söker att förstå och beskriva något som bäst 
kan utvinnas ur den kvalitativa forskningsmetoden. Jacobsen (2002) skriver att den kvalita-
tiva intervjun är avsedd för att undersöka hur människor tolkar och förstår en speciell situ-
ation. Med denna motivering har således kvalitativa intervjuer genomförts då det var av in-
tresse att undersöka respondenternas uppfattning och åsikter om redovisning till verkligt 
värde i relation till den rättvisande bilden och om den överensstämde med befintlig teorin. 

2.3.1 Val av revisionsbolag 
Redovisning till verkligt värde kan medföra brister i ett företags finansiella rapporter bero-
ende på exempelvis vilka intressen företagsledningen har (Hatch, 2002) eller beroende på 
värderarens egna subjektiva antaganden (Marton, 2008). Detta kan revisorn anses begränsa 
då dennes uppgift är att säkerställa att de finansiella rapporterna återger verkligheten 
(Sundgren et al., 2009), vilket ökar tillförlitligheten i dem. Av denna anledning ansåg förfat-
tarna att det var viktigt att intervjua revisorer och hur de utför granskningen av det verkliga 
värdet av förvaltningsfastigheten.  

Ett urval av revisionsbolag gjordes som baserades på följande kriterier: 1) revisionsbolaget 
reviderar bolag som innehar förvaltningsfastigheter, 2) förvaltningsfastigheterna värderas 
till verkligt värde enligt IAS 40, och 3) revisionsbolaget har auktoriserade revisorer som re-
viderar bolag som använder redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. 

Författarnas mål var att genomföra intervjuer på fyra olika revisionsbolag. Anledningen till 
att fyra bolag ansågs vara ett tillräckligt undersökningsantal för studien baserades på en be-
dömning om att dessa skulle utgöra ett tillfredsställande underlag för analysen. Alvesson 
och Sköldberg (2008) skriver att mättnad uppnås när ytterligare information inte längre bi-
drar till att upptäcka något nytt vilket författarna också fann efter fyra intervjuer. Detta an-
tal möjliggjorde även att intervjuer kunde genomföras på de fyra största revisionsbolagen i 
Sverige, det vill säga PWC, Deloitte, KPMG och Ernst & Young. Författarna ansåg detta 
viktigt då alla dessa är etablerade och välkända bolag med gott rykte.  

Målet med fyra olika revisionsbyråer var emellertid svårnått då många potentiella respon-
denter inte var anträffbara för en intervju under den tid som författarna hade att förfoga 
över åt insamling av empiriskt material. Detta på grund av att perioden ägnad åt att samla 
in empiri också var den mest hektiska perioden för revisionsbolagen, då många revisorer 
hade bokslut att färdigställa och för att många revisionsbolag inte arbetar med redovisning 
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till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. För att författarna skulle uppnå målet med fyra 
intervjuer var det inte möjligt att utföra alla personligen och därför genomfördes två inter-
vjuer per telefon. Bakgrunden till detta var att författarna i vissa fall endast fick tag i reviso-
rer som arbetade på en ort som inte kunde rättfärdigas att besöka varken kostnadsmässigt 
eller tidsmässigt. 

2.3.2 Intervjupersoner 
Inledningsvis valdes intervjupersonerna ut på två kriterier, det vill säga att de 1) var auktori-
serade revisorer, och 2) arbetade med granskning av verkligt värde av förvaltningsfastighet-
er. Intervjuerna utfördes därefter med fyra auktoriserade revisorer. På ett av revisionsbola-
gen hade författarna dock även möjlighet att få träffa en värderingsexpert som arbetar med 
värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Trots att värderingsexperten inte 
uppfyllde kriterierna ansåg författarna att den kunskap och insikt han bidrog med var 
mycket värdefull och inkluderades därför i studien. Värderingsexperten medförde omfat-
tande kunskap om värderingsförfarandet, hur det verkliga värdet av förvaltningsfastighet-
erna fastställs och vilka för- och nackdelar denna metod medför. 

2.3.3 Intervjuutformning 
Intervjuerna utformades som icke-standardiserade, vilket innebar att författarna förhöll sig 
till antagandet om att de inte på förhand vetat vilka frågor som var viktiga och betydelse-
fulla. Ett icke-standardiserat intervjuförfarande kräver att intervjuaren anpassar, utvecklar 
och följer upp vad som kan vara användbart för undersökningens centrala syfte (Svensson 
& Starrin, 2010). Jacobsen (2002) skriver att en kvalitativ intervju inte bör vara helt ostruk-
turerad för att säkerställa att de områden som intervjuaren vill belysa diskuteras. Intervjun 
bör inte heller vara helt strukturerad med fasta svarsalternativ. Därför informerades re-
spondenterna om att det material som de hade tilldelats på förhand var preliminär inform-
ation och att den kunde komma att justeras både innan och under intervjun (se bilaga 1 för 
intervjuguide). Detta gjorde intervjuförfarandet mer flexibelt och skapade mer följsamma 
intervjuer med detaljerade diskussioner.  

2.3.4 Genomförande av intervjuer 
Enligt Bryman & Bell (2005) ger en kvalitativ intervju utrymme för en respondent att bli in-
tervjuad flera gånger vilket författarna ansåg vara en fördel om de efter intervjun upptäckte 
att de behövde komplettera materialet. Bryman & Bell (2005) skriver vidare att den kvalita-
tiva intervjun inte är speciellt strukturerad, då syftet med intervjun är att utreda responden-
tens egna uppfattningar och synsätt och därmed undersöka en persons ståndpunkter. Detta 
har i viss mån präglat författarnas intervjufrågor då vissa var utformade i syfte att utreda 
hur de olika revisorerna uppfattar arbetet med redovisning och värdering till verkligt värde 
av förvaltningsfastigheter. Vidare ämnade frågorna till att utreda revisorerna uppfattning 
om hur denna typ av redovisning påverkar den rättvisande bilden av ett företag.  



 

 
10 

I kvalitativa intervjuer kan intervjuarna följa upp med nya frågor och variera ordningsfölj-
den av frågorna under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2005). Författarna använde sig av 
detta förfarande vilket skapade diskussioner under intervjun kring de svar som revisorerna 
angav. För att underlätta för respondenterna ändrade författarna även ordningsföljden på 
frågorna under pågående intervjuer vilket gjorde intervjuerna mer följsamma och svaren 
mer detaljerade. Intervjuerna spelades vidare in och transkriberades. Sammanställningen av 
intervjuerna anpassades utefter sex olika delområden och presenterades i det empiriska ka-
pitlet. Svaren som respondenterna gav redovisades anonymt då syftet med intervjuerna var 
att föra en så omfattande diskussion som möjligt. Detta var ingen nödvändighet men för-
fattarna ansåg att diskussionen blev mer öppen och ärlig om namnen förblev anonyma. 
Däremot omnämndes revisionsbolagens namn öppet, i syfte att styrka informationen som 
respondenterna angav.  

De intervjuer som utfördes på PwC och KPMG skedde genom personliga intervjuer och 
varade i ca 60 minuter vardera vilket av Jacobsen (2002) anses vara en optimal tidsram att 
förhålla sig till. Intervjuerna på Ernst & Young och Deloitte utfördes per telefon och va-
rade i ca 40 minuter respektive 55 minuter. I syfte att underlätta för respondenten utsedde 
författarna en huvudintervjuare inför varje intervju som förde diskussionen. Under tiden 
förde den andra intervjuaren anteckningar och inflikade med följdfrågor som huvudinter-
vjuaren förbisedde. 

2.4 Metodens inverkan på studien 
Bryman och Bell (2005) skriver att det finns vissa forskare som anser att kvalitativ forsk-
ning ska bedömas på andra kriterier än som används vid kvantitativ forskning. Validitet och 
reliabilitet är allmänt vedertagna begrepp inom den kvantitativa forskningen, men kan inte 
alltid användas i en kvalitativ studie då dessa förutsätter att en absolut bild av verkligheten 
är möjlig att uppnå. Istället kan den kvalitativa forskningen bedömas på grundkriterier som 
trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005). 

2.4.1 Trovärdighet 
Under trovärdighet finns fyra delkriterier som berör tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och en möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005). Skapandet av tillförlitlighet 
innebär att resultaten inbegriper både att forskningen utförs i enlighet med rådande regler 
och att resultaten rapporteras till de som är en del av den sociala verklighet som studerats. 
Dessa bekräftar sedan att forskarna har uppfattat situationen på rätt sätt. I syfte att öka till-
förlitligheten i studien tilldelades respondenterna material på förhand med avsikten att göra 
dem väl förberedda och införstådda med vad författarna ämnade uppnå. Utöver detta var 
fokus på att få prata med rätt person på revisionsbyråerna vilket gjorde att den information 
som utvanns ur intervjuerna ansågs tillräcklig för att skapa ett tillfredsställande underlag för 
analysen.  

Överförbarheten handlar om att de beskrivningar som görs i studien kan överföras till en 
annan miljö (Bryman & Bell, 2005). Överförbarheten kan anses ha minskat med anledning 
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av att en del material som användes i uppsatsen inte hade utformats för dess syfte. Däre-
mot ansåg författarna till denna uppsats inte att överförbarheten riskerades då den teori 
som samlades in gav författarna ett större perspektiv på både fördelar och nackdelar med 
redovisning till verkligt värde och en djupare kunskap på området. Detta medförde att en 
utförlig beskrivning av verkligheten kunde göras. 

Pålitlighet innebär vidare att forskarna säkerställer att det skapas en fullständig redogörelse 
av alla processer i arbetet som senare kan granskas (Bryman & Bell, 2005). För att stärka 
studiens pålitlighet sparade författarna all information av både teoretisk och empirisk ka-
raktär.  

Möjligheten till att styrka och bekräfta behandlar forskarens medvetenhet om att inte låta 
egna värderingar påverka utförandet och de slutsatser som dras (Bryman & Bell, 2005). 
Möjligheten till detta kan kritiseras. Författarna valde att läsa på om ämnet innan intervju-
erna genomfördes vilket kan ha skapat en åsikt om huruvida redovisning till verkligt värde 
följer principen om rättvisande bild för tidigt i processen. Dock ansåg författarna att det 
var viktigare att vara pålästa innan genomförandet av intervjuerna än att ta hänsyn till den 
potentiellt minskade objektiviteten detta kunde medföra. Detta möjliggjorde mer omfat-
tande diskussioner med respondenterna eftersom författarna var pålästa om ämnet. Detta 
skapade samtidigt en mindre risk att behöva återkomma med frågor om ett sådant behov 
skulle uppstå.  

2.4.2 Äkthet 
Den andra delen av grundkriterierna är äkthet. Äktheten behandlar undersökningens riktig-
het, det vill säga om undersökningen har gjort att deltagarna har fått en bättre bild om hur 
andra personer i samma miljö har upplevt saker och ting (Bryman & Bell, 2005). I syfte att 
öka äktheten skulle fler företag ha intervjuats då ett större antal respondenter stärker äkt-
heten. Däremot ansåg författarna, med tanke på studiens syfte, att tillräckligt med företag 
intervjuades då en mättnad uppnåddes efter fyra intervjuade revisorer.  Äktheten ökade vi-
dare något då respondenterna gavs möjligheten att vara anonyma vid intervjuerna. Detta 
med anledning av att författarna ansåg att frispråkigheten och öppenheten från responden-
terna då ökade och gav en mer korrekt version av verkligheten. Utöver detta ansåg förfat-
tarna att äktheten i studien ökade då de intervjuade revisionsbyråernas namn öppet om-
nämndes i uppsatsen. Detta för att de intervjuade bolagens rykte stärkte informationen som 
respondenterna gav.  

Äktheten kan ha minskat något då författarna utförde telefonintervjuer med två av respon-
denterna. Jacobsen (2008) skriver att telefonintervjuer är mindre lämpliga att utföra då en 
intervju innehåller många öppna frågor. Vid en telefonintervju kan intervjuaren också för-
lora möjligheten att observera hur respondenten uppträder under intervjun (Jacobsen, 
2008). Detta kan ha påverkat de svar som lämnades då författarna av uppsatsen inte hade 
möjlighet att upptäcka om respondenten blev besvärad av vissa frågor eller egentligen hade 
mer att säga om andra. Äktheten kan vidare ha minskat något då intervjuerna blev inspe-



 

 
12 

lade. Vetskapen om detta kan ha gjort respondenterna mer restriktiva i sina svar än om de 
inte hade blivit inspelade. 

2.5 Källkritik  
Enligt Thurén (2005) ska källor bedömas och värderas i syfte att öka dess trovärdighet. 
Detta förfarande har författarna använt sig av i studien. Med anledning av att författarna 
har valt att inkludera relativt många artiklar från tidningen Balans har också skälet för detta 
varit nödvändigt att förklara eftersom tidningen inte är av vetenskaplig karaktär. På grund 
av detta kan artiklarna anses vara mindre trovärdiga. Tidningen Balans publiceras av FAR 
(Föreningen Auktoriserade Revisorer) som utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen 
genom att bland annat ge ut redovisningsrekommendationer (FAR, 2011). Av denna anled-
ning har författarna ansett att tidningen ändå medfört rimlig trovärdighet till studien. Dess-
utom är artiklarna skrivna av bland annat ekonomie doktorer, docenter och professorer 
som är forskare på olika nivåer. Vidare är en del artiklar också skrivna av auktoriserade re-
visorer och en är skriven av ordförande för Bokföringsnämnden. Författarna anser att 
dessa titlar ger ytterligare tyngd åt artiklarna och bör rimligen öka källornas trovärdighet. 
Artiklarna som har använts är dessutom mest omnämnda i debatten kring användningen 
och problematiken kring verkligt värde vilket berikade uppsatsens argumentationsförmåga. 
Ekonomiedoktorerna, docenterna och professorerna benämns i detta avsnitt forskare, me-
dan revisorerna och ordföranden benämns yrkesutövare. Några få balansartiklar har vidare 
använts i inledningskapitlet och under avsnittet rättvisande bild i referensramen.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel redogör för relevant teori kopplat till studiens problemområde och syfte. Kapitlet inleds med 
att beskriva redovisning till verkligt värde generellt och enligt IAS 40- förvaltningsfastigheter. Detta följs av 
användningen och problematiken kring denna värderingsmetod. Utöver detta redogörs för den rättvisande 
bilden, revisorns roll vid granskningen av verkligt värde, intressenternas betydelse och relationen mellan 
ägarna och företagsledningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

3.1 Verkligt värde och hur det fastställs 
Verkligt värde definieras i flera IAS/IFRS standarder. I IAS 39 (p. 9) definieras det verkliga 
värdet som ”… det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs”. 
Definitionen i de olika standarderna är generellt bred vilket gör att olika metoder kan an-
vändas för att uppskatta det verkliga värdet. Sundgren, Nilsson & Nilsson (2009) samman-
fattar de metoder som kan användas vid beräkning av verkligt värde och som anges i de 
olika IAS/IFRS standarderna i figur 3.1. 

 

Figur 3.1 ”Värderingstrappa”- Sundgren et al. (2009), s. 41 

Det verkliga värdet kan bestämmas utifrån ett noterat pris (steg 1), alltså sådant som har en 
daglig värdering på en börs. Som exempel kan nämnas noterade aktier (Bengtsson, 2009). 
Vidare i Sundgren et al. (2009) ”värderingstrappa” kan verkligt värde beräknas genom ana-
logi (steg 2), det vill säga att värdet bestäms genom jämförelse med värden för liknande till-
gångar och skulder. En tredje metod för att beräkna verkligt värde är genom en värde-
ringsmodell (steg 3), där sannolika framtida kassaflöden nuvärdesberäknas (kassaflödes-
metoden). IAS/IFRS standarderna förespråkar ofta att det verkliga värdet ska beräknas i 
första hand utifrån ett noterat pris och i sista hand genom en värderingsmodell.  

3.1.1 Verkligt värde enligt IAS 40- förvaltningsfastigheter 
IAS 40 (p. 30) ger redovisaren ett val mellan att redovisa företagets förvaltningsfastigheter 
till verkligt värde eller till anskaffningsvärdet, men förespråkar samtidigt användningen av 
verkligt värde. En studie (Ernst & Young, 2011a) visade att 92 % av totalt 38 fastighetsbo-
lag har anammat denna rekommendation och redovisar sina förvaltningsfastigheter till 
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verkligt värde. Oavsett vilken värderingsmetod ett företag väljer ska fastigheternas verkliga 
värde ändå fastställas antingen i värderingssyfte, då verkligt värde används, eller i upplys-
ningssyfte, då anskaffningsvärdet används (IAS 40, p. 32). Verkligt värde definieras enligt 
IAS 40 (p. 36) som ”… det pris till vilket fastigheten skulle kunna sälja i en transaktion mellan kun-
niga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs”. Det 
verkliga värdet av förvaltningsfastigheten ska vidare reflektera marknadsvillkoren vid rap-
portperiodens slut (IAS 40, p. 38). Om en vinst eller förlust har uppkommit från förra pe-
rioden ska denna värdeförändring redovisas i resultatet (IAS 40, p. 35).  Nedan följer en be-
skrivning av de olika tillvägagångsätten att fastställa det verkliga värdet enligt IAS 40.  

