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”Det finns en risk att bolagen till slut landar hos kungen i Mumindalens 

värdedefinition: ’Ett värde är ett värde är ett värde. Ett värde är något 

som [är] stort och gammalt och fint.’ Som en fastighet.” 

 – Per Lindvall (2004) 

 





Abstract 
Inom några veckor kommer ett antal koncerner att på sedvanligt sätt presentera årets resultat 

genom sina bokslutskommunikéer. Detta händer förvisso varje år och är i sig ingen nyhet för 

världen. Däremot är det den första koncernredovisning där förvaltningsfastigheter kan tas upp 

i redovisningen till verkligt värde, något som har påståtts minska de finansiella rapporternas 

trovärdighet. Bakom påståendet finns argument om det verkliga värdets subjektiva natur och 

svårigheten i att externt bedöma värdets kvalitet. Givet kritiken och det annalkande årsslutet 

blev uppsatsens författare nyfikna på kontrollfunktioner för verkligt värde, vilket resulterat i 

föreliggande uppsats. 

 

Under de nio sista veckorna år 2005 genomfördes intervjuer med åtta representanter för tre 

olika branscher med betydelse för förvaltningsfastigheternas värdering. De svar som erhållits 

beskriver och förklarar tolv kontrollfunktioner som tjänar till att verifiera eller på något annat 

sätt bidra till att garantera fastighetsvärderingens kvalitet. De funna kontrollfunktionerna 

förklaras utifrån uppsatsens teoretiska referensram. Huvudsakligen tar de sikte på efterlevnad 

av redovisningsreglerna och värderingens förutsättningar. Ett genomgående drag är att fokus 

ligger på en kontroll av verkligt värdes rimlighet. Det har också konstaterats att kontrollerna 

varierar beroende på använd värderingsmetod och att erfarna praktiker tycks föredra verkliga 

värden som grundats på nuvärdesberäknad kassaflödesanalys medan de genomför noggranna 

kontroller innan den primära värderingsmodellen – ortsprismetod – tillämpas. 
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1 Inledning 
Från och med den första januari 2005 gäller IFRS/IAS för alla i Europeiska unionen noterade 

bolag som skall framställa koncernbokslut. Det gemensamma regelverket skall underlätta 

jämförelse mellan koncerners resultat men även underlätta den ekonomiska integrationen i 

unionen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1606/2002). Det nya regelverket 

öppnar dörren för redovisning till verkligt värde vad gäller redovisning av 

förvaltningsfastigheter. Det verkliga värdet har uttryckts på olika vis av olika organisationer, 

men de olika definitionerna är till innebörd synonyma (IASB 2005, French 2003). Exempel på 

organisationer som har definierat verkligt värde är International Accounting Standards Board, 

IASB; International Valuation Standards Committee, IVSC; och the Royal Institution of 

Chartered Sureveyors, RICS.  

 

Förvaltningsfastighetens verkliga värde är enligt IASB ”…det pris till vilket fastigheten skulle 

kunna säljas i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har 

ett intresse av att transaktionen genomförs…” (Karlsson 2005, IAS 40 punkt 36). 

 

Värderingen av förvaltningsfastigheter bygger enligt IASB:s regelverk på ortsprisjämförelse 

mellan liknande fastigheter i samma skick, med samma läge, och på samma marknad 

(Karlsson 2005, IAS 40 punkt 45). I brist på aktiv marknad har värderingsmannen att vända 

sig till liknande marknader för att bedöma det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten 

(Karlsson 2005, IAS 40 punkterna 36, 45, och 46). IAS 40 ger alltså riktlinjer i värderingen 

till verkligt värde, men lämnar samtidigt mycket till värderingsmannen.  

 

Regelverket för värdering av förvaltningsfastigheter ger orsak till flera intressanta 

frågeställningar, främst på grund av att IAS 40 lämnar ett stort svängrum för praktikers 

bedömning; dels värderingsprocessen i sig, dels kontrollfunktioner internt och externt. Ett 

exempel på detta svängrum är att en koncern inte behöver, även om det uppmuntras av IASB, 

anlita en extern och kompetent värderingsman till att värdera bolagets förvaltningsfastigheter 

(Karlsson 2005, IAS 40 punkt 32). Koncernen kan alltså, på eget ansvar, internt värdera sina 

förvaltningsfastigheter, vilket kan tänkas medföra högre risk för subjektivitet.  

 

Det finns forskning som visar på att intern värdering leder till större spridning i köp/sälj-

kurser vilket innebär högre transaktionskostnader för finansmarknaden (Muller III och Riedl 
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2002). Oavsett intern eller extern värdering är det motiverat att anta att det nya regelverket 

utgör incitament för användare av finansiella rapporter att uppnå en allmänt högre 

förståelsegrad för de värderingsprocesser och kontrollfunktioner som ligger bakom posterna i 

koncernbokslutet, något som kan tänkas motverka en höjning av transaktionskostnader.  

 

Debatten kring införandet av verkligt värde redovisning av förvaltningsfastigheter har varit 

omfattande. Införandet av verkligt värde inom detta område har inte bara ansetts vara av 

godo, förvisso speglar det verkliga värdet ännu en dimension av den verklighet koncernen är 

verksam i, och bör därför redovisas i bokslutet, samtidigt kan det verkliga värdet i hög grad 

tyckas vara för subjektivt och osäkert för att ges utrymme i en balans- och resultaträkning. 

Enligt Dr Gary Cunningham, Associate Professor of Accounting vid Bilkent University i 

Ankara, ägde en liknande debatt rum i USA på sextiotalet. Den amerikanska debatten 

resulterade i att verkligt värde avskrevs eftersom det inte ansågs vara förenligt med 

rättvisande bild (Cunningham 2005). I IAS-världen är det uppenbart att debattens segrare inte 

delar amerikanernas åsikter om verkligt värde. De olika debattresultaten pekar på ett djup i 

ämnet som är värt att undersöka närmare.  

 

IAS 40 är det första testet av verkligt värde redovisning utanför finansiella tillgångar. 

Paradigmet som favoriserar anskaffningskostnad naggas i kanten till förmån för verkligt värde 

redovisningen. Denna förskjutning i fokus från historisk kostnad till verkligt värde flyttar 

bevisbördan från kvittot/köpebrevet som styrker anskaffningskostnaden till resultatet av en 

värderingsprocess. De kontrollfunktioner som finns idag är utvecklade under en tid då 

historisk kostnad gällde, och kan därför tänkas vara mindre effektiva idag när verkligt värde 

gäller (Barlev och Haddad 2004). Visserligen är verkligt värde inte något nytt för världen i 

den bemärkelsen att det tidigare har redovisats i notform, det som är revolutionerande är att 

det verkliga värdet numera ska ingå som post i koncernens balans- och resultaträkningar och 

har därmed en större betydelse och vikt i presentationen av finansiella rapporter.  