Analogi 

Beräkning av det verkliga värdet av förvaltningsfastigheter, görs i första hand genom ana-
logi, det vill säga steg 2 i värderingstrappan (Sundgren et al., 2009). Värdet bestäms då ge-
nom att jämföra fastigheten med det pris som har uppkommit vid en aktuell försäljning av 
en liknande fastighet på en aktiv marknad, som är i samma skick och som har ett jämför-
bart läge (IAS 40, p. 45). I avsaknad av liknande fastigheter fastställs istället det verkliga 
värdet genom jämförelse av priser för fastigheter av annat slag (IAS 40, p. 46a), eller på en 
mindre aktiv marknad (IAS 40, p. 46b). Bengtsson (2009) benämner detta värderingssätt 
ortsprismetoden. Denna metod ska beskriva ett tänkt försäljningsvärde på bokslutsdagen, 
vilket medför ett omedelbart kassaflöde som inte behöver diskonteras.  

Kassaflödesmetoden  

I sista hand beräknas det verkliga värdet av förvaltningsfastigheter genom nuvärdet av upp-
skattade framtida kassaflöden, det vill säga steg 3 i värderingstrappan (IAS 40, p. 46c). 
Standarden föreskriver att dessa uppskattningar ska baseras på villkoren i existerande hy-
resavtal, och om möjligt på aktuella marknadshyror för liknande fastigheter. En diskonte-
ringsränta ska användas som reflekterar osäkerheten i både storleken på och tidpunkten för 
de framtida betalningsströmmarna. Enligt Institutet för värdering av fastigheter och Sam-
fundet för fastighetsekonomi (2008) är det viktigt att kassaflödesmetoden baseras på faktisk 
gällande information om värderingsobjektet. De olika parametrarna som ska ingå i nuvär-
desberäkningen är hyra, drift, underhåll, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, investeringar i fas-
tigheten, ett restvärde, en tidsvariabel, en kalkylperiod och ränta. Samma institut förklarar 
vidare att det är viktigt att all data redovisas på ett korrekt sätt, att källor och antaganden 
anges för att det sedan ska vara möjligt att bedöma uppgifternas relevans och tillförlitlighet. 
Detta stämmer överens med upplysningskravet i IAS 40 (p. 75 d), där upplysningar ska 
lämnas angående metod och vilka betydande antaganden som gjorts när det verkliga värdet 
fastställdes. Dessutom ska upplysningar ges angående om värderingen stöds av ortspris-
metoden, alltså genom faktiska transaktioner på marknaden, eller mer på andra faktorer, 
såsom data som använts vid en nuvärdesberäkning. Dessa värderingar utförs vidare ofta in-
ternt på bolaget, däremot uppmuntrar IAS 40 (p. 32) att värdering till verkligt värde utförs 
av en oberoende värderingsman, det vill säga externt. 

Enligt Bengtsson (2009) är ortsprismetoden enklare och säkrare vid värdering till verkligt 
värde än att nuvärdesberäkna framtida kassaflöden. Dock fungerar den bäst i befolknings-
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täta områden och mindre bra i övrigt. På grund av detta menar Bengtsson (2009) att orts-
prismetoden har hamnat i underläge jämfört med kassaflödesmetoden och att fastighetsbo-
lagen i praktiken har en tendens att alltför lättvindigt använda denna metod. 

3.1.2 Användningen och problematiken kring verkligt värde 
Nedan följer en diskussion angående användningen och problematiken kring värdering och 
redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Diskussionen innefattar både ve-
tenskapliga studier på området liksom forskare och yrkesutövares åsikter och erfarenheter 
med denna metod. 

Tillförlitlighet  

Enligt Marton (2008) baseras det verkliga värdet på en hypotetisk marknadstransaktion på 
balansdagen, som i praktiken ofta är svår att uppskatta. Vidare menar Marton (2008) att det 
är problematiskt att utveckla redovisningsregler som ger stabila och objektiva värden i ba-
lansräkningen, särskilt när beräkningar görs genom värderingsmodeller som bygger på an-
taganden. Detta kan medföra att tillförlitligheten i värdena minskar. Redovisning till verk-
ligt värde blir dock mer tillförlitligt när värderingen utförs genom analogi, och det finns en 
aktiv marknad för tillgången eller skulden som ska värderas. I praktiken är detta oftast inte 
fallet, utan värderingen bygger ofta på värderingsmodeller och tillförlitligheten i redovis-
ningen minskar därför. En studie (Sloan, 1999) som undersökte sambandet mellan verkligt 
värde och aktiekursen visade vidare att tillförlitligheten vid värdering till verkligt värde är 
indirekt och begränsad, på grund av att aktiekursen återspeglar fler faktorer än värderingar. 

Relevans  

När en tillgång värderas till verkligt värde, och då speglar marknadsvillkoren, skapas rele-
vans i redovisningen (Bengtsson, 2008). Detta har även tidigare forskning visat på. En stu-
die (Sloan, 1999) visade bland annat att det finns ett positivt samband mellan dessa värde-
ringar och aktiekursen eller avkastningen. Sloan (1999) menar att detta samband är ett bevis 
på att investerare anser att värdering till verkligt värde är relevant. Marton (2008) skriver 
också att redovisning till verkligt värde är relevant och menar att då en fastighet ofta ägs 
under lång tid kan det aktuella (verkliga) värdet skilja sig avsevärt från anskaffningsvärdet. 

Osäkerhet i värderingen 

Bretten och Wyatt (2001) genomförde en kvantitativ studie i Storbritannien där människor 
involverade i värderingar av förvaltningsfastigheter fick besvara ett antal frågor angående 
värderingsprocessen. Resultatet visade att en värdering till verkligt värde för förvaltnings-
fastigheter kan ge upphov till ± 10 % osäkerhet i värderingen. Vilket innebär att det kan 
finnas en stor spridning på fastigheternas värden och en osäkerhet i dess värde. Vidare fann 
de att spridningen på fastigheternas värden ofta berodde på vem som utförde värderingen, 
då den huvudsakliga anledningen till osäkerheten var individens eget beteende. 
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En sammanställning av RICS2 Sales and Valuation report gjord av Ernst & Young (2011a), 
visade att 40 % av försäljningarna av förvaltningsfastigheter i Frankrike, Tyskland, Neder-
länderna och Storbritannien mellan åren 2006- 2009 differentierade på mer än 10 % från 
den senaste värderingen baserad på verkligt värde. Sammanställningen visade även att nära 
20 % av transaktionerna differentierade med mer än 20 % från senaste värderingen. Ernst 
& Young (2011a) konstaterar i sin rapport att det därmed föreligger bevis för att en osäker-
het i värdering till verkligt värde existerar. 

Interna och externa värderingar 

Dietrich, Harris och Muller (2001) undersökte i en studie påverkan på och precisionen av 
värderingarna av förvaltningsfastigheter då de utförs externt och internt. Undersökningens 
utfall visade att de externa värderingsmännen hade mer precisa värderingar än de interna 
värderingsmännen. En undersökning (Ernst & Young, 2011a) som utfördes över 38 
börsnoterade företag i Europa, Australien och Mellanöstern visade att 66 % av dessa före-
tag låter externa värderingsmän värdera fastighetsbeståndet, medan 8 % utförde värdering-
en internt. Resterande bolag stämde av de interna värderingarna med de externa. 

Vidare undersökte Dietrich et al. (2001) om värderingen påverkas av vilken revisor som 
godkänner bokslutet. Studien visade att en extern värdering som inte granskats av ett av de 
största revisionsbolagen var mer precisa än de interna värderingar som granskats av ett av 
de största revisionsbolagen. Studien fann därmed bevis på att extern värdering resulterar i 
relativt högre tillförlitlighet i det verkliga värdet av fastigheten. En kombination av en ex-
tern värderingsman och granskning av ett stort revisionsbolag visade också att den eventu-
ella subjektiviteten i värderingen minskades (Dietrich et al., 2001).  

Påverkan på konjunkturen 

En studie som utfördes av International Monetary Fund (2008) rörande finansiella institut-
ioner visade att redovisning till verkligt värde kan vara konjunkturförstärkande. Laux och 
Leuz (2009) argumenterar för detta och menar att värdering till verkligt värde tillåter banker 
att öka sin hävstångskraft i högkonjunktur. Värdena kan då höjas men sänks nödvändigtvis 
inte i takt med att konjunkturen vänder. Detta gör att det finansiella systemet blir mer sår-
bart och finanskriser mer allvarliga. Däremot menar de att då värdering till verkligt värde 
sker kontinuerligt kan detta undvikas då bankerna tidigt kan upptäcka att marknaden vän-
der och handlar därefter.  

Trots att studien (IMF, 2008) visade att redovisning till verkligt värde kan vara konjunk-
tursförstärkande, konkluderades ändå att metoden för verkligt värde är föredragen. Vidare 
kan en kapitalbuffert, avsättningar och mer detaljerade upplysningar hjälpa till att minska 
att denna värderingsmetod förstärker konjunkturen (IMF, 2008). 
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Företagsledningens incitament och subjektivitet 

Ofta styrs värdena i de finansiella rapporterna av att företagsledningen har incitament att 
antingen redovisa höga eller låga värden, vilket därmed ökar subjektiviteten i värdena (Mar-
ton, 2008). Laux och Leuz (2009) skriver att det är svårt att skapa standarder som håller be-
slutsfattarna i bolagen från att använda sig av flexibiliteten i redovisningen när det behövs 
och att inte använda sig av den när den egentligen inte behövs. Dessutom skriver de att det 
finns dem som ifrågasätter värdering av tillgångar efter modeller när det finns marknadspri-
ser att tillgå då dessa är svårare att manipulera. Vanligtvis begränsar revisorer i samband 
med revisionen incitamenten hos företagsledningen att manipulera vinsten, och därmed 
subjektiviteten (Sundgren et al., 2009). Däremot anser Marton (2008) att det dock kan vara 
svårt för revisorer att sätta sig in i och utvärdera de värderingsmodeller som företagen an-
vänder.  

I studien som Dietrich et al. (2001) utförde, undersöktes om företagsledningen kan mani-
pulera de finansiella rapporterna med hjälp av värdering till verkligt värde i fastighetsbolag. 
Resultaten visade att beslutsfattare medvetet väljer mellan tillåtna redovisningsmetoder för 
att kunna redovisa ett högre resultat. De väljer även tidpunkten för försäljning för att jämna 
ut redovisade vinster och höjer verkliga värden innan de ansöker om lån. Dietrich et al. 
(2001) fann även att beslutsfattare medvetet undervärderar fastigheter som ska säljas i strä-
van mot att öka vinsten vid försäljning. 

På grund av att företagsledning och beslutsfattare systematiskt påverkar fastighetsvärde-
ringen fastslog Dietrich et al. (2001) att uppskattade (verkliga) värden är mindre tillförlitliga, 
i relation till anskaffningsvärdet. De kunde dock inte uttala sig om vilken värderingsmetod 
som är bäst lämpad för förvaltningsfastigheter. 

Användarna av finansiell information 

Marton (2008) anser att användningen av verkligt värde är att förse aktieägarna med finan-
siell information, som enligt IASB:s föreställningsram är de primära användarna av denna. 
För aktieägarna är en redovisning som visar aktuella (verkliga) värden, den mest relevanta 
redovisningen, vilken är bäst lämplig som beslutsunderlag. Däremot om företaget gör allt-
för täta omvärderingar i balansräkningen för att de slaviskt följer marknadens svängningar 
kan detta leda till att småspararna drar sig ur. De kan då uppleva att förändringarna blir för 
frekventa och bolaget anses av dem som obalanserat vilket gör att bolaget kan förlora en 
del investerare (Precht, 2007). Idag präglas företag inte enbart av ägarteorin som i huvudsak 
avspeglar ägarnas intresse och andel av bolaget, vilket i praktiken innebär att i koncernre-
dovisningen endast redovisar de tillgångar och skulder som ägarna kontrollerar. Istället till-
lämpar de flesta bolag idag enhetsteorin där ingen självklar fokus på ägarna finns och samt-
liga finansiärer behandlas på samma sätt. Detta innebär att de finansiella rapporterna borde 
utformas på ett sätt som gör det möjligt för alla intressenter att utläsa vad som händer i bo-
laget samt upptäcka när omvärderingar sker (Falkman, 2008). 
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3.2 Vad avses med en rättvisande bild? 
I och med inträdet i EU blev Sverige skyldig att tillämpa det fjärde bolagsrättsliga direktivet, 
vilket rör årsredovisningsfrågor. Detta direktiv medförde bestämmelsen om ”a true and fair 
view”, det vill säga en rättvisande bild. I och med detta ska de finansiella rapporterna återge 
en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (Engström, 2009). Även tilläggsupp-
lysningar ska anges om den rättvisande bilden kräver det, i enlighet med ÅRL (2 kap. 3§). I 
övrigt definieras inte den rättvisande bilden noggrant i lag, utan det är ofta upp till rätts-
praxis att avgöra dess mening och användning. Engström (2009) menar dock att den rättvi-
sande bilden ska återspegla en marknadsorienterad redovisning. 

Ekholm och Troberg (1996) skriver i sin artikel att det fjärde direktivet dessutom föreskri-
ver att om tillämpningen av någon föreskrift inte är förenlig med principen om en rättvi-
sande bild, ska företaget göra avsteg från föreskriften till förmån för en rättvisande bild 
(ÅRL, 2 kap. 3§ st. 2). Ekholm och Troberg (1996) menar därför att principen om en rätt-
visande bild har företräde framför tillämpningen av lagar, regler och standarder. Vidare 
menar de att lämpligheten av att använda en viss standard, och följden av denna, bör ställas 
i relation till skyldigheten att ge en rättvisande bild av företaget. Företag bör exempelvis 
göra avsteg från redovisningspraxis som är laglig men vilseledande.  

I IASB:s (2010) föreställningsram behandlas inte begreppet rättvisande bild. Istället ska fi-
nansiella rapporter som tillägnas kvalitativa egenskaper och upprättas i enlighet med till-
lämpliga redovisningsstandarder med angivande av ytterligare upplysningar där så krävs, 
uppvisa vad som uppfattas som en rättvisande bild (p. 46). Kvalitativa egenskaper är vidare 
”… de egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna” (p. 24). 
IASB:s föreställningsram räknar därefter upp flera kvalitativa egenskaper, men belyser att 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är de viktigaste. Dessa beskrivs nedan med 
utgångspunkt i IASB:s föreställningsram.  

3.2.1 Begriplighet 
Denna egenskap innebär att den finansiella information som företag lämnar ska vara lätt-
begriplig för användarna, dock krävs vissa förkunskaper enligt IASB:s föreställningsram (p. 
25). Användarna ska bland annat ha en viss förståelse angående affärsverksamhet, ekonomi 
och redovisning. Därtill ska användarna även studera informationen med viss noggrannhet. 

3.2.2 Relevans 
Den finansiella informationen bör vara relevant för att användarna ska kunna utnyttja den 
som beslutsunderlag. Relevant är informationen om den påverkar användarens beslut ge-
nom att bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser underlättas. Informat-
ionen är även relevant då tidigare bedömningar går att bekräfta eller korrigeras (Föreställ-
ningsramen, p. 26). Sundgren et al. (2009) menar att informationen är relevant exempelvis 
då årsredovisningen bekräftar de prognoser som gjorts baserade på delårsrapporter och an-
nan information. Användare såsom aktieägare och långivare behöver information om ett 
företags värde. Detta redovisas i balansräkningen och bör därför enligt Sundgren et al. 
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(2009) vara relevant. Sundgren et al. (2009) påstår därför att en balansräkning som framför-
allt innehåller verkliga värden är relevant för användarna. 

3.2.3 Tillförlitlighet 
Informationen behöver även vara tillförlitlig för att kunna användas. Så är fallet om in-
formationen inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte heller är vinklad (Föreställ-
ningsramen, p. 31). Det är i vissa situationer svårt att göra en avvägning mellan relevans 
och tillförlitlighet (Sundgren et al., 2009). Informationen kan till exempel vara relevant men 
så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande om informationen inklu-
deras i balans- och resultaträkningen (Föreställningsramen, p. 32). Sundgren et al. (2009) 
framhåller att tillförlitlighet är problematiskt vid värdering baserat på uppskattade framtida 
kassaflöden, men menar att osäkerheten eller otillförlitligheten går att minska på olika sätt. 
Osäkerheten kan hanteras genom att till exempel kräva att företag ger en noggrann be-
skrivning på hur värderingen har gjorts. Ett annat sätt att hantera osäkerheten är att ta in 
bestämmelser i redovisningsstandarderna som kräver att bedömningar vid värderingen görs 
på så objektiva grunder som möjligt. Omfattande upplysningskrav, gällande till exempel 
värdering till verkligt värde (IAS 40, p. 75), ger användarna själva möjlighet att bedöma om 
informationen i redovisningen är tillförlitlig. 

3.2.4 Jämförbarhet 
Möjligheten för användarna att jämföra olika företags finansiella rapporter är viktigt för att 
användarna ska kunna bilda sig en uppfattning om trender i företagens resultat och ställ-
ning (Föreställningsramen, p. 39). Enligt Smith (2006) består denna kvalitativa egenskap av 
två olika aspekter. Den ena aspekten avser jämförbarhet mellan företag. Principiellt innebär 
det att liknande händelser och situationer ska redovisas på samma sätt, detta för att till ex-
empel investerare ska kunna jämföra och besluta om i vilket företag att investera i. Den 
andra aspekten avser jämförbarheten över tiden i samma företag. Denna aspekt har samma 
principiella innebörd som den förra, nämligen att liknande händelser och situationer redo-
visas på samma sätt över tiden.  

3.3 Revisorns roll vid granskningen av verkligt värde 
FAR:s (2006) praktiska revisionshandledning beskriver att vid en revision ska revisorn sätta 
sig in i och förstå företaget som ska revideras. Revisorn ska även granska och sedan rappor-
tera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisionen ska således ge en 
ökad trovärdighet åt den finansiella information företaget utger, och även åt hur styrelse 
och VD utför sina uppdrag (FAR, 2006). Eftersom revisorn även granskar det verkliga vär-
det av en förvaltningsfastighet i samband med detta, är det viktigt att utreda hur denna 
granskning går till. 
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Revisionsstandard i Sverige (RS) ska användas vid en revision av ett företag. Dessa stan-
darder grundar sig på de internationella revisionsstandarderna ISA3 och innehåller viktiga 
tillvägagångssätt och flera grundläggande principer (FAR, 2006). RS 545, Revision av redo-
visning av verkliga värden, syftar till att ge vägledning vid revisionen av beräkningar och 
upplysningar av verkliga värden (p. 1). Cosserat (2004) menar att revisorer först behöver 
skaffa sig en förståelse och uppfattning om hur processen vid fastställandet av det verkliga 
värdet går till. Detta är viktigt då det finns olika metoder för att beräkna det verkliga värdet. 
Vidare ska revisorn bedöma risken av ”felberäkningar” och rimligheten i de antaganden 
som ligger till grund för det verkliga värdet i kassaflödesmetoden (Cosserat, 2004). Revi-
sorn ska även verifiera att det verkliga värdet har tagits fram på ett korrekt sätt i relation till 
företagsledningens antaganden samt att de upplysningar som angivits angående det verkliga 
värdet är korrekta (Cosserat, 2004). Martin, Rich och Wilks (2006) menar att utvärderingen 
som revisorn utför ska mynna ut i att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna stärks vil-
ket gör att åtgärder ibland måste vidtas för de värderingar som revisorn anser vara orimliga. 
Enligt Precht (2007)  behöver revisorer dock ofta ta hjälp av experter för att kvalitetssäkra 
fastighetsvärderingar som har redovisats enligt verkligt värde. Det är många revisorer som 
är osäkra på hur värderingen ska skötas vilket kan skapa en osäkerhet i balans- och resultat-
räkningen.  

Martin et al. (2006) skriver att revisorns utvärdering även ska inkludera en bedömning av 
värderingsmannen eventuella påverkan på värderingen. De belyser att individer i företag 
ofta använder sig av förenklade beslutsstrategier som kan påverka redovisningen. Detta ba-
seras på en tidigare studie som Brehmer utförde 1980 och visade att beslutsfattare ofta 
samlar in flera underlag för ett beslut men använder egentligen bara en del av underlagen 
(1980, återgiven i Martin et al., 2006). Martin et al. (2006) menar att detta i slutändan kan 
leda till att en tillgång värderas på felaktiga grunder då egna preferenser om vilka underlag 
som är viktigast styr beslutet. Vidare innebär detta att medvetna eller omedvetna handlingar 
kan resultera i värdet på en tillgång. Eventuella individuella preferenser kan dock reduceras 
genom att revisorn besitter god kunskap om värderingsförfarandet (Martin et al., 2006). 

I grönboken som utgavs 2010 av EU- kommissionen diskuterades flera sätt att förändra re-
visorsrollen och revisionsbranschen. Grönboken (Green Paper) utges inför ny lagstiftning 
och utreder alternativa förslag till förändringar på olika områden. Denna bok innehöll 
bland annat förslag om att revisorer utöver granskning och rapportering av företags redo-
visning och förvaltning även ska uttala sig om de finansiella rapporternas rättvisande bild. 
Detta grundar sig i tidigare bankkriser, som har visat att revisorerna bör fokusera på inne-
hållet snarare än formen i rapporterna. Detta håller även Edenhammar (2002) med om, och 
menar att revisorerna inte bör nöja sig med att företagens redovisning är tillåten enligt olika 
normer och standarder. Huvudfrågan bör vara om rapporterna ger olika intressenter en 
rättvisande bild av företaget. Edenhammar (2002) påpekar vidare att det är ytterst viktigt att 
revisorerna hela tiden påminner sig om att uppdraget kommer från aktieägarna snarare än 
företagsledningen. Det är därför viktigt att beskriva intressenternas betydelse ytterligare. 
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3.4 Intressenternas betydelse 
Redovisningen och bokföringens betydelse grundas i att olika parter i samhället är intresse-
rade av att se det ekonomiska utfallet av de verksamheter som företag, myndigheter och 
andra organisationer bedriver. Redovisning handlar därför om att förse olika parter med in-
formation för att de exempelvis ska kunna fatta olika beslut (Grönlund, Tagesson & Öh-
man, 2008). Revisorer har därför ett ansvar gentemot dessa parter att säkerställa att redo-
visningen kan användas för detta ändamål (Edenhammar, 2002). 

Grönlund et al. (2008) skriver vidare att då företag framställer varor eller tjänster med hjälp 
av olika resurser kommer de i kontakt med många olika parter som kallas för intressenter. 
De externa intressenterna har ett intresse i företaget av olika anledningar. Till exempel lånar 
finansiärer ut pengar, kunder köper varor eller tjänster och leverantörer levererar material 
eller kunnande. De interna intressenterna är personal och ägarna. Ägarna har satsat kapital i 
bolaget och har ett intresse av att bolaget ska bedrivas på ett sätt som generar kapitaltill-
växt.   

Enligt Grönlund et al. (2008) är det allmänt vedertaget att ett bolag kommunicerar med 
sina intressenter genom redovisningen. Dock ställs det högre krav på ett aktiebolags redo-
visning än ett mindre bolags redovisning då aktiebolaget oftast har fler intressenter än 
mindre bolag. I stora publika företag är aktieägare och potentiella aktieägare en mycket vik-
tig intressentgrupp och därför är redovisningens förmåga att ge information som kan ligga 
till grund för framåtriktade investeringsbeslut en viktig aspekt. På grund av aktieägarnas be-
tydelse för de börsnoterade bolagen är det viktigt att skildra relationen mellan aktieägare 
och företagsledningen. 

3.5 Relationen mellan aktieägarna och företagsledningen 
Det har länge förutsatts att ett företags intressenter såsom företagsledning, anställda och 
långivare har arbetat för företagets bästa. Under de senaste 30 åren har denna syn dock för-
ändrats (Brealy, Myers & Allen, 2006). Idéer började växa fram gällande möjligheten att in-
tressekonflikter kan uppkomma och hur företag arbetar för att lösa dessa konflikter. Enligt 
Brealy et al. (2006) kan dessa idéer sammanfattas i agentteori. Nygaard & Bengtsson (2002) 
skriver att agentteorin kom att förklara och definiera relationer mellan olika grupper i en 
verksamhet, men har främst använts till att förklara relationen mellan aktieägarna och före-
tagsledningen. 

Jensen och Meckling definierade agentrelationen 1976 som ett kontrakt under vilket en el-
ler flera personer (principal/erna) engagerar en annan person (agenten) att utföra en upp-
gift å deras vägnar, vilket involverar delegering av beslutsrätt till agenten. I ett företag till 
exempel är det just relationen mellan aktieägarna (principalerna) och företagsledningen 
(agenterna) som agentteorin fokuserar på. I denna relation uppstår ett problem, det så kal-
lade agentproblemet, som består i risken att företagsledningen handlar i egenintresse istället 
för i aktieägarnas intresse (Hatch, 2002). Detta problem bygger på att det finns informat-
ionsasymmetri mellan aktieägarna och företagsledningen, som uppstår på grund av att 
ägandet och kontrollen är separerat (Mallin, 2010).  
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Ett problem som Thinggaard och Nilsson (2007) skriver kan uppstå på grund av informat-
ionsasymmetri är att den finansiella rapporteringen som företagsledningen återger till sina 
intressenter kan innehålla förväntningar som bara företagsledningen känner till. Om företa-
get värderar en tillgång till ett annat värde än marknadsvärdet innebär detta att företaget har 
information om tillgången som skiljer sig från marknadsvärdet. Denna information är viktig 
att återge i rapporteringen då företagsledningen ger aktieägarna ett löfte om att skapa fram-
tida kassaflöden som bekräftar det värde som har återgetts i de finansiella rapporterna. Fö-
retagsledningen ger även andra intressenter, exempelvis finansiärer och långivare, löfte om 
detta. Sättet som företagsledningen redovisar och värderar skulder och tillgångar på påver-
kar därmed inte bara aktieägarnas planer på utdelning utan även företagets kreditgräns. En-
ligt Hatch (2002) försöker agentteorin därför kontrollera företagsledningens egenintresse 
för att säkerställa att aktieägarnas intressen skyddas. 

Enligt Sundgren et al. (2009) utgår agentteorin ifrån att företagsledningen är riskavert, det 
vill säga obenägen att ta risker, och att företagsledningen vill ha kompensation för sin in-
sats. Företagsledningen är alltså inte villig att ta på sig risker utan att få ersättning i form av 
till exempel en högre lön. I agentteorin är kontraktet ett sätt att se till att företagsledningens 
egenintresse hamnar i linje med aktieägarnas intressen. Det optimala kontraktet fastställs 
genom en avvägning mellan kompensation och incitament. Kontraktet består därför i en 
fast lönedel och en rörlig del som är beroende av resultatet. För att mäta resultatet används 
ofta till exempel aktieavkastningen eller den redovisade vinsten (Sundgren et al., 2009). Itt-
ner, Larcker och Rajan (1997) gjorde en undersökning på 317 amerikanska företag, vilken 
visade att icke finansiella mått används i allt större utsträckning för att mäta resultatet. Ex-
empel på sådana mått är kundtillfredsställelse, produktkvalitet eller produktivitet. Dessa 
mått används främst inom företag med en innovationsfokuserad strategi, där kortsiktiga re-
sultatmått är en dålig indikation på företagets framgång. 

En tänkbar negativ effekt av nyckeltals- och resultatbaserade kompensationer och kredit-
villkor är att de kan ge incitament för företagsledningen att manipulera vinsten. Motiven 
bakom vinstmanipulering har studerats av flera och sker bland annat för att företagsled-
ningen vill öka sin egen kompensation (Merchant & Van der Stede, 2007; Healy & Wahlen, 
1999), för att undvika att lånevillkor överträds (Sundgren et al. 2009; Healy & Wahlen, 
1999), eller i försök att påverka uppfattningar på aktiemarknaden (Healy & Wahlen, 1999). 
Enligt Healy och Wahlen (1999) innebär vinstmanipulering att transaktioner struktureras 
och flexibiliteten i redovisningen utnyttjas i syfte att vilseleda vissa intressenter angående 
företagets prestationer, eller för att påverka vissa avtal som baseras på redovisade siffror. 
Sundgren et al. (2009) menar att transaktioner till exempel kan struktureras så att en leasing 
av en tillgång klassificeras som en operationell leasing till skillnad från en finansiell leasing. 
Flexibiliteten i redovisningen kan användas så att exempelvis alla uppskattningar som redo-
visas görs med syfte att maximera vinsten på kort sikt. Detta är således möjligt att göra utan 
att någon redovisningsstandard bryts, då det ofta finns flera olika sätt att redovisa en af-
färshändelse. Vinstmanipulering kan enligt Sundgren et al. (2009) begränsas genom att re-
dovisningen exempelvis blir mer regelbaserad och genom att antalet redovisningsalternativ 
minskas. Incitament att manipulera vinsten kan även begränsas genom att revisorer grans-
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kar redovisningen och de antaganden som ligger till grund för det verkliga värdet av fastig-
heten (Sundgren et al., 2009).  

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

3.6.1 Hur verkligt värde fastställs 
IAS 40 ger användaren ett val mellan att använda anskaffningsvärde eller värdering till 
verkligt värde vid redovisning av företagets förvaltningsfastigheter, dock förespråkas redo-
visning till verkligt värde (IAS 40, p. 30). För att beräkna verkligt värde av förvaltningsfas-
tigheter används analogi, det vill säga ortsprismetoden, eller kassaflödesmetoden. Bengts-
son (2009) skriver att ortsprismetoden är den säkraste och enklaste metoden att använda 
vid värdering till verkligt värde dock fungerar den inte lika bra i glesbebyggda områden. 
Detta gör att kassaflödesmetoden används i större utsträckning än ortsprismetoden. 

3.6.2 Användningen och problematiken kring verkligt värde 
Det finns problem liksom fördelar med att använda sig av redovisning till verkligt värde av 
förvaltningsfastigheter. Ett problem är att det kan vara svårt att uppskatta hypotetiska vär-
den (Marton, 2008). Vidare bygger de flesta värderingar på värderingsmodeller, som förut-
sätter antaganden av olika parametrar, vilket kan göra att tillförlitligheten i redovisningen 
minskar. Dessutom kan en värdering till verkligt värde ge upphov till ± 10 % i osäkerhet 
vilket kan innebära att summan av värderingen ofta beror på vem som utför den (Bretten 
& Wyatt, 2001). En studie visade bland annat att externa värderingar är mer precisa än vär-
deringar som har utförts internt (Dietrich et al., 2001).  

När ortsprismetoden används vid värdering till verkligt värde kan tillförlitligheten dock öka 
förutsatt att det finns en aktiv marknad att tillgå. Verkligt värde av förvaltningsfastigheter 
medför även relevans i redovisningen då fastigheter oftast ägs under lång tid, och det verk-
liga värdet kan skilja sig avsevärt från anskaffningsvärdet (Marton, 2008).  

Ett annat problem med verkligt värde är att företagsledningen kan ha incitament att redo-
visa höga eller låga värden i de finansiella rapporterna, vilket också kan styra summan på 
värderingarna. En studie har bland annat visat att beslutsfattare väljer mellan tillåtna redo-
visningsmetoder för att kunna visa ett högre resultat och höjer verkliga värden innan de an-
söker om lån (Dietrich et al., 2001). Eftersom företagsledning och beslutsfattare systema-
tiskt påverkar fastighetsvärderingarna är de uppskattade värdena mindre tillförlitliga i relat-
ion till anskaffningsvärdet. Trots detta kan värdering till verkligt värde ändå inte förkastas 
(Dietrich et al., 2001).  

3.6.3 Rättvisande bild 
IASB (2010) definierar inte begreppet rättvisande bild i föreställningsramen men uppger 
istället att de finansiella rapporterna ska tillägnas kvalitativa egenskaper såsom begriplighet, re-
levans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Genom att rapporterna upprättas enligt redovisnings-
standarder med tillhörande upplysningar och tillägnas kvalitativa egenskaper uppvisar rap-
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porterna vad som uppfattas som en rättvisande bild. Vidare ska den rättvisande bilden en-
ligt Engström (2009) även återge en mer marknadsorienterad redovisning. 

3.6.4 Revisorns roll vid granskningen av verkligt värde 
Redovisningens trovärdighet säkerställs vidare genom att en revision genomförs. Detta ut-
förs av en auktoriserad revisor som granskar och rapporterar om företagets årsredovisning 
(FAR, 2006). Vid en granskning av ett företag som redovisar till verkligt värde är det revi-
sorns uppgift att skapa en förståelse och uppfattning om hur processen och fastställandet 
av det verkliga värdet går till samt bedöma risken för felberäkningar (Cosserat, 2004). En-
ligt Martin et al. (2006) kan medvetna eller omedvetna handlingar från beslutsfattare resul-
tera i värdet på en tillgång och detta är revisorns ansvar att utreda. Genom att en revisor 
granskar redovisningen på ett korrekt sätt kan denne minska eventuella individuella prefe-
renser i värderingen vilket i sin tur ökar tillförlitligheten i redovisningen. 

3.6.5 Intressenternas betydelse och relationen mellan aktieägarna och 
företagsledningen 
Redovisning handlar om att förse olika intressenter såsom långivare, kunder, leverantörer 
och aktieägare med information för att de ska kunna fatta olika beslut (Grönlund, Tagesson 
& Öhman, 2008). Revisorn har ett ansvar gentemot dessa genom att de säkerställer att re-
dovisningen ska kunna användas för detta ändamål. Intressenterna är således av stor bety-
delse eftersom deras beslutsförmåga påverkas av hur fastigheter redovisas och vad detta in-
nebär för företagets ställning.  

I stora publika företag är aktieägare och potentiella aktieägare en mycket betydelsefull in-
tressentgrupp (Grönlund et al., 2008). Trots detta kan företagsledningen handla i egenin-
tresse snarare än i aktieägarnas intressen. På grund av detta är det viktigt att förstå hur se-
parationen av ägandet och kontrollen egentligen påverkar redovisningen. Genom att kom-
pensera företagsledningen för sin insats kan dock stor del av deras egenintresse kontrolle-
ras. Om kompensationen däremot delvis baseras på nyckeltal som är mått av resultatet, kan 
det innebära att företagsledningen istället får incitament att manipulera vissa siffror till för-
mån för exempelvis en högre kompensation (Merchant & Van der Stede, 2007). Detta är 
viktigt att känna till då företagsledningen har stort inflytande på värderingen. Däremot an-
ses revisorer kunna begränsas detta genom att de granskar redovisningen och de antagan-
den som ligger till grund för det verkliga värdet av fastigheten (Sundgren et al., 2009). 

Med denna referensram som grund ökar förståelsen för hur värdering och redovisning till 
verkligt värde fastställs, hur och varför en värdering kan påverkas, vilka för- och nackdelar 
det finns med denna metod, samt vad en rättvisande bild innebär och hur den påverkas. 
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4 Empiri 
Detta kapitel redogör för det material som framkommit under intervjuerna med fyra auktoriserade revisorer 
och en värderingsexpert. Varje avsnitt inleds med en kort presentation av revisionsbolaget och av personerna 
som intervjuades. Vidare följer den information som utvanns ur de delområden som diskuterades under in-
tervjuerna.  