 

Förutom att det verkliga värdet numera ska redovisas i balansräkningen skall förändringar i 

detta värde redovisas över resultaträkningen (Karlsson 2005, IAS 40 punkt 35), något som 

innebär att koncernens resultat numera delvis är beroende av konjunkturen på 

fastighetsmarknaden. Här spelar värderingen en stor roll och högre krav på värderingsmän, 

värderingsprocesser, och kontrollfunktioner, är förmodligen att vänta. Givet det nya 

regelverket är det relevant att fördjupa kunskapen kring hur redovisande koncerner, 
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värderingsmän och revisorer, kan garantera fastighetsvärdets trovärdighet till en rimlig grad. 

En del i detta är givetvis de kontrollfunktioner som finns och som är ämnade att säkerställa 

rimligheten i det redovisade verkliga värdet. 

1.1 Syfte 

Syftet är att beskriva och förklara praktikers tillämpning av IAS 40 med avseende på 

kontrollfunktioner i värderingsprocessen. 

 

Med kontrollfunktioner menas sådana företeelser eller åtgärder som syftar till att verifiera 

eller på något annat sätt bidra till att garantera fastighetsvärderingens kvalitet. Genom att det 

redovisande bolaget bär ansvaret för den avlämnade redovisningen har bolagsstyrelsen och 

verkställande direktören inte ansetts som kontrollerande utan som avrapporterande aktörer. 

Hänsyn har i övrigt inte tagits till vem som påtalat, krävt eller på annat sätt utverkat kontroll. 

1.1.1 Frågeställningar 

• Vilka kontrollfunktioner finns vid redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde? 

• Vad är kontrollfunktionerna avsedda att säkerställa? 

1.1.2 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte siktar på att identifiera kontrollfunktioner inbegripet deras funktioner i 

redovisningen. Uppsatsens ämne tangerar förvisso olika värderingsmetoder, men uppsatsen 

syfte inbegriper inte att ta fram alternativa värderingsmodeller för förvaltningsfastigheter. 

Syftet är koncentrerat till att finna de kontrollfunktioner som finns vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Uppsatsens syfte är inte att utvärdera verkligt värde 

som koncept, inte heller att utvärdera praktikers tolkningar eller tillämpning av regelverket. 
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2 Metod 
Metodkapitlet syftar till att beskriva rapportförfattarnas arbete med att ta fram de underlag 

som slutligen leder fram till analys och slutsatser. Utgångspunkten är författarnas syn på den 

vetenskapliga processen, men kapitlets huvudsakliga fokus är en diskussion om de val 

författarna ställts inför vad gäller metoder, tekniker, materialinsamling, urval med mera. 

Diskussionen rör även möjliga resultat och slutsatser givet de val som träffats. 

2.1 Kunskapssyn 

Utgångspunkten för rapporten är frågor ställda till ett antal praktiker kring deras tankar om en 

viss ekonomisk företeelse, nämligen kontrollfunktioner i en värderingsprocess. En intervju 

baserat på enbart de två frågorna ”Vilka kontrollfunktioner finns i värderingsprocessen?” samt 

”Vad kontrollerar de för?” hade dock sannolikt gett torftiga resultat. Tolkning och försök till 

förståelse av inhämtade beskrivningar av värderingsprocessen och dess sammanhang kan ge 

insikt i den ekonomiska filosofi som respondenterna hyser kring uppsatsens ämne. Den 

teoretiska referensramen utgör då dels en bakgrund mot vilken läsaren kan jämföra uppsatsens 

resultat för rimlighet och relevans, dels den tolkningsmall mot vilken tolkningen genomförs. 

Därmed ansluter sig föreliggande arbete närmast till ett hermeneutiskt synsätt på kunskapen, 

där beskrivandet av individuella fall eller konkreta situationer tolkas och förstås. Det leder till 

att kunskap växer och utvecklas genom fördjupning av inblick och insikt, vilket i sin tur kan 

göra att fenomenet, värderingsprocessens kontrollfunktioner, framstår i ett nytt ljus och en ny 

mening. (Jfr Egidius 1986) 

2.2 Validitet 

Validitet syftar på förmågan att verkligen mäta det som rapporten utger sig för att mäta. Hög 

validitet säkerställer att de dragna slutsatserna inte senare kommer falsifieras eller på annat 

sätt göras ointressanta genom att det visas att en bättre mätteknik funnits tillgänglig vid 

tillfället. (Ejvegård 2003) I föreliggande rapport innebär validitet alltså den grad med vilken 

arbetet kan användas för att beskriva och förklara praktikers tillämpning av IAS 40, med 

avseende på kontrollfunktioner i värderingsprocessen. 

 

Då uppsatsens syfte inte rör några klara mått och tydliga mätmetoder saknas, uppstår ett 

validitetsproblem. Ejvegård (2003) föreslår att sådana problem kan lösas genom att dels 

förklara vad måttet står för och dels använda måttet konsekvent. När det gäller måttförklaring 
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kan det mått som använts beskrivas såsom ”respondenternas positiva och negativa svar”. En 

redogörelse för mättekniken presenteras genom att metodval, arbetsprocess, möjliga felkällor 

samt de metodproblem som författarna stött på beskrivits nedan. I appendix redovisas den 

intervjuguide som har använts. Angående en konsekvent användning av måttet är det dels av 

intresse att kommentera hur redovisning av det empiriska materialet sker, dels hur analysen 

används för att dra allmängiltiga slutsatser. Sammanställning och redovisning av empirisk 

data har beskrivits i ett särskilt kapitel nedan; här bör ändå tilläggas vikten av att lyfta fram så 

väl positiva som negativa svar. Även möjligheten till generaliseringar diskuteras i ett särskilt 

stycke. 

 

I metodvalen kan också inkluderas en diskussion om andra möjliga mättekniker. En 

heltäckande enkätundersökning eller en textanalys av upplysningar i delsårsrapporter är 

exempel på tänkbara mätverktyg som övervägts men som inte ansetts lämpliga. Enkäter kan 

avfärdas med resursargument samt svårigheten att använda enkätformen för att fånga ”mjuka 

faktorer”. Finansiella rapporter där IAS 40 tillämpats förekommer ännu så länge sparsamt och 

främst i form av kortfattade kvartals- och delårsredovisningar. Därtill kan fogas att textanalys 

inte fångar upp den bredd av olika typer av praktiker som har eftersträvats. 

2.3 Reliabilitet 

Om validitet syftar på förmågan att verkligen mäta det man utger sig för att mäta, anger 

reliabiliteten tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och måttenheten. 