4.1 PwC 
PwC tillhör ett av de stora internationella revisionsbolagen, ”the Big Four”. Deras affärsidé 
är att utveckla och genomföra revision, redovisning och finansiell rådgivning. Detta för att 
internationella och svenska företag ska kunna känna trygghet och uppnå värdetillväxt 
(PwC, 2011). På PwC fick författarna möjlighet att träffa en auktoriserad revisor, och en in-
tern expert på värderingar vid transaktioner av fastigheter. Revisorn har arbetat med verk-
ligt värde i ungefär fyra och ett halvt år, och värderingsexperten har arbetat med verkligt 
värde enligt IAS 40 sedan standarden infördes i Sverige 2005. Deras kund är en koncern 
bestående av fem bolag. Intervjun utfördes den 30 mars 2011 på PwC:s kontor i Göteborg. 

4.1.1 Värderingsmetod  
Den fastighetskoncern som PwC reviderar använder sig av en kassaflödesmodell. Modellen 
baseras på olika parametrar såsom avkastningskrav, planerad inflation, fastighetsskatt, hy-
resintäkter, vakanser, drift, underhåll och ett restvärde som beräknas efter tio år.  

Revisorn på PwC menar att kassaflödesmodellen är den värderingsmetod som oftast an-
vänds av företag. Detta betyder dock inte att ortsprismetoden inte är användbar, utan att 
den istället används som benchmarking, det vill säga att modellen jämförs med gjorda affä-
rer på marknaden. Avkastningen som används i värderingsmodellen kan exempelvis jämfö-
ras med den avkastning som realiserades vid försäljningen av en fastighet.   

4.1.2 Intern värdering  
Den värderingsmodell som koncernen använder sig av är en intern kassaflödesmodell, vil-
ket innebär att de har intern kompetens som utför värderingarna. Revisorn på PwC anser 
att det är bra att företag har interna värderingsmän som utför värderingarna med förutsätt-
ningen att de är kompetenta och har förståelse för vad som driver värdena. Han varnar 
dock för att det finns de som skruvar värdena till det yttersta. Värderingsexperten förklarar 
revisorns påstående med ett exempel som rör den senaste finanskrisen. Under denna pe-
riod gick marknadsvärdena för förvaltningsfastigheter ner 25 %. Trots detta skrev de 16 
börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige som mest ner 8 % på sina fastigheter.  Detta gjor-
des på grund av att bolagen inte ansåg att det gick att bevisa att värdena gick ner 25 % ef-
tersom inga transaktioner hade skett under denna period som styrkte påståendet.  

Värderingsexperten menar att värdering till marknadsvärden är lite subjektiva särskilt när 
värderingen sker internt. Genom att utföra interna värderingar kan företaget nämligen hålla 
uppe sina värden. Vidare säger värderingsexperten att det inte finns några krav på att före-
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tagen ska använda sig av externa värderingsmän. När en värdering endast görs internt, me-
nar revisorn, att det är viktigt att visa värderingarna i rapporterna samt vilka antaganden 
som gjorts för att läsaren själv ska kunna göra en riskbedömning.  

4.1.3 Extern värdering 
Fastighetskoncernen som PwC reviderar tar dock även in extern hjälp i syfte att kvalitets-
säkra sin egen interna värdering varje år på ett löpande schema. Revisorn anger att med ex-
tern hjälp avses certifierade värderingsmän från fastighetsvärderingsinstitut. Revisorn anger 
även att koncernens interna värdering ofta brukar ligga under den externa värderingen ”för 
att vara på den säkra sidan”. Fastighetskoncernen använder sig av extern expertis i huvudsak 
för att jämföra och säkerställa att de interna antagandena håller samma nivå som de externa 
antagandena, därför värderas endast ungefär 5- 10 % av fastighetsbeståndet. Vidare sker en 
extern värdering löpande under året, och inte specifikt på bokslutsdagen. 

PwC:s värderingsexpert anser att det kunde vara en fördel för värderingen om den externa 
värderingen skedde på bokslutsdagen, detta skulle dock inte vara möjligt tidsmässigt. Istäl-
let anses den interna värderingen på bokslutsdagen ändå riktig, eftersom den externa värde-
ringen sker löpande under året och en bred intern kunskapsgrund byggs upp kring värdet. 
Vidare anser värderingsexperten att avsaknaden av extern värdering på bokslutsdagen inte 
är en nackdel då huvudsaken är att värderingen utförs, och att investerare är medvetna om 
att detta inte sker. Vidare är investerare i dessa bolag medvetna om att marknaden hela ti-
den förändras. Den främsta fördelen värderingsexperten ser med att använda sig av en ex-
tern värderingsman är att det är en kvalitetssäkring både för företaget och för revisorerna, 
eftersom en extern värderingsman är en oberoende part.   

I dagsläget finns det inget krav för fastighetsbolagen att använda externa värderare. Revi-
sorn anser dock inte att detta påverkar företagets trovärdighet, då utomstående inte tänker 
på om värderingen har utförts internt eller externt. De företag som endast värderar sina 
fastigheter internt har därmed möjlighet att lägga in egna parametrar, vilket ökar subjektivi-
teten. För dessa företag är dock detta ett sätt att spara in pengar på, då det är kostsamt att 
ta in externa värderare.  

4.1.4 Revisorns roll 
Revisorn förklarar att revisorns roll är att bidra till att kvalitetssäkra värderingsmodellen 
och att hjälpa till med att sätta vissa parametrar, såsom avkastningskravet. Revisorerna be-
dömer även riktigheten i modellen och använder sig ofta av sina interna värderingsexperter 
vid en bedömning av gjorda antaganden i värderingen. Utöver detta finner revisorerna även 
information gällande en värdering från olika fastighetsvärderingsinstitut.  

Vidare anger revisorn att granskningen av en värdering består i två delar, process- och 
systemgranskning. Processgranskning innebär en att en genomgång utförs av parametrar 
såsom inflation, räntor och skatt. De antaganden som ligger till grund för dessa parametrar 
diskuteras med specialister och externa värderare. Vidare ifrågasätts anledningen till att vär-
det höjs respektive sänks då fastigheten synes vara densamma. Denna diskussion är således 
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en del av revisionsbeviset. Värdet jämförs (benchmark) sedan mot gjorda affärer, det vill 
säga att värdet jämförs med försäljningsvärden på orten. Systemgranskning innebär att en 
kontroll utförs av att rätt data har lagts in i systemet samt att rätt person har lagt in det. 
Granskningen omfattar även en kontrollering av att systemet har räknat rätt. 

Utöver detta bedömer även revisorn bolagets interna kompetens. När en värdering har ut-
förts externt, bedöms värderingen inte på samma sätt eftersom värderingsmännen är certi-
fierade och förutsätts ha värderat korrekt. Granskningen blir därmed mer omfattande vid 
en bedömning av en intern värdering. Har bolagen inga externa värderare, kan revisionsbo-
lagen ta in egna specialister för att värderingen ska bedömas som mer tillförlitlig.  

Skulle en felberäkning upptäckas när PwC granskar en kunds värdering av en fastighet just-
eras detta normalt sett inte, utan istället förs en löpande diskussion mellan revisorerna och 
företaget. En felberäkning som har skett internt beror främst på att företaget har använt sig 
av en för låg yield och rapporterat för låga kostnader (dessa aktiveras istället för kostnads-
förs) vid beräkningen. Detta innebär att företagen överskattar sin egen förmåga, för att 
hålla uppe värdena. Enligt värderingsexperten existerar det alltid en felmarginal vid värde-
ringar, och uppger en procent på ± 2- 3% 

Revisorn på PwC anser att införandet av värdering och redovisning till verkligt värde har 
resulterat i en mer omfattande granskning. Till exempel har bedömning av risker och anta-
ganden etcetera ökat. Han fastställer att det var mycket lättare när fastighetsbolagen an-
vände sig av anskaffningsvärde minus avskrivningar än redovisning till verkligt värde. 

4.1.5 Verkligt värde 
Revisorn på PwC anser att det är svårt för företag med förvaltningsfastigheter att redovisa 
till verkligt värde då värdena för dessa fluktuerar mycket. Värdeförändringarna går även 
över resultatet och eget kapital, vilket då påverkar utdelningsbara medel särskilt när eko-
nomin vänder nedåt. Revisorn menar att det därmed finns en inbyggd vilja hos företag att 
hålla uppe värdena. När marknaden går ner visar företagen sämre resultat, men när den går 
upp justeras även värdena därefter vilket gör att företagen kan ta mer lån som de sedan kan 
dela ut. Revisorn anser vidare att det finns en generell osäkerhet i värderingsmodellerna ef-
tersom att fastighetsmarknaden historiskt sett är väldigt svängig. Detta menar han beror på 
att modellerna bygger på antaganden och att värderingen beräknas på tio år.  

Införandet av IAS/IFRS och det ökade användandet av verkligt värde anser revisorn ha bi-
dragit till en ökad kostnad för företag både i värderingsprocessen och genom att revisorn 
granskar denna process, då denna process är mycket mer omfattande och dessutom svå-
rare.  

Trots dessa nackdelar med redovisning till verkligt värde tycker revisorn att denna redovis-
ning ger en mer rättvisande bild, då läsaren enkelt kan hitta marknadsvärdet på fastigheten i 
balansräkningen. För att göra redovisning till verkligt värde mer rättvisande anser revisorn 
att riktlinjer för vad verkligt värde innebär borde utformas. Detta med anledning av att de 
som värderar externt har en uppfattning om vad verkligt värde är, och de som värderar in-
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ternt har en uppfattning. Revisorn föreslår till exempel att det bör finnas riktlinjer om att ta 
in externa värderingsmän vart tredje år. Då det inte finns några riktlinjer för nuvarande kan 
detta göra värderingen subjektiv och mer otillförlitlig.  

4.1.6 Rättvisande bild 
Värderingsexperten och revisorn på PwC har en liknande uppfattning om vad principen 
om en rättvisande bild innebär. De anger att börsnoterade bolag (publika) har externa ak-
tieägare såsom skattebetalare (kommunala bolag) eller placerare. För dessa är det viktigt att 
företagens finansiella information är rättvisande för att de ska kunna bedöma riskerna vid 
en investering. Verkligt värde är vidare mest intressant för investerare och visar även bäst 
en rättvisande bild. De menar dock att detta förutsätter att företagsledningen i respektive 
bolag inte borde belönas utifrån vissa parametrar som kan hämma detta.  

Revisorn anser vidare att redovisning till verkligt värde är mer rättvisande än redovisning 
till anskaffningsvärde, och menar att IAS/IFRS-regelverket är så nära en rättvisande bild 
det går att komma. Däremot uppger revisorn att det alltid kommer finnas en skillnad i vär-
deuppfattning mellan köpeskillingen och det redovisade verkliga värdet. För säljaren är fas-
tigheten värd mer än verkligt värde, medan köparen kan tycka tvärtom. 

För att redovisning till verkligt värde ska visa en mer rättvisande bild av företaget föreslår 
revisorn att värderingen bör ske löpande, och även när det finns indikationer på att något 
händer på marknaden. Utöver detta bör värderingen uppdateras inför varje kvartalsrapport. 

4.2 Ernst & Young 
Ernst & Young räknas också till ett av de fyra största revisionsbolagen i världen. Deras af-
färsidé är att kvalitetssäkra finansiell information och vara ledande inom revision, skat-
terådgivning, affärsrådgivning, transaktionsrådgivning och redovisning. Utöver detta erbju-
der företaget även stöd och rådgivning inom riskhantering, IT-säkerhet samt ekonomi- och 
verksamhetsstyrning (Ernst & Young, 2011b). Författarna fick på Ernst & Young möjlig-
heten att intervjua en auktoriserad revisor sedan 20 år tillbaka, som har arbetat med verkligt 
värde sedan IAS/IFRS infördes i Sverige 2005. Han arbetar uteslutande med fastighetsbo-
lag såsom Klövern, Hufvudstaden, och Rodamco. Intervjun utfördes per telefon med 
Stockholmskontoret den 5 april 2011. 

4.2.1 Värderingsmetod  
Revisorn på Ernst & Young anger att alla fastighetsbolag de reviderar alltid använder sig av 
kassaflödesmodellen. Anledningen till att ortsprismetoden inte är lika användbar beror på 
att den förutsätter att två likadana fastigheter som finns på samma ort jämförs med 
varandra, vilket det sällan finns. Däremot används element av ortsprismetoden i värdering-
en genom att fastighetsbolagen vid en beräkning av värdet tar hjälp av gjorda försäljningar 
på marknaden. Revisorn menar exempelvis att avkastningskravet som är en del i kassaflö-
desmodellen jämförs med avkastningskravet på gjorda försäljningar. 
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4.2.2 Intern värdering  
Enligt revisorn på Ernst & Young är kassaflödesmodellen bara är en räknesnurra, vilket in-
nebär att fastighetsbolagen egentligen inte har interna modeller. Vad de istället gör är att de 
stämmer av avkastningskraven mot externa värderare, som har bättre kontakt med mark-
naden än de interna värderarna har. Vidare utför fastighetsbolagen en intern värdering vid 
varje kvartalsbokslut, då hela fastighetsbeståndet värderas. 

Revisorn på Ernst & Young anger att det kan finnas nackdelar med att fastighetsbolagen 
utför värderingen av sina bestånd internt. Till exempel menar han att företagsledningen kan 
ha incitament att justera värdena till sin egen fördel, som att justera upp värdena vid belå-
ning. Däremot anser han att fördelen med intern värdering är att de som sköter värdering-
en också känner till fastigheten, vilket de externa värderingsmännen ofta inte gör. 

4.2.3 Extern värdering  
De fastighetsbolag som revideras av Ernst & Young använder sig av externa värderare för 
att exempelvis stämma av avkastningskravet. Dessa värderar ungefär 25 % av fastighetsbe-
ståndet, i syfte att kontrollera att den interna värderingen inte skiljer sig i alltför stor ut-
sträckning från den externa. Anledningen till att externa värderingsmän används beror på 
att de har bättre kontakt på marknaden och även mer erfarenhet på området. Detta medför 
en så kallad kvalitetsstämpel eftersom att någon annan i viss utsträckning har bekräftat de 
interna värderingarna. Sedan jämförs de interna värderingarna med de externa, och om det 
uppstår differenser mellan dessa diskuteras orsakerna. 

4.2.4 Revisorns roll  
Granskningen av värderingsprocessen sker enligt revisorn på samma sätt oavsett om en in-
tern eller extern värdering har utförts. De granskar informationen som finns i modellerna 
och om de antaganden som ligger till grund för framtida utveckling är rimliga, exempelvis 
vakansgrad och avkastningskrav. Ernst & Young jobbar med flera olika bolag, vilket gör att 
de även kan jämföra mellan bolagen och se skillnader mellan dessa. Däribland är verkligt 
utfall en post som bedöms. Till exempel om en fastighet förväntas generera hyresintäkter 
på 100 miljoner kronor under fyra år men bara lyckas generera 25 miljoner kronor. Utfallet 
ifrågasätts då och rimligheten i de faktorer som har uppkommit under perioden, såsom 
stora förändringar eller avsaknaden av förändringar, bedöms. 

I övrigt använder Ernst & Young ett revisionsprogram för den generella granskningen av 
värderingsprocessen. De använder sig även av interna certifierade värderingsmän som tittar 
på ett urval av värderingar från de stora bolagen (publika) som har utförts av både interna 
och externa värderare. De interna värderingsmännen skriver sedan ett formellt värderings-
utlåtande. 

Revisorn anger vidare att felberäkningar hos fastighetsbolagen väldigt sällan sker. När de 
granskar värderingarna ger de bolagen ett ”toleransintervall” på ± 10 %, vari det är accep-
tabelt att värderingen hamnar. Enligt revisorn beräknas toleransnivån utifrån bolagets egna 
kapital, det vill säga om det egna kapitalet är lågt blir även toleransnivån lägre. Skulle en 
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värdering understiga toleransnivån diskuteras detta med bolaget de reviderar. Om värde-
ringen istället överstiger toleransnivån finns det en risk att revisorn inte skriver under revis-
ionen. I enstaka fall kan en felberäkning dock uppstå, revisorn beskrev ett fall där detta 
hände. Bolaget var börsnoterat och en extern värderingsman hade värderat bolagets fastig-
heter till 300 miljoner kronor, medan Ernst & Youngs certifierade värderingsmän värde-
rade fastigheten till 158 miljoner kronor. Anledningen till att fastigheterna var värderade till 
300 miljoner kronor berodde på att bolaget hade i sina beräkningar inkluderat en framtida 
detaljplan som förväntades generera kassaflöden. Ernst & Young ansåg att detta inte kunde 
bevisas med större säkerhet och värderade därför fastigheterna till ett lägre värde. Denna 
differens i värdering ansågs dock inte vara betydelsefull på grund av bolagets storlek och 
egna kapital, därför justerades inte värdet av revisorerna. Revisorn menar vidare att de inte 
är rädda att förlora uppdraget om de exempelvis vägrar att skriva under revisionsberättelsen 
då bolagets värdering ligger utanför toleransnivån. Detta beror på att yrkesetiken är vikti-
gare än att skriva under en felaktig revisionsberättelse, dessutom är det viktigt att upprätt-
hålla Ernst & Young som varumärke.  

Införandet av IAS/IFRS i Sverige har enligt revisorn resulterat i att revisionen numera in-
nehåller en mer omfattande bedömning av rimligheten i bolagens antaganden gällande vär-
deringen. Detta har gjort granskningen mer genomgripande än tidigare när fastighetsbola-
gen redovisade fastigheterna till anskaffningsvärde minus avskrivningar. 