(Ejvegård 2003) Det rör sig alltså om att andra forskare bör kunna få samma eller i hög grad 

liknande resultat genom att använda samma mätinstrument på samma datamaterial. Här 

inträder dock problematiken kring värderingar i samhällsvetenskapliga studier. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul menar att personliga faktorer såsom uppfostran, utbildning och tidigare 

erfarenheter ger forskaren vissa värderingar som sedan påverkar valet av litteratur och metod, 

observationer samt tolkning och värdering av de samma. Liknande invändningar kan föras 

fram för respondenterna och deras svar. Hänsyn måste även tas till att beskrivningen grundar 

sig på respondenternas personliga perspektiv. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) 

Rapportförfattaren kan bara anta att svaren utgör respondenternas korrekta och sanna 

uppfattningar om undersökningsfältet. 

 

Reliabilitetsfrågan blir ännu mera komplex utifrån bedömningen vad som är instrumentet för 

undersökningen: de ställda frågorna eller intervjuerna i sin helhet? Givet diskussionen ovan 
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kommer personlig bakgrund att påverka inte bara hur frågorna formuleras utan också hur de 

uppfattas och senare tolkas. Även om intervjuerna transkriberas fullständigt finns fortfarande 

utrymme för tolkningar, minnen och erfarenheter som är starkt förknippade med författarna. I 

de fyra fall där författarna genomfört intervjuerna gemensamt finns automatiskt en second 

opinion om upplevelserna kring intervjusvaret som undanröjer utrymme för helt personliga 

tolkningar. Här skapas alltså ett slags reliabilitetskontroll bestående i heterogeniteten i 

författarnas bakgrund och erfarenhet. Detta kan också kopplas till den kunskapssyn som utgör 

grunden för arbetet: tolkning och förståelse förs där samman med den teoretiska 

referensramen, där den senare kan sägas utgöra ett slags måttstock och vägvisare för 

tolkningsarbetet, men också ett underlag för läsarens egen bedömning av arbetets rimlighet 

och förankring i vetenskaplig tradition. 

 

Ejvegård (2003) ger några förslag till reliabilitetsprövning av enkäter, av vilka ett har kommit 

till användning i föreliggande arbete, nämligen kontrollfrågor. Genom att låta samma frågor 

återkomma men med en ny formulering kan intervjuaren söka diskrepanser mellan svaren. 

Om olikheterna är stora tyder det på låg reliabilitet. Genom den semiformaliserade formen av 

intervjuer har sådana frågor lätt kunnat inkluderas i intervjusituationen och resultatet har varit 

gott. I något fall har förtydliganden och ändringar framkommit, men inte av den omfattningen 

att de föranlett någon egentlig åtgärd från författarna. 

2.4 Litteratursökning 

Litteratur har främst sökts genom dataslagningar i Libris och den lokala bibliotekskatalogen 

vid Linköpings universitets bibliotek. Vidare har tidskriftsdatabaser inom företagsekonomi 

använts, främst EBSCO Host, Business Source Elite och Emerald. Som exempel på de sökord 

som använts kan nämnas verkligt värde/fair value, förvaltningsfastigheter/investment property 

samt IAS 40. Sökningarna har sedan utvidgats genom att använda referenslistor i den angivna 

litteraturen samt slagningar på artikelförfattare. Till datasökningarna har också fogats tips och 

råd som framkommit genom uppsatsgruppen och lärare vid universitetet. 

2.5 Design och metodval 

Metodlitteraturen argumenterar för att det är forskningsproblemet som ska bestämma vilken 

typ av ansats och metod som används. Syftet med arbetet kan sammanfattas som att samla in 

ytterligare material om ett känt men ej välbeskrivet fenomen, för att sen förklara det 

ytterligare. Ghauri föreslår fallstudien som en design lämpad för att undersöka karaktäristika 
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från en situation eller organisation som sällan eller aldrig undersökts och/eller en organisation 

som befinner sig i en ovanlig eller speciell situation. Genom att lägga till en komparativ 

ansats kan den även användas för att beskriva olika dimensioner av frågeställningarna. 

(Ghauri et al 1995) 

 

Föreliggande undersökning tar sin utgångspunkt i fallet Inför det första årsbokslut där IAS 40 

tillämpas i svensk redovisning och de olika dimensioner som lyfts fram härstammar från olika 

typer av redovisningspraktiker. Däremot ska den komparativa fallstudien inte tolkas som att 

författarna slagit bivack hos de berörda organisationerna för att där vända varje sten och 

undersöka varje vattendrag. En sådan ansats har inte ansetts nödvändig för att uppnå resultat, 

ej heller skulle tillgängliga resurser medge den. I stället baseras undersökningen på kvalitativa 

intervjuer. Genom att använda en semistandardiserad form finns utrymme för att tillåta 

uppföljande och avvikande frågor utifrån den specifika intervjusituationen. Formen lämpar sig 

också bra för den typ av ”mjuka” data som undersökningen grundar sig på. (Lundahl and 

Skärvad 1992). Samtidigt är intervjun i förväg strukturerad för att nå vissa mål och 

systematiskt gå igenom de områden som intervjuarna är intresserade av. Därmed kan 

intervjun inte lämnas helt icke-standardiserad. 

 

Ghauri hävdar att semistandardiserad intervjuform är en särskilt svår undersökningsmetod 

som kräver stor kunskap om dels ämnesområdet och dels själva metodproblematiken. Hans 

lösning kan närmast liknas vid den hermeneutiska spiralen (cf Ejvegård 2003): arbetet måste 

hela tiden ta hänsyn till och tolka inhämtad information för att sedan anpassa sig till den 

uppkomna situationen. (Ghauri et al 1995) Genom att inte anta en helt standardiserad form har 

det funnits utrymme för en sådan process i intervjuarbetet och intervjuguiden har anpassats 

något efter de första intervjuerna i respektive kategori. Intervjuguiden redovisas i appendix. 

 

Som synes av ovanstående resonemang har det tidigt stått klart för författarna att rapporten 

främst kommer baseras på primärdata. Litteratursökningar har inte genererat några tidigare 

studier på ämnet som kunnat generera sekundärdata i rapporten. Tänkbart är att en noggrann 

genomgång av de riktlinjer som finns för revisionsverksamhet till viss del kan ge ett likartat 

material, men ett sådant material kan enbart ligga till grund för en litteraturjämförelse och tar 

inte hänsyn till vad redovisningspraktiker gör, upplever eller har erfarenhet av. I ett sådant 

sekundärmaterial finns heller inte den nyans av ”första gången” som tas upp i uppsatsen. 
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Som utgångspunkt för intervjuerna har preliminär data samlats genom litteraturstudier. Efter 

samtal med uppsatshandledaren har en inriktning på intervjuerna tagits fram, nämligen aktörer 

och värderingsmodeller. Denna inriktning har sedan legat till grund för den intervjuguide som 

tagits fram för revisorer, fastighetsbolag respektive värderare. Det har tidigare framförts att 

den semistandardiserade intervjuformen gett möjlighet till anpassning av intervjuguiden efter 

det att den första intervjun genomförts inom en respondentkategori. Det är dock rimligt att 

anta att resultaten begränsats något genom inriktningsbeslutet. 