4.2.5 Verkligt värde  
Revisorn på Ernst & Young anser att det finns stora fördelar med värdering och redovis-
ning till verkligt värde. Han förklarar detta med ett exempel som innefattar ett noterat fas-
tighetsbolag. Detta hade ett anskaffningsvärde efter avskrivningar på sina bostadsfastighet-
er på 300 miljoner kronor, medan marknadsvärdet för dessa var tre miljarder kronor. Fas-
tighetsbolaget redovisade sedan sina bostadsfastigheter enligt marknadsvärdet, vilket revi-
sorn påtalade inte heller var helt rätt, men att det var mer korrekt än anskaffningsvärdet ef-
ter avskrivningar. Revisorn konkluderar att verkligt värde ger en mycket bättre bild för in-
vesterare i sin bedömning av företagets ställning. 

Den senaste finanskrisen har även påvisat flera nackdelar med värdering till verkligt värde. 
Revisorn har uppmärksammat dessa och uppger att det verkliga värdet egentligen är ett te-
oretiskt värde som är aktuellt på balansdagen och inte två timmar senare. Med detta menar 
han att verkligt värde är ett teoretiskt tal vid ett tillfälle som baseras på vissa antaganden 
som hela tiden förändras. På grund av detta föreligger det en osäkerhet med verkligt värde. 
Vidare menar revisorn att det alltid finns en risk i att företagsledare försöker styra värde-
ringarna. Det ligger en del bedömningar i värderingen vilka företagsledningen kan ha en 
viss påverkan på. 

4.2.6 Rättvisande bild  
Revisorn på Ernst & Young anser att en rättvisande bild innebär att företagets finansiella 
rapporter ger en rimlig uppfattning om verksamheten, dess resultat och ställning. Vidare 
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ska redovisningen vara transparent, där läsaren lätt kan ta reda på hur värdena har tagits 
fram och behandlats. Rapporterna ska dessutom upprättas i enlighet med redovisningsreg-
ler. Revisorn anser att verkligt värde i dagsläget är det mest rättvisande sättet att redovisa 
förvaltningsfastigheter på. För att göra denna värderingsmetod mer rättvisande anser revi-
sorn att det är rimligt att fastighetsbolagen gör en intern värdering ungefär fyra gånger per 
år, och en extern värdering en gång per år. Detta anser han viktigt då särskilt börsnoterade 
bolag har ett ansvar gentemot sina intressenter. I övrigt anser revisorn att det är viktigt att 
företaget arbetar med företagsledningens integritet, i syfte att minska subjektiva bedöm-
ningar och antaganden. Vidare anser han att den bonus som delas ut inte borde baseras på 
parametrar som påverkar företagsledningen att vilja skruva värdena. Revisorn diskuterar 
även huruvida skarpare riktlinjer för hur värderingar ska utföras och skötas borde utformas. 
Han konkluderar dock att det inte finns något behov av detta. Detta för att det inte skulle 
göra någon skillnad på hur verkligt värde påverkar den rättvisande bilden, eftersom det re-
dan finns ett krav och förväntan på marknaden att värderingar på något sätt kvalitetssäkras. 

4.3 Deloitte 
Deloitte ingår också bland de fyra största revisionsbolagen i världen. Deras affärsområden 
är uppdelade på revision, redovisning, skatterådgivning, samt riskhantering (Deloitte, 2011). 
Författarna fick på Deloitte möjligheten att intervjua en auktoriserad revisor sedan 17 år 
tillbaka. Revisorn har arbetat med fastighetsvärderingar sedan 1998 och vid övergången till 
IAS/IFRS år 2005 har han fortsatt att arbeta med redovisning till verkligt värde av förvalt-
ningsfastigheter. Han arbetar idag bland annat med fastighetsbolaget Akademiska hus, som 
är Sveriges näst största fastighetsbolag. Intervjun utfördes per telefon med Göteborgskon-
toret den 7 april 2011. 

4.3.1 Värderingsmetod 
De bolag som revisorn på Deloitte reviderar använder sig av en kassaflödesbaserad modell 
för att beräkna värdet på sina fastigheter. Detta bygger på att driftöverskottet årligen sätts i 
relation till de avkastningskrav som finns på marknaden, vilket ger ett restvärde och en kal-
kylränta. Avkastningskravet fungerar vidare som en form av ortsprismetod då detta värde 
jämförs med avkastningskravet i gjorda affärer med liknande förutsättningar på marknaden. 
Revisorn förklarar vidare att de flesta värderingsmetoderna idag har ett inslag av ortspris-
metoden då alla modeller hämtar information från marknaden. Däremot kan informationen 
som hämtas bestå av olika parametrar beroende på hur modellen är uppbyggd.  

4.3.2 Intern värdering 
De fastighetsbolag som revisorn på Deloitte arbetar med använder sig av intern kompetens 
när bolagens fastighetsbestånd värderas. Han berättar att hanteringen av värderingar hade 
sitt ursprung i England där fastighetsbolagen i allmänhet utförde värderingarna externt. 
Detta började även svenska bolag med vid införandet av IAS/IFRS år 2005, men flertalet 
av dessa bolag har nu övergått till att värdera sina fastigheter med interna värderingsmodel-
ler. Detta påtalar revisorn är en förutsättning då det är värderingsmännen på fastighetsbo-



 

 
32 

lagen som har den bästa insikten i vad fastigheten är värd. Detta med anledning av att de 
känner fastigheten väl genom den insyn de har i kostnader för exempelvis underhåll. Vidare 
stäms dessa värderingar oftast av mot marknaden vilket innebär att många bolag väljer att 
låta en extern värderingsman värdera en mindre del av hela fastighetsbeståndet. Värdering-
en jämförs sedan mot hela beståndet i syfte att stämma av om de interna värderingarna är 
rimliga och uppdaterade. Vidare hämtas en del indata i de interna modellerna från mark-
naden, exempelvis avkastningskravet, vilket gör att det finns inslag av externa parametrar i 
många av de interna modellerna. Revisorn menar att eftersom de interna värderingsmo-
dellerna bygger på viss data från marknaden, alternativt stäms av mot marknaden, är den 
interna värderingen tillförlitlig.  

Revisorn anser att det är viktigt med interna värderingar då fastighetsbolagen har möjlighet 
att inför potentiella försäljningar och större investeringar veta vad fastighetsbeståndet är 
värt utan att en extern värdering behöver utföras. Det kan dock vara riskabelt för bolaget 
att lägga alltför stort fokus på interna värderingar. Detta kan nämligen leda till att värde-
ringen inte speglar verkligt värde på grund av att de interna värderingsmännen saknar in-
formation om marknadsförutsättningarna. Revisorn anser även att det finns en risk i att 
förvaltningen, och inte endast fastigheten, beräknas som en del i värderingen. Detta skulle 
kunna generera ett felaktigt värde på fastigheten. Han jämför detta med att inkludera af-
fektionsvärdet vid en värdering av sin egen bostadsrätt, som resulterar i att subjektivitet styr 
värderingen snarare än objektivitet (”affektionsvärdeeffekten”). Därför är det viktigt att 
jämföra den interna uppfattningen med marknadens uppfattning av det verkliga värdet av 
fastigheten.   

4.3.3 Extern värdering 
Revisorn på Deloitte förklarar att det finns olika sätt att utföra externa värderingar på. En 
typ av extern värdering är den så kallade ”skrivbordsvärderingen”. Information om fastig-
heten skickas då över från fastighetsbolaget och används sedan av den externa värderings-
mannen vid värderingen. En annan typ av extern värdering är den ”fysiska värderingen”. 
Värderingsmannen inspekterar då fastigheten fysiskt för att utföra en mer fullständig värde-
ring. Revisorn uppger att vid upprättandet av de finansiella rapporterna består värderingen 
av ett helt bestånd oftast av ”skrivbordsvärderingar”. Risken med detta är att information-
en som skickas från fastighetsbolaget till den externa värderingsmannen inte är fullständig 
och att fastighetsbolagen därför kan påverka den slutgiltiga värderingen. Därför krävs ett 
nära samarbete mellan fastighetsbolaget och den externa värderaren för att utföra värde-
ringen så korrekt som möjligt.  

En stor fördel med externa värderingar uppger revisorn är att värderingsmannen har bättre 
insikt i marknaden än det individuella bolaget eftersom de dagligen följer transaktioner på 
marknaden. Vidare anser han att extern hjälp eliminerar risken för ”affektionsvärdeeffek-
ten”, det vill säga att personliga åsikter och känslor inkluderas i modellen. Han anser dessu-
tom att en extern avstämning på den interna modellen även ger ett högre informations-
värde för läsaren.  
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4.3.4 Revisorns roll 
Revisorns roll i värderingen, uppger revisorn på Deloitte, är att granska hela modellens 
uppbyggnad och hur den är utformad. Vidare granskas även att all indata stämmer överens 
med faktisk information om intäkter och kostnader samt att dessa är inlästa på ett fullstän-
digt sätt. Avkastningskraven granskas även beroende på hur fastighetsbolagen har utvunnit 
dem, det vill säga om denna parameter har stämts av mot en extern värderare eller om 
denna har räknats fram internt. Granskningen beror därmed på vem som har utfört värde-
ringen. Revisorn påtalar även att det är av stor vikt att personen som reviderar bolaget har 
en god insikt i hur en fastighetsvärdering går till. De revisorer som arbetar med fastighets-
bolag som redovisar enligt verkligt värde på Deloitte genomgår därför omfattande utbild-
ningar i syfte att få en bättre insikt i värderingsprocessen. I övrigt används även Deloittes 
interna värderingsexperter vid behov, när revisorernas kunskap inte räcker till.  

Revisorn på Deloitte uppger att en felberäkning av fastigheten kan grunda sig i två olika an-
ledningar. En av dessa är att informationen som förs in i modellerna är felaktiga vilket kan 
resultera i ett felaktigt slutvärde. Revisorn anger att detta ofta skedde när fastighetsbolagen 
började använda värdering till verkligt värde eftersom de saknade rutiner och kontroller för 
detta. En annan anledning till att en felberäkning kan uppstå är att värderingsmännen har 
olika uppfattning om fastighetens värde. En extern värderingsman ger inte heller ett exakt 
värde på fastigheten, utan anger ett värde med ett intervall på ± 10 %. Om revisorn upp-
täcker att en felberäkning av fastighetens värde har skett förs en diskussion med företaget. 
Kan revisorn och bolaget ändå inte komma överens om värdet, tar revisorn hjälp av en ex-
tern värderingsman.  

Med anledning av att IAS/IFRS infördes 2005 anser revisorn på Deloitte att revisionen av 
fastighetsbolag som redovisar till verkligt värde har blivit mer omfattande då granskningen 
numera består av flera bedömningar av antagandena än tidigare. Anledningen till att detta 
har ökat beror på att anskaffningsvärdet som tidigare användes, snarare konstaterades vid 
revisionen än bedömdes.  

4.3.5 Verkligt värde 
Revisorn på Deloitte anser att fördelen med verkligt värde är att värderingsmetoden ger en 
mer rättvisande bild av företaget än anskaffningsvärde. Han förklarar att det är viktigt att 
ställa verkligt värde i relation till alternativa värderingsmetoder för att kunna avgöra om 
metoden är rättvisande. Det finns dock en problematik med verkligt värde då det består av 
svåra bedömningar. Detta är viktigt att fastighetsbolagen upplyser läsarna om i de finansi-
ella rapporterna. Kan läsaren förstå den kompletterande informationen till värderingen och 
själv göra en bedömning menar revisorn att svagheterna med verkligt värde kan minimeras.  

Efter den senaste finanskrisen har revisorn uppmärksammat nackdelar med verkligt värde. 
Vid en lågkonjunktur kan vakanserna öka vilket leder till att driftöverskottet minskar, dess-
utom ökar avkastningskravet på grund av att fastighetsbolagen vill ha mer pengar för sin 
investering eftersom att risken är högre. Används dessa parametrar på detta sätt i värde-
ringsmodellen resulterar detta i en ”dubbel värdeeffekt” vilket i sin tur förstärker lågkon-
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junkturen. Omvänt gäller detta även i högkonjunktur. Revisorn anser vidare att det är vik-
tigt att läsaren förstår att resultatet inte är kassaflöden utan snarare värderingspengar då 
värdena är baserade på bedömningar. Det är annars lätt att få en felaktig bild av de finansi-
ella rapporterna. Den finansiella informationen har kommit att bli mer omfattande vilket i 
sin tur ställer högre krav på läsaren. En kunnig läsare kan lättare bedöma och förstå in-
formationen medan en privatperson som inte är lika insatt kan lättare dra fel slutsatser uti-
från de finansiella rapporterna.  

4.3.6 Rättvisande bild 
Revisorn på Deloitte förklarar att principen om en rättvisande bild i praktiken innebär att 
om ett företag väljer mellan olika sätt att redovisa på, ska företaget välja den metod som ger 
läsaren den mest rättvisande bilden av företaget. Vidare anger revisorn att en värdering som 
sker årligen av fastighetsbeståndet kan upprätthålla den rättvisande bilden. De bolag revi-
sorn arbetar med utför interna värderingar inför varje kvartalsrapport som sedan stäms av 
med externa experter vid årsbokslutet. Detta menar han kan upprätthålla den rättvisande 
bilden av företaget. Han uppger vidare att ju mer företag arbetar med verkligt värde, desto 
säkrare blir värderingarna. Utöver detta menar han att det är viktigt att omfattande upplys-
ningar angående det verkliga värdet lämnas i rapporterna samt att olika scenarier förklaras 
och känslighetsanalyser utförs. Han menar att det är viktigt att utveckla detta arbete särskilt 
i syfte att stärka den rättvisande bilden.  

4.4 KPMG 
KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag och även det ett av de fyra största inter-
nationella revisionsbolagen. Deras affärsidé är att skapa värde för kunder, medarbetare och 
kapitalmarknaden genom att erbjuda tjänster inom revision, skatt och rådgivning (KPMG, 
2011). På KPMG fick författarna möjlighet att träffa en auktoriserad revisor sedan fyra år 
tillbaka som har arbetat med verkligt värde av förvaltningsfastigheter sedan IAS/IFRS in-
fördes 2005. Han reviderar idag bland annat fastighetsbolaget Castellum. Intervjun utfördes 
den 12 april 2011 på KPMG:s kontor i Jönköping. 

4.4.1 Värderingsmetod 
De bolag som revisorn på KPMG reviderar använder sig av en intern kassaflödesmodell 
vid värderingar av sina fastigheter, och är av uppfattningen att detta är den generella värde-
ringsmetoden för de flesta bolag. En parameter som förs in i dessa modeller är bland annat 
avkastningskravet.  

4.4.2 Intern värdering 
Revisorn på KPMG uppger att de bolag som han reviderar använder sig av interna värde-
ringsmän. Fastighetsbolaget Castellum har till exempel dotterbolag på olika orter i Sverige 
och på dessa orter arbetar varje dotterbolag lokalt med värderingsmodellerna. De är dock 
inte helt självständiga utan styrs till viss del av moderbolaget i Göteborg. De interna värde-
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ringarna sker löpande men utförs minst en gång per år. Enligt revisorn är fördelen med att 
utföra interna värderingar att de som arbetar med fastigheterna har bäst kunskap om dem. 
Risken med att endast värdera fastigheter internt kan dock resultera i att en felaktig värde-
ringsmodell används då denna inte har stämts av mot någon extern värderingsmodell. 
Dessutom finns det en risk i att företagsledningen kan ha en positiv syn på värdet på fas-
tigheterna.  

4.4.3 Extern värdering 
De bolag som revideras av revisorn på KPMG stämmer av en viss del av fastighetsbestån-
det med en extern värdering i syfte att bekräfta de interna beräkningarna. Revisorns upp-
fattning är att fastighetsbolag generellt sett stämmer av interna värderingar med extern ex-
pertis. Anledningen till detta är att fastighetsbolagen inte vill ha för höga eller låga värde-
ringar i förhållande till marknaden. Utifrån revisorns perspektiv är detta även en bekräftelse 
på att de interna värderingarna är korrekta. Revisorn uppger också att de externa värde-
ringsmännen ofta har kunskap om marknaden på den speciella orten. Däremot kan det vara 
en nackdel att använda sig av externa värderingsmän i de fall då de tas in från andra orter. 
Detta kan generera i att värderingarna bli felaktiga då de inte har full kunskap om mark-
naden på orten.  

4.4.4 Revisorns roll 
Revisorn på KPMG anger att vid en granskning av de finansiella rapporterna jämförs bland 
annat värdena som de interna värderingsmodellerna har genererat i förhållande till de ex-
terna värderingarna. Detta sker för varje fastighet i beståndet vilket sedan ger en total port-
följvärdering. Revisorn uppger att om avvikelser uppstår mellan de externa och interna 
värderingarna kan det bero på att de värderingar som har utförts internt även har inkluderat 
fastighetens potential, vilket de externa värderarna inte tar hänsyn till. Om en differens mel-
lan den externa och den interna värderingen uppstår förs en diskussion angående detta och 
de bakomliggande faktorerna med fastighetsbolaget.  

KPMG arbetar mycket med väsentlighetstal i revisionen, vilket innebär att om en fastighet 
har ett värde på 250 miljoner och den differentierar med 15 % blir summan av differensen 
väldigt stor. Detta gör att väsentligheten därmed ökar. Revisorn förklarar vidare att då han 
individuellt bedömer varje värdering av fastigheterna existerar ingen generell procentuell 
differens som godkänns då alla fastigheter är unika i bedömningen. Han menar dock att om 
differensen mellan värderingarna av en fastighet skulle överstiga 10 % av värdet kräver han 
alltid en förklaring oavsett hur mycket fastigheten är värd i relation till hela fastighetsbe-
ståndet. Om differensen överstiger 5 % diskuteras även detta med fastighetsbolaget.  

Revisorns roll är att ifrågasätta värdena som företagen lämnar i de finansiella rapporterna. 
Vidare uppger han att revisorerna egentligen är sämst på att bedöma fastigheternas värde 
och menar att en intern eller en extern värdering är mer pålitlig. Av den anledningen påtalar 
han vikten av den externa värderingen genom att den fungerar som revisionsbevis och 
stärker den interna värderingen. Revisorn berättar att han tidigare har krävt in externa vär-
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deringsintyg på ett bolags fastigheter, då de endast värderade dessa internt. Om fastighets-
bolaget av någon anledning skulle motsätta sig detta, använder sig KPMG av interna exper-
ter på området.  

Vidare berättar revisorn att IAS/IFRS har påverkat arbetet med revisionen för fastighets-
bolag genom att granskningen av de finansiella rapporterna har ökat i omfattning.  

4.4.5 Verkligt värde 
Fördelen med att redovisa till verkligt värde är att det potentiella försäljningsvärdet redovi-
sas i de finansiella rapporterna som marknaden sedan kan ta del av. Samma värde avspeglar 
även aktiekursen. Däremot menar revisorn att det verkliga värdet är ett teoretiskt värde 
som är aktuellt vid en viss tidpunkt och kan förändras på kort tid då exempelvis räntan höjs 
eller sänks. Detta gör att värdena på fastigheter svänger och när värdeförändringarna på-
verkar resultaträkningen kan resultatet bli fiktivt. Revisorn jämför verkligt värde med an-
skaffningsvärdet minus avskrivningar och menar att denna metod också kan vara missvi-
sande. Däremot uppger han att för aktieägarna är verkligt värde det bättre alternativet. Vi-
dare förklarar han att det verkliga värdet aldrig är helt korrekt och därför kan redovisningen 
inte heller bli helt korrekt.   

4.4.6 Rättvisande bild 
Revisorn på KPMG uppger att en rättvisande bild är ”… så nära sanningen man kan komma”. 
De finansiella rapporterna ska innehålla så lite fiktiva värden som möjligt i syfte att skapa 
en rättvisande bild. Revisorn uppger att revisionsförfarandet på KPMG genomsyras av den 
rättvisande bilden. Han förklarar vidare att i syfte att uppnå en rättvisande bild bör interna 
värderingar av fastigheter utföras minst en gång i kvartalet och externa värderingar en gång 
per halvår. Den externa värderingen borde även innefatta att värderingen sker på en större 
del av beståndet en gång per år.  

Revisorn förklarar vidare huruvida verkligt värde är rättvisande och jämför detta med an-
skaffningsvärdet. Han förklarar att ”… du kan aldrig hitta en metod som är helt rättvis”. An-
skaffningsvärdet är rätt såtillvida att det beskriver vad fastigheten faktiskt har kostat att 
köpa. Däremot speglar denna metod ingenting om vad fastigheten uppskattningsvis är värd 
förutom vid köptillfället, till skillnad från verkligt värde. Redovisning till verkligt värde ger 
en bra uppskattning av vad fastighetsbeståndet är värt, och med en extern värdering som 
komplement anser revisorn att verkligt värde troligen visar en rättvisande bild.  

Redovisning till verkligt värde möjliggör för aktieägarna att direkt se i de finansiella rappor-
terna vad fastigheten är värd, vilket bidrar till den rättvisande bilden. Genom detta får ak-
tieägarna en bra uppfattning om vad fastigheten är värd och måste därför inte vara insatta i 
fastighetsbranschen och uppskatta detta värde på egen hand. Verkligt värde gör även akti-
emarknaden mer transparent då värdena avspeglar sig i aktiekursen. Denna redovisnings-
metod kräver dock att investerare har bra kunskap om hur finansiella rapporter avläses. 
Revisorn på KPMG tror däremot att de flesta investerare som väljer att investera i fastig-
hetsbolag har denna kunskap.  
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Vidare påtalar revisorn vikten av att lämna omfattande upplysningar om det verkliga värdet 
i syfte att stärka den rättvisande bilden. Upplysningarna bidrar även till transparens i rap-
porterna. Därför arbetar KPMG tillsammans med en IAS/IFRS partner i samband med 
revisionen som säkerställer att fastighetsbolagen följer IAS/IFRS samt lämnar de upplys-
ningar som krävs av IAS/IFRS- regelverket. Detta höjer därmed kvaliteten på de finansiella 
rapporterna. Däremot tror revisorn att det finns en risk för att de börsnoterade bolagen 
undviker att avslöja för mycket i rapporterna då även konkurrenter läser dessa. Det krävs 
därför att bolagen gör en avvägning av informationsutlämnandet då både konkurrenter och 
intressenter tar del av fastighetsbolagens rapporter.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i referensramen. Kapitlet inleds med 
en inblick i vilken värderingsmetod som används i praktiken. Analysen utgår sedan ifrån den rättvisande 
bildens fyra viktigaste kvalitativa egenskaper i relation till verkligt värde av förvaltningsfastigheter, och vi-
dare hur denna metod kan förbättras. Kapitlet ska således mynna ut i hur den rättvisande bilden påverkas.  

5.1 Vilken värderingsmetod används i praktiken? 
Förvaltningsfastighetens verkliga värde ska enligt IAS 40 i första hand beräknas genom 
ortsprismetoden, det vill säga att fastighetens värde bestäms genom jämförelse av gjorda 
försäljningar av liknande fastigheter på en aktiv marknad. Saknas jämförbara fastigheter kan 
det verkliga värdet istället beräknas med hjälp av kassaflödesmetoden. Både Bengtsson 
(2009) och Marton (2008) anger att användningen av ortsprismetoden förespråkas på grund 
av att den ökar tillförlitligheten i värderingen, men att det i praktiken kan vara svårt att hitta 
en aktiv marknad för fastigheten vilket hindrar användningen av denna metod. Detta kan 
förklara anledningen till varför samtliga fastighetsbolag som respondenterna i undersök-
ningen reviderar använder sig av en kassaflödesbaserad modell vid beräkning av fastighet-
ernas verkliga värde, trots den minskade tillförlitligheten. Detta kan också förklaras av att 
kassaflödesmetoden bygger på antaganden och bedömningar om värdet på fastigheten som 
kan bli påverkade av personen som utför värderingen (Martin, Rich & Wilks, 2006). Fastig-
hetsbolag kan genom att använda kassaflödesmetoden därmed påverka värdena till sin egen 
fördel, vilket inte torde vara möjligt med ortsprismetoden i samma utsträckning.  

Bengtsson (2009) anser att företag alltför lättvindigt använder sig av kassaflödesmodellen, 
medan revisorerna på Ernst & Young och Deloitte uttalat anger att de flesta värderingsmo-
deller har inslag av ortsprismetoden. Detta genom att exempelvis avkastningskrav hämtas 
från marknaden och förs in i modellen. Oavsett anledning till tillämpandet av kassaflödes-
metoden används denna värderingsmetod uteslutande bland fastighetsbolagen i studien, 
trots den minskade tillförlitligheten.  

5.2 Hur påverkas den rättvisande bilden av verkligt värde? 
Den rättvisande bilden ska enligt Engström (2009) återspegla en mer marknadsorienterad 
redovisning. Dock finns inga absoluta metoder som anger hur en rättvisande bild bäst av-
speglas, principen definieras inte heller i lag. Detta kan förklara varför alla respondenter har 
olika tolkningar om den rättvisande bildens innebörd. Revisorn och värderingsexperten på 
PwC förklarar den rättvisande bilden utifrån intressenternas perspektiv. Dessa ska kunna 
bedöma riskerna vid en investering utifrån de finansiella rapporterna och kräver då att 
denna information är rättvisande. Revisorn på Ernst & Young anser att företagets finansi-
ella rapporter ska vara upprättade efter redovisningsregler och ge en rimlig uppfattning om 
verksamheten för att ge en rättvisande bild. I likhet med Ekholm och Troberg (1996) anser 
revisorn på Deloitte att om företaget väljer mellan olika redovisningsmetoder ska de välja 
den metod som ger läsaren den mest rättvisande bilden av företaget. Detta kan enligt Ek-
holm och Troberg (1996) innebära avsteg från redovisningspraxis som är laglig men vilse-
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ledande för att upprätthålla en rättvisande bild. Revisorn på KPMG anser att en rättvisande 
bild är ”… så nära sanningen man kan komma”. Vidare förklarar han att de finansiella rappor-
terna ska innehålla så lite fiktiva värden som möjligt. 

Även om principen om en rättvisande bild inte är noggrant definierad i lag, kan finansiella 
rapporter ändå uppvisa en rättvisande bild enligt IASB:s föreställningsram. Detta genom att 
företaget använder tillämpliga redovisningsstandarder, lämnar upplysningar samt att de fi-
nansiella rapporterna tillägnas kvalitativa egenskaper. Nedan analyseras hur användningen 
och problematiken kring verkligt värde påverkar de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna; 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, och således den rättvisande bilden. 

5.2.1 Begriplighet  
Enligt IASB:s föreställningsram innebär den kvalitativa egenskapen begriplighet att de fi-
nansiella rapporterna ska vara lätta att förstå för dess användare. Falkman (2008) menar att 
de finansiella rapporterna ska vara utformade på ett sätt som gör att alla intressenter ska ha 
möjlighet att förstå dem. Dock anger IASB:s föreställningsram att de primära intressenter-
na och användarna av den finansiella informationen är aktieägarna. Då IASB:s föreställ-
ningsram kräver att användarna har vissa förkunskaper gällande exempelvis redovisning in-
dikerar detta på att även aktieägarna har delats in i två kategorier, de erfarna och oerfarna 
aktieägarna. Oerfarna aktiesparare som inte förstår att resultatet innehåller värdeföränd-
ringar till följd av marknadens svängningar kan enligt Precht (2007) på felaktiga grunder dra 
sig ur då de inte kan avläsa de finansiella rapporterna på ett korrekt sätt. Detta har även re-
visorerna på Deloitte och KPMG uppmärksammat och konstaterar att redovisning till 
verkligt värde ställer högre krav på läsaren och menar att en ovan läsare lättare kan dra fel 
slutsatser utifrån den finansiella informationen. Detta tyder på att redovisning till verkligt 
värde kan utifrån denna kvalitativa egenskap anses bidra till en rättvisande bild för de erfar-
na läsarna då de förstår att redovisningen innehåller värdeförändringar. Den oerfarne läsa-
ren som inte känner till värdeförändringarnas påverkan på resultatet kan däremot få en fel-
aktig bild av företaget. Innebörden av detta är att när redovisningen inte är begriplig, som 
den oerfarne läsaren kan uppfatta den som, kan den rättvisande bilden påverkas negativt. 
Revisorn på KPMG tror dock att de flesta som investerar i fastighetsbolag som redovisar 
till verkligt värde besitter den kunskap som är nödvändig för att kunna avläsa en finansiell 
rapport.   

5.2.2 Relevans 
Relevans är en av de kvalitativa egenskaper som påverkar den rättvisande bilden i den mån 
att den finansiella informationen bör vara relevant för att kunna användas som beslutsun-
derlag. När en tillgång värderas till verkligt värde, och då speglar marknadsvillkoren, skapas 
relevans i redovisningen (Bengtsson, 2008). Detta styrker även Sloan (1999) som fann ett 
samband mellan verkligt värde och aktiekursen, som tyder på att verkligt värde är relevant 
som beslutsunderlag. Detta anser även revisorerna på PwC och KPMG vara fördelen med 
verkligt värde, då investerare och aktieägare enkelt kan avläsa fastigheternas värde direkt i 
balansräkningen.  
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Relevansen i verkligt värde blir även tydlig när en fastighet ägs under lång tid vilket gör att 
det verkliga värdet kan skilja sig avsevärt från anskaffningsvärdet (Marton, 2008). Revisorn 
på Ernst & Young påtalar vikten av relevansen i verkligt värde och ger ett exempel på 
denna situation. Han förklarar att ett börsnoterat fastighetsbolag hade ett anskaffningsvär-
de efter avskrivningar på sitt fastighetsbestånd på 300 miljoner kronor, medan marknads-
värdet var tre miljarder kronor. Att beståndet sedan redovisades till verkligt värde gjorde de 
finansiella rapporterna mer aktuella än om de hade upprättats med anskaffningsvärdet mi-
nus avskrivningar. Genom detta skapades ett mer användbart beslutsunderlag för investe-
rare och aktieägare, vilket Grönlund, Tagesson och Öhman (2008) menar är syftet med re-
dovisningen. Detta innebär att redovisning till verkligt värde skapar relevans i redovisning-
en för dess intressenter och påverkar därmed den rättvisande bilden av ett företag positivt.  

5.2.3 Tillförlitlighet 
Enligt IASB:s föreställningsram ska informationen i de finansiella rapporterna vara tillförlit-
lig vilket innebär att informationen inte ska innehålla väsentliga felaktigheter eller vara 
vinklad. Under denna kvalitativa egenskap kan flera problemområden med redovisning till 
verkligt värde av förvaltningsfastigheter hänföras. Dessa indelas därför i underkategorier. 

Teoretiska värden 

Enligt Marton (2008) baseras det verkliga värdet på en hypotetisk marknadstransaktion på 
balansdagen. Med anledning av att beräkningen av värdet till stor del bygger på antaganden 
är detta värde ofta svårt att fastställa. Revisorerna på Ernst & Young och KPMG är av lik-
nande uppfattning och anser att det verkliga värdet är ett teoretiskt värde som är aktuellt i 
det ögonblick det fastställs, och inte två timmar senare. Detta föranleder ett ifrågasättande 
av tillförlitligheten i verkligt värde av förvaltningsfastigheter, då vissa antaganden som legat 
till grund för en värdering på en fastighet kan förändras på kort tid. Vidare förklarar revi-
sorn på KPMG att eftersom redovisning till verkligt värde skapar värdeförändringar som 
inte behöver innehålla några kassaflöden kan detta genererar ett fiktivt resultat. Detta kan 
vara indikationer på att redovisning till verkligt värde ur detta perspektiv kan skada den 
rättvisande bilden snarare än bidra till den.  

Påverkan på konjunkturen och konjunkturens påverkan på verkliga värden 

En studie (IMF, 2008) visade att redovisning till verkligt värde kan vara konjunkturförstär-
kande. Revisorn på Deloitte styrker detta och förklarar hur värdering till verkligt värde av 
förvaltningsfastigheter påverkar konjunkturen. Vid en lågkonjunktur ökar vakanserna som 
leder till att driftöverskottet minskar, och att avkastningskravet ökar på grund av en ökad 
risk som är ett resultat av lågkonjunkturen. Detta kan resultera i en dubbel ”värdeeffekt” 
som förstärker konjunkturen. Enligt Laux och Leuz (2009) kan även konjunkturen förstär-
kas genom att värdena höjs i högkonjunktur utan att de sänks i takt med att konjunkturen 
vänder. När konjunkturen vänder torde även de flesta marknadsvärden sjunka, vilket borde 
reflekteras i värdena på fastigheterna. Trots detta uppgav revisorn på PwC att de svenska 
börsnoterade fastighetsbolagen endast skrev ner sina fastigheter med 8 % när marknads-
värdet gick ner 25 %. Revisorn uppgav att en förklaring till detta var att inga transaktioner 
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hade skett som kunde styrka antagandena i värderingsmodellen. Detta tyder på att det är 
svårt att fastställa nya antaganden som ligger till grund för det verkliga värdet vid en kon-
junkturnedgång, vilket torde minska tillförlitligheten i värdena på fastigheterna och påverka 
den rättvisande bilden negativt.  

Osäkerhet i värderingen 

När en fastighet värderas till verkligt värde kan enligt Bretten och Wyatt (2001) en osäker-
het i värderingen på ± 10 % förekomma. Ju högre procent desto mer pengar handlar det 
om, menar revisorn på KPMG, vilket tyder på att det finns en risk i att många av de finan-
siella rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter. Värderingsexperten på PwC uppgav att 
det alltid existerar en felmarginal i värderingen på ca ± 2- 3 %, medan revisorerna på Ernst 
& Young och Deloitte uppgav att en värdering ofta innehåller en felmarginal på ± 10 %. 
Bretten och Wyatt (2001) förklarar att denna osäkerhet ofta beror på vem som utför värde-
ringen då en individs beteende kan påverka denna. Revisorn på Ernst & Young styrker 
denna förklaring med ett exempel på ett börsnoterat bolag som hade värderat sina fastig-
heter till 300 miljoner kronor. Ernst & Young hade däremot en helt annan uppfattning om 
värdet, nämligen att beståndet var värt 158 miljoner kronor. Detta innebär att eftersom 
värdet på en fastighet kan differentiera beroende på vem som utför värderingen, kan de fi-
nansiella rapporterna även innehålla felaktigheter som minskar dess tillförlitlighet och där-
med påverkar den rättvisande bilden negativt. 

Trots Bretten och Wyatts (2001) och respondenternas uppfattning om osäkerheten visar 
det verkliga utfallet något helt annat. Resultat från fastighetsförsäljningar i Frankrike, Tysk-
land, Nederländerna och Storbritannien visade att nära 20 % av transaktionerna differentie-
rade med mer än 20 % från senaste värderingen (Ernst & Young, 2011a). Detta indikerar 
att osäkerheten är påtagligt högre i verkligheten än de av revisorerna angivna 10 %, vilket 
gör att tillförlitligheten och därmed den rättvisande bilden i redovisning till verkligt värde 
kan ifrågasättas. 