2.6 Genomförande och redovisning av intervjuer 

Sammanlagt sju intervjuer genomfördes under 10 dagar i månadsskiftet november-december, 

vilket för revisorer och värderare är tre veckor före första årsslutet där IAS 40 tillämpas. 

Intervjuer har genomförts i Stockholm, Norrköping och Linköping, samt i tre fall per telefon. 

Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter. Fem intervjuer har – med respondentens tillstånd – 

spelats in på band. Dessa inspelningar har senare legat till grund för utskrifter av intervjuerna 

i löpande text. I två fall har extensiva anteckningar förts under intervjun, vars utskrifter 

kontrollerats med respektive respondent. Vid intervjun med värderarna deltog två personer 

som respondenter. Författarna hade bett om en enskild intervju, men respondenterna ställde 

bådas deltagande som villkor för intervjun. Förfarandet kan ha påverkat intervjuresultatet 

genom att respondenterna påverkat varandras svar eller att respondenterna fungerat som en 

ömsesidig kontroll av att känsliga svar inte lämnas.  

  

Redovisningen av det insamlade materialet sker genom referat av intervjuerna. Formen har 

valts för att kunna sammanföra respondenternas svar efter tema. På så sätt ökas läsbarheten 

och det blir lättare att överblicka det insamlade materialet. Samtidigt ger indelningen en första 

inblick i hur författarnas tolkningsprocess gått till. 

 

Flera respondenter har påpekat att vissa av deras svar kan vara av känslig natur relativt deras 

yrkesverksamhet. De har också uttryckt önskemål om att särskilt känsliga svar inte ska kunna 

knytas till den enskilde personen. Respondenternas bakgrund har visst intresse för uppsatsens 

resultat, kanske främst med avseende på deras branschtillhörighet. Detta, i kombination med 

att respondenterna är så få, gör det olämpligt och svårt att garantera fullständig anonymitet. 

Det har heller inte efterfrågats, även om det diskuterats med de respondenter som fört fram 

funderingar kring återgivningen av intervjusvaren. I stället har materialet delvis 

avidentifierats. På så sätt kan frimodiga svar komma läsaren till del, samtidigt som 
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respondenternas önskemål uppfyllts. Då materialet inte är helt avidentifierat kan också 

eventuella karaktärsskillnader mellan grupper av praktiker lyftas fram. Den villkorade 

frimodigheten är dock inte oproblematisk, då det blir svårare för läsaren att använda svaren 

för att bilda sig en egen uppfattning om enskilda respondenter. Det blir också svårare att 

använda rapporten som sekundärdata i senare arbeten. Etiska skäl får dock anses väga tyngre 

än dessa problem. Den ökade kvaliteten på avgivna svar styrker ytterligare valet om partiell 

avidentifiering. 

2.6.1 Respondentval 

Med hänvisning till att arbetet bygger på förväntningar och tankar inför det första eller 

kommande årsbokslut där IAS 40 tillämpas är, som ovan nämnts, i första hand primärdata av 

intresse för uppsatsens analys. En heltäckande materialinsamling hos samtliga aktiva praktiker 

är naturligtvis utesluten med hänvisning till resursbegränsningar. Ett val av respondenter har 

därför genomförts, varvid hänsyn har tagits till följande faktorer. 

 

• Tillgängliga resurser har påverkat det möjliga urvalet. Ekonomiska och tidsmässiga 

begränsningar intar en framträdande roll. Ett befintligt kontaktnät har varit en resurs 

genom vilket det första intervjuhindret – växeltelefonisten – kunnat kringgås. I två fall 

har också kontaktnätet kunnat användas för att förbereda bokning av intervjuer. 

 

• Författarnas önskan att samla in material från respondenter med olika roll och olika 

förhållande till den slutgiltiga värderingen motiveras med krav på hög validitet. 

Genom att inhämta olika yrkesgruppers uppfattningar om bedömning av verkligt värde 

anser sig författarna ha uppnått en högre validitet i intervjuverktyget än vad som skulle 

vara fallet om exempelvis enbart representanter för fastighetsföretag intervjuats. 

 

• Då undersökningsdesignen bygger på en komparativ fallstudie och den valda metoden 

är kvalitativa intervjuer har urvalet kunnat göras friare än vad som är fallet vid en 

hypotesprövning eller surveyundersökning, där representativiteten – åtminstone i 

högre grad – är avgörande för validiteten. Därmed inträder också begränsningar i de 

generaliseringar som kan göras i rapportens slutsatser. 
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Samtidigt bör det påpekas att intervjufasen inte ansetts fullt avslutad förrän intervjumaterialet 

sammanställts och bedömts vara tillräckligt. Analysen har alltså påbörjats först när författarna 

ansett sig vara tillfredsställda med det empiriska materialets omfattning.  

 

Efter en bearbetning av problemformuleringar och frågeställningar som skett i flera steg har 

respondenterna delats in i tre kategorier: representanter för fastighetsbolag, representanter för 

revisorskåren samt representanter för värderarkåren. Bland fastighetsbolagen har det visat sig 

att intervjumöjlighet enklast funnits hos de kommunala fastighetsbolagen i östgötaregionen. 

Här har resurser spelat en stor roll, då resorna måst begränsas i antal. Genom kontakter nådda 

via arbetsmarknaden och via studier har ett antal revisorer med kunskap inom revision av 

fastighetsbolag identifierats och kontaktats. I gruppen inkluderas även en före detta revisor 

som numera är verksam som redovisningsspecialist och då särskilt vad gäller fastighetsfrågor. 

När det gäller värderarna har även här kontakter kunnat nyttjas för att identifiera ett relevant 

studieobjekt. Försök har gjorts för att hitta ytterligare möjliga respondenter i gruppen. Genom 

svar från övriga respondenter har det dock funnits tillräckligt med information för att kunna 

tolka och förstå värderarnas svar på ett sätt som är relevant för uppsatsen. 

 

I ett fall är respondenten även författare till material som använts i referensramen. Det gäller 

Bo Nordlund, vars licentiatavhandling legat till grund för materialet om värderingsmetoder. 

Här finns naturligtvis en koppling till uppsatsens analyskapitel, då Nordlunds intervjusvar 

diskuterats och analyserats utifrån en teoretisk referensram som han redan satt sin prägel på. 