Interna och externa värderingar 

Då osäkerheten ofta beror på vem som utför värderingen (Bretten & Wyatt, 2001) kan 
därmed diskuteras om tillförlitligheten påverkas beroende på om värderingen utförs internt 
eller externt. IAS 40 uppmuntrar att värdering till verkligt värde utförs av en oberoende 
värderingsman, det vill säga externt. Anledningen till att detta uppmuntras kan bero på att 
studier har funnit att externa värderingar visat sig mer precisa än interna, vilket ökar tillför-
litligheten i värderingarna (Dietrich, Harris & Muller, 2001). En undersökning (Ernst & 
Young, 2011a) visade att många bolag är av samma uppfattning då 66 % av 38 börsnote-
rade fastighetsbolag värderar sina fastighetsbestånd externt, medan 8 % värderar sina fas-
tigheter internt. Undersökningen visade även att 26 % av bolagen använder externa värde-
rare för att stämma av den interna värderingen.  

En kombination av intern och extern värdering används hos majoriteten av de fastighets-
bolag som respondenterna reviderar. Revisorn på Deloitte anser att det är en förutsättning 
att värderingen utförs internt då dessa har bäst kunskap om fastigheten och vad den gene-
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rerar, av denna uppfattning är även revisorn på KPMG. Det finns dock en risk i att värde-
ringen endast utförs internt, detta på grund av att de saknar information om vissa mark-
nadsförutsättningar. Detta är de flesta respondenterna överens om och uppger att en extern 
värdering utförs för att minimera denna risk. När den interna värderingen stäms av externt 
görs detta oftast endast på en del av beståndet, vilket revisorn på PwC tror kan bero på att 
det är väldigt kostsamt för fastighetsbolagen att använda externa värderare. Att de flesta 
fastighetsbolag på något sätt använder sig av en extern värderare tyder på att de också är av 
uppfattningen att de externa värderingarna medför ökad tillförlitlighet, vilket föranleder 
frågan varför IAS 40 endast rekommenderar och inte kräver användandet av externa värde-
ringar. Revisorn på Deloitte klargör att det finns mer eller mindre tillförlitliga externa vär-
deringar, och särskiljer ”skrivbordsvärderingar” som den mindre tillförlitliga och ”fysiska 
värderingar” som mer tillförlitlig, vilket kan vara en förklaring till varför detta inte lagstad-
gats. Således har fastighetsbolagen en möjlighet att endast utföra värderingen internt, vilket 
gör att värderarnas incitament och därmed subjektiviteten i värderingen behöver ifrågasät-
tas. 

Företagsledningens incitament och subjektivitet 

Enligt IASB:s föreställningsram ska den finansiella informationen vara tillförlitlig, vilket 
bland annat innebär att den inte ska vara vinklad.  Eftersom värderingsmodellen baseras till 
stor del av uppskattningar (IAS 40) kan värderingarna lätt bli subjektiva. Revisorn på Ernst 
& Young förklarar subjektivitetens uppkomst med att företagsledningen kan påverka dessa 
uppskattningar, vilket Marton (2008) förklarar beror på företagsledningens incitament att 
redovisa höga eller låga värden. Detta indikerar på att det finns en påtaglig risk i att redo-
visning till verkligt värde ger utrymme för vinklad information i de finansiella rapporterna. 
Detta problem är särskilt viktigt att analysera då samtliga respondenter uppgav att de fas-
tighetsbolag som de reviderar använder sig av kassaflödesmetoden (till skillnad från orts-
prismetoden). Eftersom denna metod bygger på antaganden och bedömningar är den enligt 
Laux och Leuz (2009) därför lättare att påverka. 

Problemet med att företagsledningen har incitament att påverka värdena beror på att de 
handlar i egenintresse snarare än i ägarnas intresse (Hatch, 2002). Detta är en konsekvens 
av att företagsledningen och ägarna är separerade vilket skapar informationsasymmetri mel-
lan dessa (Mallin, 2010). Relationen mellan dessa parter förklaras genom agentteorin i vil-
ken relationen definieras genom ett kontrakt som innebär att ägarna engagerar företagsled-
ningen att utföra en uppgift å deras vägnar (Jensen & Meckling, 1976). Ett resultat av in-
formationsasymmetrin är att de finansiella rapporterna som företagsledningen återger till 
företagets intressenter kan innehålla förväntningar som bara företagsledningen känner till, 
och därmed redovisa ett högre värde än marknadsvärdet (Thinggaard & Nilsson, 2007). 
Revisorn på Deloitte förklarar att detta kan hända när en fastighet värderas till verkligt 
värde och förvaltningen, som endast företagsledningen känner till, inkluderas i beräkning-
en. Detta jämför han med att inkludera affektionsvärdet, som är personligt, vid en värde-
ring av sin egen bostadsrätt. Denna informationsasymmetri som existerar mellan företags-
ledning och aktieägare kan resultera i att värdena i de finansiella rapporterna blir felaktiga. 
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Vidare kan detta skapa subjektivitet i redovisningen som kan minska tillförlitligheten och 
därmed påverka den rättvisande bilden negativt.  

För att företagsledningen ska utföra de uppgifter som specificerats genom kontraktet krä-
ver företagsledningen en kompensation för detta, som baseras på en fast- och en rörlig lö-
nedel (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009).  Den rörliga delen av lönen baseras ofta på 
nyckeltal av resultatet eller aktieavkastningen, vilket kan ge företagsledningen incitament att 
manipulera vinsten. Healy och Wahlen (1999) menar att detta görs i syfte att exempelvis 
öka sin egen kompensation eller påverka aktiemarknadens uppfattning om företaget. Detta 
indikerar på att värdena i den finansiella informationen till stor del styrs av företagsledning-
en, vilka har ett intresse av att visa ett högt resultat. Företagsledningen kan därmed lämna 
vilseledande information till sina intressenter på grund av sitt egenintresse. På grund av 
detta riskeras tillförlitligheten i rapporterna och därmed den rättvisande bilden. Detta är 
även revisorerna på Ernst & Young och PwC överens om då de förklarar att företagsled-
ningen inte bör belönas utifrån parametrar som får dem att vilja påverka värdena, vilket de 
uppger är den största nackdelen med att redovisa till verkligt värde. 

En studie (Dietrich et al., 2001) som undersökte om företagsledningen kan manipulera de 
finansiella rapporterna med hjälp av värdering till verkligt värde visade bland annat att be-
slutsfattare medvetet höjer verkliga värden innan de ansöker om lån. Detta styrks av revi-
sorn på Ernst & Young, som menar att flertalet fastighetsbolag justerar upp värdena vid 
belåning. Revisorn på PwC förklarar vidare att det finns en inbyggd vilja hos företag att 
hålla uppe värdena, eftersom värdeförändringar går över resultatet och sedan det egna kapi-
talet. Till följd av detta påverkas de utdelningsbara medlen speciellt i konjunkturnedgångar 
vilket ger företaget incitament att vilja höja de verkliga värdena för att kunna ta lån, som 
sedan kan delas ut. Dietrich et al. (2001) konkluderar i sin studie att verkliga värden av för-
valtningsfastigheter är mindre tillförlitliga än anskaffningsvärden på grund av företagsled-
ningens systematiska påverkan på värdena. Den rättvisande bilden av ett företag påverkas 
genom detta negativt. Trots detta kan de inte uttala sig om vilken värderingsmetod som är 
bäst lämpad för förvaltningsfastigheter. Majoriteten av revisorerna håller med om att redo-
visning till verkligt värde är mindre tillförlitligt men uppger ändå att verkligt värde är mer 
rättvisande än anskaffningsvärdet. Detta kan vara anledningen till varför 92 % av 38 (Ernst 
& Young, 2011a) undersökta fastighetsbolag redovisar till verkligt värde (och inte till an-
skaffningsvärdet) även om denna metod är avsevärt mindre tillförlitlig än anskaffningsvär-
det. Därmed kan det antas att andra faktorer kring verkligt värde kompletterar bristerna i 
tillförlitlighet som påverkar varför företag väljer att redovisa sina fastigheter till verkligt 
värde och inte alternativet. 

5.2.4 Jämförbarhet  
Denna kvalitativa egenskap innebär att de finansiella rapporterna ska kunna jämföras mel-
lan företag och över tiden i samma företag. Jämförbarheten blir enligt Smith (2006) möjlig 
när likande händelser och transaktioner redovisas på samma sätt. Förvaltningsfastigheters 
verkliga värde ska enligt IAS 40 i första hand fastställas genom ortsprismetoden och i andra 
hand genom kassaflödesmetoden. Genom att samtliga fastighetsbolag som revideras av de 
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intervjuade revisorerna använder sig av kassaflödesmetoden, tyder detta på en ökad jäm-
förbarhet mellan fastighetsbolagen. Däremot kan jämförbarheten ifrågasättas något då de 
bakomliggande faktorerna till de antaganden som gjorts i modellen kan differentiera mellan 
företagen. Eftersom förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 alltid ska värderas till verkligt 
värde, antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte, borde denna information ha kun-
nat jämföras över tiden och bidragit till en mer rättvisande bild.  

5.3 Hur kan redovisning till verkligt värde förbättras? 
Nedan analyseras hur de viktigaste kvalitativa egenskaperna, och således den rättvisande 
bilden, kan förstärkas. Detta genom att åtgärder vidtas för att förbättra redovisning till 
verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Analysen berör främst tillförlitlighet på grund av att 
verkligt värde (framförallt kassaflödesmetoden) i stor utsträckning brister i denna egenskap. 
Analysen omfattar även hur jämförbarhet och begriplighet kan förstärkas genom att redovisning 
till verkligt värde av förvaltningsfastigheter förbättras.  

5.3.1 Krav på att externa värderingar utförs som komplement  
Sundgren et al. (2009) uppger att osäkerheten förknippad med värdering till verkligt värde 
kan minskas genom att bestämmelser införs i redovisningsstandarderna som kräver att de 
antaganden som ligger till grund för värderingen görs på så objektiva grunder som möjligt. 
Det kan argumenteras för att externa värderingsmän uppfyller detta rekvisit, dels på grund 
av att externa värderingsmän har visat sig mer precisa i sin värdering (Dietrich et al., 2001), 
dels på grund av att externa värderingsmän inte har någon anledning till att inkludera ett af-
fektionsvärde i beräkningen. Det sistnämnda uppgav revisorn på Deloitte vara risken med 
interna värderingar, vilket kan göra dem subjektiva. Att använda en oberoende värderings-
man är något som IAS 40 uppmuntrar, frågan är dock om Sundgren et al. (2009) har rätt i 
att bestämmelser som kräver detta istället borde existera.  

Revisorn på PwC förklarar att det borde finnas bestämmelser om att använda en extern 
värderingsman minst vart tredje år som kvalitetssäkrar de interna värderingarna. Anled-
ningen till detta är att bristen på regler möjliggör för fastighetsbolag att endast utföra värde-
ringarna internt, vilket kan göra värderingarna subjektiva och mindre tillförlitliga. I motsats 
till detta uppgav revisorn på Ernst & Young att regler som kräver att värderingen utförs ex-
ternt inte är nödvändiga. Detta på grund av att fastighetsbolagen känner av att marknaden 
kräver att värderingar kvalitetssäkras, och tar hjälp av externa värderingsmän oavsett regler. 
Detta tyder på att bestämmelser som kräver att fastighetsbolag utför externa värderingar 
som komplement till de interna värderingarna inte borde skada bolagen. Förklaringen till 
detta är att de som vill kvalitetssäkra värderingen av sina fastigheter inför sina intressenter 
gör det oavsett regler. Regeln skulle dock även fånga upp de som väljer att inte ta in externa 
värderingsmän och endast utför värderingen internt. Därför skulle denna regel kunna bidra 
med att stärka tillförlitligheten i rapporterna och därmed den rättvisande bilden. 



 

 
45 

5.3.2 Utveckla upplysningskraven i IAS 40 
Enligt IAS 40 ska upplysningar lämnas i de finansiella rapporterna angående vilken metod 
som använts samt vilka betydande antaganden som legat till grund för fastställandet av det 
verkliga värdet. Utöver detta ska även upplysningarna innehålla information om vilka fak-
torer som har påverkat värderingen. Sundgren et al. (2009) menar att utlämnandet av detal-
jerade beskrivningar om hur det verkliga värdet har tagits fram kan reducera osäkerheten i 
värdet. Av denna uppfattning är även revisorn på PwC och Deloitte som anser att det är 
viktigt för användarna av den finansiella informationen att kunna utläsa de antaganden som 
ligger till grund för värderingen. Genom detta kan läsaren själv utföra en riskbedömning. 
Revisorn på KPMG uppger att han i samband med revisioner av börsnoterade fastighets-
bolag samarbetar med en IAS/IFRS-partner i syfte att säkerställa att fastighetsbolagen läm-
nar de upplysningar som krävs enligt IAS/IFRS. Det existerar alltså en generell uppfattning 
om att de upplysningar om det verkliga värdet som lämnas i de finansiella rapporterna bi-
drar till att förstärka den rättvisande bilden. Genom detaljerade upplysningar stärks tillförlit-
ligheten eftersom att osäkerheten i värdena minskar. Upplysningarna bidrar även till att 
stärka begripligheten i de finansiella rapporterna då de blir mer användbara för läsarna. Den 
rättvisande bilden av ett företag kan genom detta förstärkas. 

En studie har visat att det finns ett positivt samband mellan redovisning till verkligt värde 
och aktiekursen (Sloan, 1999). Av denna uppfattning är även revisorn på KPMG. Detta 
torde innebära att det finns en risk för att vissa företag inte redovisar all information om de 
verkliga värdena, på grund av att de därmed tror att värdena kan påverka aktiemarknaden. 
En annan anledning till varför informationen begränsas tror revisorn på KPMG beror på 
att även konkurrenterna kan ta del av de finansiella rapporterna och således dra nytta av in-
formationen. Detta kan innebära att omfattningen av upplysningar som lämnas hos olika 
fastighetsbolag kan variera vilket också kan påverka tillförlitligheten i värdena och även 
jämförbarheten mellan bolagen. Revisorn på Deloitte påtalar att då verkligt värde består av 
svåra bedömningar menar han att den rättvisande bilden kan förstärkas genom att arbetet 
med utlämnandet av detaljerade upplysningarna utvecklas. Således finns incitament att ut-
veckla de upplysningskrav som i dagsläget existerar kring verkligt värde i IAS 40 i syfte att 
öka tillförlitligheten och jämförbarheten i informationen kring redovisning till verkligt värde av 
förvaltningsfastigheter. När dessa förstärks påverkas även den rättvisande bilden positivt.  

5.3.3 Revisorn granskar det verkliga värdet av förvaltningsfastigheten 
Den granskning revisorn utför i samband med revisionen ska enligt Martin et al. (2006) 
utmynna i att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna förstärks. Denna utvärdering be-
står bland annat av att revisorn ska få en förståelse för hur processen vid fastställandet av 
det verkliga värdet av fastigheten går till för att sedan granska de metoder som använts och 
de antaganden som ligger till grund för värderingen (Cosserat, 2004). Granskningen utförs 
på olika sätt hos revisionsbyråerna och revisorn på PwC förklarar exempelvis att denna 
process består av en genomgång av de parametrar och antaganden som använts i värde-
ringsmodellen. Vidare bedömer revisorn även den interna kompetensen på företaget vilket 
stämmer överens med Martin et al. (2006) uppfattning om att en bedömning ska utföras 
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angående värderingsmannens potentiella påverkan på värdet. Detta borde i viss mån hindra 
att subjektivitet speglar värderingarna då revisorerna genom att bedöma den interna kom-
petensen kan upptäcka om de interna värderingsmännen styrs av egna åsikter om fastighet-
ens värde snarare än marknadens uppfattning. Denna bedömning kan således öka tillförlit-
ligheten i verkligt värde och förstärka den rättvisande bilden. 

En annan viktig uppgift som revisorn har i granskningen av det verkliga värdet och som är 
nära sammankopplat med risken för subjektivitet i värdena, är att bedöma rimligheten i fö-
retagsledningens antaganden som ligger till grund för värderingen (Cosserat, 2004). Detta är 
viktigt på grund av att om företagsledningen har incitament att manipulera vinsten anses 
revisorerna kunna begränsa detta (Sundgren et al., 2009). Revisorn på Ernst & Young för-
klarar att företagsledningen exempelvis kan vilja skruva värdena vid belåning. Övriga revi-
sorer är överens om att risken för vinstmanipulering är ett problem med verkliga värden. 
Denna insikt visar på att när de antaganden som ligger till grund för värderingen granskas, 
har revisorerna detta problem i åtanke, som gör att subjektiviteten i värdena kan begränsas. 
Genom detta kan tillförlitligheten i de verkliga värdena förstärkas och följaktligen den rättvi-
sande bilden.   

Revisorn ska även bedöma risken för felberäkningar av det verkliga värdet (Cosserat, 2004) 
och vidta åtgärder för de värden som anses vara orimliga (Martin et al., 2006). Då det verk-
liga värdet av en fastighet oftast inte är ett exakt värde tolereras ofta ett värde som är inom 
ett visst intervall. Detta intervall speglar även osäkerheten i värderingen. Differentierar revi-
sorns uppfattning från företagets uppfattning om värdet alltför mycket uppger samtliga re-
spondenter att diskussioner förs med bolaget angående orsakerna bakom avvikelsen. Revi-
sorn på KPMG förklarar att väsentlighetstal är viktiga i revisionen. Väsentligheten ökar 
nämligen om en fastighet är värd 250 miljoner kronor och värdet differentierar med 15 %, 
vilket gör att summan av avvikelsen är stor. Revisorn menar dock inte att en differens på 5 
% inte är betydelsefull, utan orsakerna bakom denna avvikelse diskuteras också med fastig-
hetsbolaget.  

Denna noggranna genomgång av osäkerheten i värdet kan ställas i kontrast med ett exem-
pel Ernst & Young uppgav i intervjun. Ernst & Young godkände i samband med en 
granskning av verkliga värden en avvikelse på 90 %, med motiveringen att den inte ansågs 
vara betydelsefull i relation till det egna kapitalet. Det reviderade bolaget förklarade även 
avvikelsen med att fastigheten förväntades generera dessa kassaflöden i framtiden. Att en 
sådan stor avvikelse godkändes av revisionsbolaget kan som utomstående anses vara oac-
ceptabelt. Men med anledning av att revisorn på Ernst & Young uttryckligen uppger att an-
svaret gentemot intressenterna, och att bevara varumärket är viktigare än fastighetsbolagets 
åsikter om värderingen, borde en utomstående kunna lita på att detta beslut var väl motive-
rat. Detta framhåller även Edenhammar (2002) vara viktigt i revisionen, det vill säga att re-
visorer hela tiden har i åtanke att uppdraget inte kommer från företagsledningen på fastig-
hetsbolagen utan ifrån dess aktieägare, eftersom de finansiella rapporterna ska ge samtliga 
intressenter en rättvisande bild av företaget. Detta tyder på att tillförlitligheten i de verkliga 
värdena torde förstärkas genom en kombination av noggranna kontroller av osäkerheten i 
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värdena samt att revisionsbolagen har ett ansvar utåt. Således förstärks den rättvisande bil-
den av ett företag. 

För att revisorer ska kunna bedöma det verkliga värdet av förvaltningsfastigheter och ge 
redovisningen ökad trovärdighet, kan de behöva ta hjälp av experter. Precht (2007) skriver 
att detta sker på grund av att många kan vara osäkra på hur fastställandet av en värdering av 
en förvaltningsfastighet till verkligt värde går till. Tillförlitligheten i de redovisade verkliga 
värdena kan därför ifrågasättas då det i slutändan är revisorn som godkänner den finansiella 
informationen. Revisorn på KPMG uppger att trots att det är hans ansvar att ifrågasätta 
värdena som företaget fastställt är det han som är sämst på att bedöma dessa. Av denna an-
ledning menar han att de interna och externa värderingarna är mer pålitliga än hans egen 
bedömning och kräver att de bolag som han reviderar inte endast värderar sina fastigheter 
internt. Revisorn på Deloitte har däremot en annan uppfattning om hur mycket kunskap 
revisorerna som arbetar med verkligt värde ska besitta, vilken stämmer överens med Martin 
et al. (2006) uppfattning. Han uppger att det är viktigt att personen som reviderar ett fas-
tighetsbolag har god insikt i hur en värdering går till och förklarar att revisorerna på Delo-
itte genomgår omfattande utbildningar för att uppnå detta. Däremot påtalar han att då revi-
sorernas kunskap inte räcker till tar de hjälp av Deloittes egna interna värderingsexperter. 
Övriga respondenter använder sig också av interna värderingsexperter vid behov vilket an-
tyder på att dessa experter anses utgöra en standard i granskningsprocessen på revisionsbo-
lagen. Vidare kan detta innebära att tillförlitligheten i de verkliga värdena inte nödvändigtvis 
minskas för att revisorn inte besitter god kunskap om värderingsförfarandet. Detta på 
grund av att den interna värderingsexperten kompletterar revisorns bristande kunskap, som 
gör att tillförlitligheten istället ökar och förstärker därmed den rättvisande bilden. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som analysen har gett upphov till angående studiens syfte.  

Hur påverkar redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter den rättvi-
sande bilden av ett företag?   

Genom att användningen och problematiken kring redovisning till verkligt värde av för-
valtningsfastigheter påverkar den rättvisande bildens kvalitativa egenskaper, medför värde-
ringsmetoden därför effekter på den rättvisande bilden. Följande slutsatser har dragits om 
dess påverkan:  

• Begriplighet: Redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter påverkar 
den rättvisande bilden positivt om läsarna av de finansiella rapporterna är erfarna. 
Dessa kan begripa innehållet då de har de förkunskaper som IASB kräver av en lä-
sare. Däremot kan redovisning till verkligt värde påverka den rättvisande bilden ne-
gativt genom att den oerfarne läsaren kan få en felaktig bild av företaget. Detta på 
grund av att den oerfarne läsaren inte har tillräckligt med förkunskaper, som till ex-
empel att värdeförändringar går över resultatet, för att kunna begripa innehållet i de 
finansiella rapporterna.  

• Relevans: Redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter bidrar med re-
levans i de finansiella rapporterna och påverkar därför den rättvisande bilden posi-
tivt. Denna slutsats baseras bland annat på uppfattningen om att det existerar ett 
samband mellan verkligt värde och aktiekursen, och att verkligt värde därmed är re-
levant som beslutsunderlag. Aktieägare, som är de primära användarna av den fi-
nansiella informationen, kan exempelvis erhålla aktuella värden på fastigheterna di-
rekt i balansräkningen och på så vis fatta snabba beslut. Av denna anledning är även 
relevans en väldigt viktig egenskap av den rättvisande bilden.  

• Tillförlitlighet: Tillförlitligheten i redovisning till verkligt värde av förvaltningsfas-
tigheter brister av flera anledningar, vilket medför en negativ påverkan på den rätt-
visande bilden. Bland annat är verkligt värde endast teoretiskt, vilket gör att tillför-
litligheten i värdet är hög vid den tidpunkt värderingen sker men minskar ögon-
blicket efter. Att företagsledningen belönas efter resultatbaserade parametrar som 
föranleder en vilja att redovisa höga resultat påverkar också tillförlitligheten i vär-
dena. Tillförlitligheten påverkas vidare negativt vid lågkonjunktur då nya antagan-
den om fastighetens värde är svåra att fastställa. Verkliga värden präglas även av en 
osäkerhet som allmänt uppfattas innefatta en felmarginal på ± 10 %, trots att verk-
liga utfall har visat att felmarginalen kan uppgå till ± 20 %. Denna felmarginal 
skapar en stor osäkerhet i värdet på en fastighet och visar återigen att tillförlitlighet-
en brister vid redovisning till verkligt värde. Vidare existerar endast en rekommendat-
ion i IAS 40 att en värdering till verkligt värde ska utföras externt vilket innebär att 
företag kan välja att bara värdera internt. Därmed riskeras tillförlitligheten i värdena 
eftersom subjektivitet kan påverka dem.  
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• Jämförbarhet: Samtliga fastighetsbolag som revideras av respondenterna i studien 
använder sig av kassaflödesmetoden. Detta innebär att jämförbarheten mellan fas-
tighetsbolagen ökar, och att den rättvisande bilden förstärks. Med reservation för 
att de bakomliggande antaganden som gjorts i modellen, samt omfattningen av 
upplysningar angående det verkliga värdet kan differentiera mellan fastighetsbola-
gen. 

Hur kan verkligt värde förbättras i syfte att förstärka den rättvisande bilden? 

Ur analysen kan slutsatser dras angående hur de viktigaste kvalitativa egenskaperna, och så-
ledes den rättvisande bilden, kan förstärkas. Detta kan ske genom att åtgärder vidtas för att 
förbättra redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Tillförlitligheten i verkligt 
värde kan förstärkas genom att IAS 40 reglerar att värderingar av fastigheter ska ske ex-
ternt. Genom att utveckla upplysningskraven i IAS 40 kan begriplighet, tillförlitlighet, och jäm-
förbarhet förstärkas. Revisorer kan även förstärka tillförlitligheten genom att besitta god kun-
skap av värderingsförfarandet, noggrant granska den interna kompetensen och ha i åtanke 
att de antaganden som ligger till grund för värderingen kan vara påverkade av företagsled-
ningen. 

Summering och avslutande kommentarer 

Redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter påverkar de kvalitativa egenskap-
erna både positivt och negativt vilket medför en effekt på den rättvisande bilden. Verkligt 
värde medför positiva effekter till den rättvisande bilden huvudsakligen genom att bidra 
med relevans och jämförbarhet. Eftersom aktieägarna är de primära användare av den finansi-
ella informationen kan verkligt värde även antas vara begriplig och påverka den rättvisande 
bilden positivt. Värderingsmetoden har däremot en negativ påverkan på den rättvisande 
bilden genom omfattande brister i tillförlitlighet. Bristerna blir särskilt märkbara vid använ-
dandet av kassaflödesmetoden, som de flesta fastighetsbolag i praktiken tillämpar. Dessa 
brister kan dock delvis avhjälpas genom att vidta de ovan nämnda åtgärderna. I övrigt kan 
främst även relevansen i redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter kompen-
sera för värderingsmetodens brister i tillförlitlighet. Detta för att aktieägarna kräver att re-
dovisningen är relevant, snarare än tillförlitlig, för att kunna användas som beslutsunderlag. 
Med detta som grund konkluderar författarna att redovisning till verkligt värde av förvalt-
ningsfastigheter rimligen torde bidra till en rättvisande bild av ett företag. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens slutsatser i relation till den inledande problemdiskussionen och även 
funderingar som har uppkommit under arbetets gång men som inte faller direkt under syftet. Kapitlet redo-
gör även för metodens inverkan på studien, och förslag till vidare studier. 

7.1 Varför studera något uppenbart? 
Flertalet författare (Bengtsson, 2008; Engström, 2009) är av uppfattningen att redovisning 
till verkligt värde bidrar till en rättvisande bild av ett företag. Främst på grund av att meto-
den medför relevans i redovisningen. Om detta diskuterades även i problemdiskussionen 
som nyttan med verkligt värde. Varför är då detta intressant att studera när verkligt värde 
uppenbarligen bidrar till en rättvisande bild? Denna slutsats drog nämligen även författarna. 
Det intressanta är egentligen att redovisningen är relevant om den speglar marknaden, vil-
ket också gör den rättvisande. Men eftersom verkligt värde egentligen bara speglar mark-
nadsvillkoren på bokslutsdagen torde relevansen i metoden minska i takt med att värde-
ringstillfället blir alltmer avlägset. Vidare är detta intressant att studera då relevans inte är 
den enda faktorn som den rättvisande bilden bygger på. Studien har visat att även tillförlit-
lighet, begriplighet och jämförbarhet påverkar den rättvisande bilden. Bland annat finns det 
ett mycket stort problem med tillförlitlighet som även ligger bakom de debatter som idag 
existerar kring verkligt värde och huruvida denna metod är lämplig för förvaltningsfastig-
heter. Om detta diskuterades även i problemdiskussionen. Problemet med tillförlitlighet 
grundar sig i att värdeförändringar, som inte innehåller kassaflöden, går över resultatet och 
vidare in i fritt eget kapital (Bengtsson, 2009). Eftersom dessa är utdelningsbara skapas inci-
tament att vilja påverka värdena. Författarna till uppsatsen har därmed funderingar kring att 
alternativt boka värdeförändringarna direkt mot bundet eget kapital. Detta alternativ skulle 
åtminstone kunna minska de tveksamheter och debatter som idag existerar kring verkligt 
värde och huruvida det är rättvisande.  

7.2 Är relevans viktigare än tillförlitlighet? 
Då fastighetsbolag kan välja mellan att redovisa sina fastigheter till verkligt värde eller an-
skaffningsvärde (Nordlund & Persson, 2003) gör bolagen samtidigt ett val mellan relevans 
och tillförlitlighet. Användandet av verkliga värden i de finansiella rapporterna ger ett före-
tags intressenter relevanta beslutsunderlag med aktuella värden. Författarna fann i studien 
att redovisning till verkligt värde bidrar med relevans och påverkar därmed den rättvisande 
bilden positivt. Författarna konkluderar dock även att redovisning till verkligt värde brister 
i tillförlitlighet. För att uppnå en god tillförlitlighet i redovisningen av förvaltningsfastighet-
er kan redovisningsalternativet anskaffningsvärdet istället användas. Denna metod ger där-
emot inget utrymme för relevans vilket författarna anser vara viktigt vid värdering av fas-
tigheter. Av denna anledning kan författarna inte försvara en redovisningsmetod som årlig-
en minskar värdet på en fastighet utan någon hänsyn till marknadens förutsättningar, ef-
tersom att värdet på fastigheten snarare ökar med tiden. Av dessa anledningar kan redovis-
ning till verkligt värde föredras framför redovisning till anskaffningsvärde, vilket också de 
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börsnoterade fastighetsbolagen tycks anse då majoriteten av dessa faktiskt använder meto-
den. Detta kan också ha att göra med att de vill förse aktieägarna, som är de primära an-
vändarna av finansiell information, med relevanta beslutsunderlag. Relevansen kan därmed 
anses viktigare än tillförlitligheten. 

7.3 Kan icke-finansiella mått förstärka tillförlitligheten? 
Ett problem som diskuterades i problemdiskussionen och kan hänföras till tillförlitlighet, 
eller snarare bristen på tillförlitlighet, är företagsledningens vilja att påverka fastighetsvär-
dena (Bengtsson, 2008). Denna vilja grundar sig i att deras kompensation baseras på nyck-
eltal som är mått av resultatet. Med anledning av att det uttryckts en önskan från några re-
spondenter i studien att företagsledningen borde belönas utifrån andra parametrar, diskute-
rar författarna därför huruvida kompensationerna istället kan baseras på icke- finansiella 
mått av resultatet. Genom att exempelvis låta hyresgästnöjdhet eller hyresgästomsättning 
mäta resultatet, tror författarna att företagsledningens incitament att vilja påverka fastig-
hetsvärdena kan minska. Detta trots att icke-finansiella mått är mest användbara enligt Itt-
ner, Larcker och Rajan (1997) hos företag med en innovationsfokuserad strategi. Fastig-
hetsbolag är nödvändigtvis inte innovativa, men har ett stort behov av förändring. Denna 
lösning skulle ytterligare kunna minska debatten kring verkligt värde och även förstärka till-
förlitligheten och därmed den rättvisande bilden. 

7.4 Metodens inverkan på studien 
Kritik kan riktas mot studiens metod gällande genomförandet av de kvalitativa intervjuerna. 
Två av fyra intervjuer genomfördes per telefon vilket Jacobsen (2008) menar är mindre 
lämpligt då en intervju innehåller många öppna frågor. Utfallet stämmer dock inte helt 
överens med Jacobsens (2008) observation då en av två telefonintervjuer var lika omfat-
tande som de personliga intervjuerna. En telefonintervju bekräftade dock Jacobsens (2008) 
observation då diskussionen i denna var mer kortfattad. Detta kan ha haft en inverkan på 
studiens utfall. 

7.5 Förslag till vidare studier 
Då studien avslutades uppstod funderingar som kan vara av intresse att studera vidare. Stu-
dien visade att kassaflödesmetoden används uteslutande vid värdering till verkligt värde av 
förvaltningsfastigheter. Detta trots att ortsprismetoden förespråkas av IAS 40 på grund av 
den ökade tillförlitligheten metoden medför. Eftersom kassaflödesmetoden används i sådan 
utsträckning kan det vara aktuellt att undersöka om det finns ett behov av att utveckla re-
gleringen kring denna metod. Detta för att stärka tillförlitligheten av denna. Vidare kan 
även behovet av ett nytt regelverk för länder med en mindre aktiv marknad av förvaltnings-
fastigheter undersökas. Eftersom att studien indikerade att Sverige har en mindre aktiv 
marknad kan det existera ett behov av ett mer tillförlitligt alternativ till kassaflödesmetoden.  

Vidare kan det också vara av intresse att undersöka hur fastighetsbolagen värderade fastig-
heterna under den senaste lågkonjunkturen. Detta för att undersöka om värderingarna av-
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speglar marknadens uppfattning om det verkliga värdet. Om de skulle avvika kan det vara 
av intresse att undersöka incitamenten till avvikelsen och hur diskussionen med respektive 
bolags revisor fördes.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Allmänt 

Hur länge har du arbetat som auktoriserad revisor, samt med verkligt värde? 

Kan du ge exempel på de fastighetsbolag du arbetar med som redovisar sina förvaltnings-
fastigheter till verkligt värde?  

Värderingsmetod 

Vilka värderingsmetoder använder fastighetsbolagen? (Ortsprismetoden, värderingsmodell 
eller annan) 

Intern värdering 

Vilka fördelar ser du med det? 

Vilka nackdelar ser du med det? 

Extern värdering 

Vilka fördelar ser du med det? 

Vilka nackdelar ser du med det? 

Revisorns roll 

Hur granskar ni värderingsprocessen? (insamlandet av revisionsbevis, bedömning av anta-
ganden etcetera) 

Tar ni hjälp av en värderingsexpert i samband med granskningen? Om ja, när? Varför? 

Uppfattar ni att granskningen av de finansiella rapporterna har påverkats av att företag re-
dovisar till verkligt värde av förvaltningsfastigheter? I så fall, på vilket sätt? 

Händer det att fastighetsbolag felberäknar sina förvaltningsfastigheter?  

Vad beror en felberäkning oftast på? 

Vad händer om ni upptäcker att värderingen är under – eller övervärderad? 

Finns det någon ”acceptansnivå” inom vilken en värdering får hamna? 

Verkligt värde 

Vilka fördelar finns det med att företag värderar förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 
Vilka nackdelar finns det? 
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Rättvisande bild 

Vad innebär principen om rättvisande bild för dig? 

Hur ofta anser du att fastigheterna bör värderas för att ge företaget en så rättvisande bild 
som möjligt? 

Anser ni att redovisning till verkligt värde återspeglar en rättvisande bild av ett företag? 

 