Avhandlingen svarar dock inte mot uppsatsens syfte och frågeställningar och författarna har 

därför bedömt Nordlunds erfarenhet och hans roll som praktiker som relevant och intressant 

för uppsatsen. Problemet bör också sättas i förhållande till uppsatsens kunskapssyn och hur 

uppsatsens referensram och analys växt fram med upprepade omtolkningar av befintligt 

material. 

 

För att öka möjligheten till frimodiga uttalanden och öppenhjärtiga svar från respondenterna 

har empirimaterialet till större delen avidentifierats. Respondenterna presenteras dock i 

korthet i inledningen till empirikapitlet. Urvalet kan möjligen kritiseras för att inte inkludera 

någon noterad koncern med förvaltningsfastigheter. En aspekt värd att notera här är att även 

om inget av de båda bostadsbolagen lyder under de EU-direktiv som ställer krav på 

användandet av IFRS/IAS står båda respondenterna mitt i ett arbete av undersökning och 
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utvärdering av innebörden av och möjligheterna med ett frivilligt införande av IFRS/IAS-

redovisning. 

2.7 Arbetsprocessen 

Genom att undersöka hur fastställandet av verkligt värde för en förvaltningsfastighet går till 

och vilka de aktörer som deltar i processen är avser författarna att med hjälp av empiriskt 

material besvara uppsatsens första frågeställning. En teoretisk referensram sammanställs, 

vilken har till uppgift att ligga till grund för analys av det empiriska materialet. Mot denna 

bakgrund kan insamlade data förklaras i form av slutsatser som svarar mot uppsatsens andra 

frågeställning. 

 

Som antytts tidigare har arbetsprocessen drag som starkt liknar den hermeneutiska spiralen, 

där befintlig referensram varit vägledande i jakten på nästa steg i uppsatsprocessen. När det 

steget har uppnåtts finns nya tolkningar och en ny förståelse, som i sin tur leder framåt mot 

nästa steg i arbetet. (Ejvegård 2003) Tydligast syns det i arbetet med syftesformuleringarna, 

där den första versionen byggde på tidigare erfarenhet, och där senare versioner kompletterats 

utifrån nya tolkningar av begreppet verkligt värde som tillkommit genom teoriinläsning, 

handledarmöten samt diskussioner med andra uppsatsstudenter. Processen beskrivs i en bild 

på nästa sida. 
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Figur 2.1 Den hermeneutiska spiralen, Ejvegård (2003), egen bearbetning. 

 

IASB:s föreställningsram och IAS 40 har utgjort kärnan i uppsatsens teoribildning. Som 

komplement till regelverket har teoretikers och praktikers publicerade artiklar i ämnet sökts. I 

flera fall har dessa texter påvisat ett behov av ytterligare teorimaterial, vilket då har sökts och 

värderats innan det inkluderats i referensramen. Som komplement till de beskrivna teorierna 

har även etablerade metoder för bedömning av fastigheters marknadsvärde inkluderats. 

 

Teoriredovisningen i uppsatsen framställs som en referensram, i vilken författarna diskuterar 

och jämför de teorier och ståndpunkter som redovisas. Syftet med behandling av teori i en 

referensram är att ge läsaren en förståelse för hur författarna förhåller sig till problemet. I takt 

med att den teoretiska förståelsen växt har även en precisering av vad som i uppsatsens kan 

betraktas som en kontrollfunktion växt fram. Definitionen har senare använts till att identifiera 

kontrollfunktioner i det empiriska materialet. I sammanhanget kan också nämnas att 

teoristudierna visar att värderingsprocessen bör beskrivas som den tidpunkt från vilken arbetet 
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med att bedöma ett verkligt värde startar till den tidpunkt då revisorn skriver under 

årsredovisningen.  

 

En process liknande den som beskrivits ovan gäller även utformningen av den intervjuguide 

som legat till grund för insamlingen av empiriskt material. De inriktningsbeslut som fattades 

inför intervjuerna indikerar också att en analysprocess påbörjats. Genom redovisningen av 

empirin efter tema snarare än efter respondenter finns ytterligare tecken på hur 

tolkningsprocessen inletts. Det är dock först när empirin varit sammanställd som den 

systematiska tolkningen av respondenternas svar har genomförts. Den insamlade empirin har 

sedan analyserats utifrån den teoretiska referensramen. Analyskapitlet, som delats in på 

samma sätt som intervjuerna, knyter därför an till referensramen där så är lämpligt. Genom att 

hela tiden se tillbaka till frågeställningar och syfte begränsas rapportens möjliga utfall till att 

gälla det eftersökta. Under den avslutande delen av uppsatsarbetet har uppsatsen presenterats 

och försvarats på arbetsseminarier, under vilka handledare och en grupp uppsatsstudenter 

bidragit med förslag som på olika sätt fört analysen framåt ytterligare. 

 

I analyskapitlet sammanställs författarnas fynd i två tabeller, som följs av argumentation och 

möjliga förklaringar till de beskrivna kontrollfunktionerna. I uppsatsens sista steg, som 

benämnts Slutsatser, sammanfattas sedan författarnas tankar och sammanställs utifrån de olika 

funktioner som kontrollerna fyller. 

2.8 Begränsningar av möjliga slutsatser 

Samtidigt som ett öppet sinne är önskvärt för att ge största möjliga utbyte av materialet och de 

slutsatser som kan dras av det, är det centralt att notera några begränsningar av möjliga 

slutsatser. Metodvalet kan medföra att resultaten blir så starkt förknippade med det unika 

tillfället att det i stort sett är omöjligt att dra några generaliserande slutsatser. Med 

utgångspunkt i den kunskapssyn som redovisats finns dock ändå möjlighet att bygga på 

kunskapsberget, även om slutsatserna inte kan ta formen av generiska teser. Därmed blir det 

också svårare att använda arbetet för att i framtiden ställa en hypotes som kan prövas. I stället 

måste slutsatserna inrikta sig på upptäckter, tendenser och förslag till nya forskningsfrågor. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Föreställningsramen enligt IFRS/IAS i korthet 

Följande avsnitt syftar till att summera och sammanfatta valda delar ur den föreställningsram 

som tagits fram av the International Accounting Standard Board så som den uttrycks i 

Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005. Texterna är till stor del 

hämtade från föreställningsramen, men har till viss del anpassats. De referenser som anges 

nedan syftar, om inget anges, på föreställningsramens indelning och någon vidare referens till 

Karlsson (2005) lämnas inte. 

 

”De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen” (punkt 12). För 

detta ändamål upprättas de finansiella rapporterna enligt periodiseringsprincipen som ger 

användaren information om de in- och utbetalningar som har skett men också om de 

betalningsförpliktelser och om rättigheter till framtida inbetalningar. När en finansiell rapport 

upprättas är en utgångspunkt att företagets verksamhet inte kommer att läggas ned eller skäras 

ned under en överblickbar tid (punkt 22, 23). 

 

I föreställningsramen beskrivs tio kvalitativa egenskaper för finansiella rapporter, vilka utgörs 

av ”…egenskaper som gör informationen i den finansiella rapporten användbar för 

användaren. De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna är begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet.” (punkt 24), vilka i sin tur hänger samman med andra 

kvalitativa egenskaper. Några av huvudbegreppen kommer utvecklas nedan. För den första 

egenskapen, begriplighet, gäller att den information som lämnas i finansiella rapporter är 

lättbegripliga för användaren. Begreppet förutsätter dock att användaren själv har en rimlig 

ämneskunskap och kunskap om relevanta förhållanden, samt att informationen studeras med 

viss noggrannhet. När det gäller relevans kan sägas att information i en finansiell rapport är 

relevant om den kan tänkas påverka användarnas bedömningar och beslut (punkt 25, 26). 

Informationens relevans hänger också samman med dess väsentlighet, då väsentlighet 

definieras som att ”…ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 

användare fattar.” (punkt 30). 
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”Information är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är 

vinklad.” (punkt 31) Det innebär att den ”…på ett korrekt sätt återge[r] transaktioner och 

andra händelser /…/ så att de redovisas i enlighet med ekonomisk innebörd och inte enbart i 

enlighet med juridisk form.” (punkt 31, 33). Denna så kallade ”substance over form”-regel 

påvisar alltså att ett juridiskt ägande inte är nödvändigt för att redovisa en post som en tillgång 

om de faktiska förhållandena överensstämmer med regelverkets definition av tillgångar. 

(punkt 51) 

 

Den sista av de fyra huvudsakliga kvalitativa egenskaperna är jämförbarhet, vilket innebär att 

”användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat 

och ställning /…/ Därför måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade 

transaktioner och andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag 

under en längre tid, dels i olika företag.” (punkt 39) 

 

Tillgångar, skulder, och eget kapital utgör de tre huvudgrupperna som återfinns i en finansiell 

rapport. ”En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till 

följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i 

framtiden. En skuld är en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser, 

vilken förväntas ge upphov till ett utflöde från företaget av resurser som innefattar 

ekonomiska fördelar. Eget kapital utgörs av företagets nettotillgångar, det vill säga skillnaden 

mellan tillgångar och skulder.” (punkt 49) Begreppen ekonomiska fördelar och utflöde av 

ekonomiska fördelar leder vidare till begreppen intäkter och kostnader.  

 

Föreställningsramen beskriver en intäkt som ”…en ökning av det ekonomiska värdet under en 

redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller ökning av tillgångars värde, eller 

minskning av skulders värde med en ökning av eget kapital som följd, förutom sådana 

ökningar av eget kapital som kommer av tillskott från ägarna. En kostnad är en minskning av 

det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av utbetalningar eller minskning 

av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en minskning av eget kapital som följd, 

förutom sådana minskningar av eget kapital som utgörs av överföringar till ägarna.” (punkt 

70). En ökning respektive minskning av en tillgångs värde ses alltså som en intäkt respektive 

kostnad av föreställningsramen, de behöver alltså inte vara realiserade (punkt 76, 80). Ett 

exempel på en sådan orealiserad intäkt eller kostnad är följden av en beräkning av tillgångens 

värde, där skillnaden i värdet redovisas i resultaträkningen. Föreställningsramen kräver att 
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förändringen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Samtidigt påpekas att det i många fall är 

nödvändigt och normalt att behöva uppskatta värdet. Först när en rimlig värdering inte kan 

göras ska posten exkluderas. (punkt 83, 86). 

3.1.1 Föreställningsramens betydelse för verkligt värde 

Hur är då föreställningsramens begreppsvärld relevant för den fortsatta diskussionen? Som 

framhållits ovan skall de finansiella rapporterna ge information om rättigheter till framtida 

inbetalningar. Som intäkter och kostnader definieras ökning respektive minskning av 

tillgångars värde. Så långt är det alltså rimligt att värdera fastigheter till verkligt värde, då 

ägandet i sig kan ses som en rättighet till framtida inbetalning vid likvidation och förändringar 

i tillgångens värde påverkar denna rättighet. Epstein och Mirza (2005) diskuterar samma 

fenomen utifrån skillnaden mellan rörelsefastigheter och förvaltningsfastigheter. De 

konstaterar att medan de förra förbrukas i produktionen används de senare för att fånga 

potentiella värdeökningar. Därmed, menar Epstein och Mirza, är förvaltningsfastigheterna att 

anse som nära förbundna med periodens rörelseresultat och värdeförändringarna bör tas upp i 

resultatet. Grundprincipen ”substance over form” är här av central betydelse för att rättfärdiga 

att icke-realiserade förändringar tas till resultatet, vilket uttrycks i föreställningsramen som att 

hänsyn ska tas till affärshändelsernas ekonomiska innebörd snarare än deras juridiska form. 

 

Som redan klargjorts ställer föreställningsramen relativt omfattande krav på kunskaper hos 

rapportavnämarna. Förutsättningen om jämförbarhet är en god hjälp, då de metoder som 

används trots allt måste likna varandra och presenteras på ett likformigt sätt. De extensiva 

upplysningskraven är ett annat stödverktyg. Även beträffande tidigare redovisning har det 

funnits behov av att tolka och analysera de data som anges i rapporterna, men komplexiteten i 

redovisningsinformationen har dock ökat avsevärt och i synnerhet gentemot den modell som 

bygger på historiskt anskaffningsvärde. Den komplexa finansiella rapporteringen kan därför 

ses som en bidragande orsak till behovet av utökade kontrollfunktioner vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter. 

3.2 Verkligt värde enligt IAS 40 

3.2.1 Definitionen i klartext 

IAS-reglerna skall alltså förstås ur ett sammanhang som presenteras i föreställningsramen. 

Det verkliga värdet för förvaltningsfastigheter förklaras lämpligen utifrån dess definition i 
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IAS 40. När inte annat anges refererar följande stycken till IAS 40 så som den återges i 

Karlsson (2005). 

 

I standardens inledande definitioner ges en generell förklaring av begreppet: ”Verkligt värde 

är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter om är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (punkt 5). 

Den skiljer sig från de definitioner som anges i IAS 39 och 41 på så sätt att de senare tar upp 

”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras” (punkterna 9 

respektive 8). Här knyts förvaltningsfastigheters verkliga värde till den ansats av 

resultatredovisning av en inneboende värdeökning i en tillgång som diskuterats ovan. 

 

I en mera specifik förklaring anges att  ”Förvaltningsfastighetens verkliga värde är det pris till 

vilket fastigheten skulle kunna säljas i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende 

av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.” (punkt 36). Definitionen 

ger tre kriterier som en tänkt köpare och en tänkt säljare måste uppfylla för att priset ska 

betraktas som verkligt värde; parterna ska vara kunniga, oberoende, och intresserade. 

Punkterna 42-44 i standarden vidareutvecklar dessa tre kriterier. Bilden nedan skildrar hur 

detta stycke förklarar det verkliga värdets definition beträffande förvaltningsfastigheter. De 

tre nyckelorden är startpunkten i förklaringen.  

 

AKTIV MARKNAD

V V

PRIS
Intresserade
Kunniga
Oberoende

Intresserade
Kunniga
Oberoende

Många Köpare Många Säljare

•Återspeglar löpande kassaflöde
hänförligt fastigheten

•Återspeglar marknadsvillkor 
per balansdag

AKTIV MARKNAD

V V

PRIS
Intresserade
Kunniga
Oberoende

Intresserade
Kunniga
Oberoende

Många Köpare Många Säljare

•Återspeglar löpande kassaflöde
hänförligt fastigheten

•Återspeglar marknadsvillkor 
per balansdag

V VV V

PRIS
Intresserade
Kunniga
Oberoende

Intresserade
Kunniga
Oberoende

Många Köpare Många Säljare

•Återspeglar löpande kassaflöde
hänförligt fastigheten

•Återspeglar marknadsvillkor 
per balansdag

 

 

Figur 3.1 Verkliga värdets definition, egen utveckling. 
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Kravet på kunniga parter innebär att den tänkta köparen och den tänkta säljaren innehar en 

rimlig mängd information om fastighetens skick och dess potentiella användningsområden 

samt om de marknadsvillkor som råder på balansdagen (punkt 42). I punkten preciseras vidare 

att en intresserad köpare har ett intresse av att köpa men är på intet sätt tvingad. Denna köpare 

är per definition inte beredd att betala ett högre pris än det pris ”som skulle krävas på en 

marknad med kunniga, intresserade köpare och säljare” (punkt 42). I punkt 43 förklaras att 

den intresserade säljaren visserligen har ett intresse av att sälja fastigheten, men att denne inte 

är nödgad att göra detta om priset inte är det bästa givet marknadsvillkoren. 

 

Begreppet ”oberoende” är en utgångspunkt i definitionen i punkt 36. Detta innebär att parter i 

ett köpeavtal inte på något vis får vara beroende av varandra, och att ett överenskommet pris 

som inte är marknadsoptimalt i relation till marknadsvillkoren inte kan betraktas som verkligt 

värde enligt standarden (punkt 44). 

3.2.2 Priset och det verkliga värdet 

Det värde förvaltningsfastigheten skall redovisas till är alltså det pris som fastigheten skulle 

kunna säljas till. Priset, eller värdet, är resultatet av en förhandling mellan en hypotetisk 

säljare och en hypotetisk köpare (punkt 42, 43). Givet kraven på de tänkta parterna i 

transaktionen återspeglar priset det bedömda framtida kassaflödet, det vill säga löpande 

inkomster och utgifter, hänförliga fastigheten. Bedömningen utgår från hur kunniga parter 

skulle bedöma utvecklingen av kassaflödet givet de gällande marknadsvillkoren på 

balansdagen (punkt 38, 40). Eftersom värderingen utgår från en hypotetisk säljare som inte 

har samma situation som den verklige fastighetsägaren tar värderingen ingen hänsyn till 

ägarspecifika faktorer såsom skatteeffekter av transaktionen (punkt 43). 

 

”Det bästa uttrycket för ett verkligt värde erhålls från aktuella priser på en aktiv marknad för 

likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick, och som är föremål för likartade 

hyresavtal och andra avtal. Ett företag identifierar omsorgsfullt förekommande olikheter 

beträffande fastighetens karaktär, läge och skick eller i villkoren i hyresavtal och andra avtal  

som är förknippade med fastigheten.” (punkt 45) Den föreslagna metoden förutsätter och 

kräver en grundlig analys av den aktuella fastighetsmarknaden, dess priser, objekt, och 

avtalsklausuler, men innebär på intet sätt att ett verklig värde bedömt på annat vis är ogiltigt. 

Vad gäller begreppet ”aktiv marknad”, kan av sammanhanget utläsas att en aktiv marknad 

förutsätter en mångfald av köpare, säljare, samt liknande objekt och avtal. 
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I brist på priser på en aktiv marknad, skall i andra hand tre faktorer beaktas;  

• priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i annat skick och i annat läge 

• priser på mindre aktiva marknader fast för liknande fastigheter 

• nuvärdesberäkning av uppskattade framtida betalningsströmmar. (punkt 46) 

 

Dessa tre metoder kan leda till olika värderingsresultat. I sådana fall efterfrågar regelverket en 

analys av orsakerna till dessa skillnader, för att på så vis komma fram till det mest sannolika 

värdet inom ett intervall av rimliga värden (punkt 47). De antaganden som omnämns skall 

styrkas med redan existerande kontrakt på marknaden och om möjligt med andra externa 

bevis som marknadshyror. Diskonteringsräntan i nuvärdesberäkningen skall återspegla ”… 

marknadens bedömning av storleken på, och tidpunkten för, framtida betalningar”. (punkt 46) 

 

Om inte annat kan styrkas så antas det att det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet kan 

fastställas löpande och på ett tillförlitligt sätt. I undantagsfall, då verkligt värde inte kan 

fastställas, skall förvaltningsfastigheten värderas till anskaffningsvärdet i enlighet med IAS 

16. Ett fastställande av verkligt värde på en förvaltningsfastighet saknar tillförlitlighet endast i 

de fall då jämförbara marknadstransaktioner är ovanliga och andra tillförlitliga metoder för att 

fastställa ett verkligt värde, som nuvärdesberäkningar, inte är tillgängliga (punkt 53). 

3.2.3 Upplysningskrav enligt IAS 40 

Ett företag som redovisar förvaltningsfastigheter i sina finansiella rapporter skall däri upplysa 

om vilket värde företaget använder sig av, det vill säga verkligt värde eller anskaffningsvärde 

(punkt 75 a). Upplysningar skall lämnas om de kriterier företaget har använt sig av för att 

skilja förvaltningsfastigheter från övriga typer av fastigheter, samt vilka metoder som använts 

och antaganden av betydelse som tillämpats när företaget har fastställt det verkliga värdet på 

sina förvaltningsfastigheter (punkt 75 c-d). Vidare skall företaget uttala sig om fastställandet 

av verkliga värden på förvaltningsfastigheterna stöds av bevis likt faktiska 

marknadstransaktioner, eller om fastställandet baseras på andra faktorer (punkt 75 d). 

Företaget ska upplysa om ”… i vilken utsträckning som det verkliga värdet, enligt värdering 

eller upplysning i de finansiella rapporterna, på förvaltningsfastigheterna baserats på 

värderingar av oberoende värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och med 

aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med det läge som är aktuellt”. 

(punkt 75 e). Upplysningar ska slutligen ges om de belopp som redovisas i resultaträkningen 
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vad gäller hyresintäkter, direkta kostnader för intäktsgenererande respektive icke 

intäktsgenererande fastigheter samt, i vissa fall, den ackumulerade förändringen i verkligt 

värde som redovisas i resultatet. 

3.3 Transaktionskostnader och Effektiv marknad 

3.3.1 Tillförlitlighet till redovisat värde 

Debatten kring införandet av verkligt värde i redovisningen har karaktär av ett cost-benefit-

övervägande. Verkligt värde har potential att öka relevansen av de finansiella rapporterna, då 

jämförelsen med värden baserad på historisk anskaffningskostnad inte speglar balansdagens 

marknadsvillkor. Samtidigt riskerar verkligt värde att minska tillförlitligheten i rapporterna, 

då värderingen bygger på bedömningar. (Dietrich, Harris och Muller III 2000) 

 

Kritiken har bäring på en av de fyra kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram, 

nämligen tillförlitligheten, och kan i viss utsträckning anses vara relevant. Dietrich et al. 

finner nämligen att värderingar underskattar försäljningspriser. Vidare finner de att när 

företagens ledning tidigare kunnat välja mellan att redovisa utifrån historisk kostnad eller 

verkligt värde har valt redovisningsmetod som genererat högre intäkter, vilket kan tyda på att 

företagsledare väljer bland tillåtna metoder för att rapportera högre vinst. Samtidigt beskrivs 

tillförlitligheten som beroende av relationen mellan de aktörer som är aktiva i 

värderingsprocessen; den redovisande enheten, värderaren och revisorn. Här finner de tre 

forskarna ett samband mellan värdets precision och användandet av externa värderare och 

revisorer från revisionsbyråerna inom den så kallade Big Six-gruppen, det vill säga de största 

internationella revisionfirmorna. 

 

Resonemanget om sambandet mellan värdets tillförlitlighet och relationen mellan inblandade 

aktörer kan alltså ses som en avvägning mellan möjligheten för företagsledningen att vinkla 

den rapporterande enhetens värde i endera riktningen till sin förmån och att risken för en 

sådan möjlighet ökar i de fall då aktörerna står närmre varandra än armlängds avstånd. Redan 

av IFRS/IAS föreställningsram framgår att vinklad information motsäger att rapporten har 

tillförlitlighet. Frågan är huruvida användare av finansiella rapporter bör vara så pass oroliga 

för denna risk att de inte längre bör sätta någon tilltro till redovisningar från koncerner. Den 

farhågan kan förmodligen dämpas om de värden som tas fram produceras av kompetenta 

externa värderare. Även om Basis for Conclusion on IAS 40 (IASB 2005) liksom IAS 40 
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(Karlsson 2005) uppmuntrar att verkligt värde baseras på värdering av externa och 

certifierade värderare ställs dock inga explicita krav på kompetens eller oberoende.  

 

Dietrich et al. (2000) konstaterar även att verkligt värde är mindre vinklat och har en högre 

precisionsgrad vid bedömning av framtida försäljningspris än historisk anskaffningskostnad. 

Däremot finner de en tendens till att värderarens träffsäkerhet vid bedömning av det verkliga 

värdet har ett positivt samband till hur väl anskaffningskostnaden stämmer överens med 

försäljningspriset. Denna tendens anser de motivera en fortsatt redovisning av 

anskaffningsvärdet i de finansiella rapporterna, i syfte att ge användarna en möjlighet att 

själva bedöma det redovisade verkliga värdets rimlighet. Deras slutsatser kan tyda på att 

värderare i åtminstone någon utsträckning ser anskaffningskostnad som en referenspunkt vid 

bedömning av verkligt värde. 

3.3.2 Verkligt värde ur transaktionskostnadsperspektiv 

Dietrich et al. (2000) finner att redovisade värderingar underskattar försäljningspris och drar 

slutsatsen att denna avvikelse speglar företagsledares vilja att undervärdera fastigheter som 

kan förväntas säljas inom kort, för att på så sätt öka den redovisade vinsten. Slutsatsen baseras 

på att företagsledningen har beslutsrätt över de redovisade värdena och att avvikelsen minskar 

när externa värderare eller Big Six-revisorer används. Resonemanget kan kopplas till 

principal-agentmodellen och ett beteende som Williamson (1981) kallar opportunism. I sitt 

tillitsfulla tillstånd innebär modellen att principalen utverkar löfte från agenten att denna vid 

oväntade händelser ska ta ansvar för ett sunt förvaltarskap. Omvänt ber agenten principalen 

att handla i god tro. Arrangemanget sätts dock ur spel, menar Williamson, om principal 

och/eller agent agerar oärligt eller på något sätt döljer sina intentioner. Att på förhand skilja 

opportuna från icke-opportuna aktörer är, menar han, mycket kostsamt. Dietrichs et al. fynd 

pekar dock i riktning mot att en extern värderare är lösningen i fallet med verkligt värde. 

 

Att extern värdering är att föredra stöds även av Muller III och Riedl (2002), som genom en 

undersökning av engelska fastighetsbolag funnit bevis för att den uppfattade osäkerheten som 

uppstår då värdering sker internt får genomslag på både bolagets kapitalkostnad och dess 

aktievärde. Diskrepansen i exakthet och objektivitet mellan externt och internt framtagna 

värden verkar alltså leda till att det, hos användare av finansiella rapporter, uppstår en brist på 

tillit till interna värderingsprocesser. Muller III och Riedls beskriver dess uttryck som en ökad 

spridning i spannet mellan köp- och säljbud för företagets aktier, vilket kan ses som en 
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transaktionskostnad vars grund är en uppkommen informationsasymmetri mellan principalen 

aktieägaren och förvaltaren företagsledningen. Carlton och Perloff (2000) menar här att en 

expert utan eget intresse i transaktionen kan förse köpare med tillförlitlig information och på 

så sätt eliminera informationsasymmetrin. Ett annat sätt är att köparen förlitar sig till säljarens 

goda rykte. Medan ett gott rykte kan förstöras på ett ögonblick tar det typiskt lång tid att 

bygga upp. Det finns alltså få eller inga incitament att lämna ifrån sig defekta varor eller att 

sänka varans kvalitet. En extern värderare verkar enligt både Dietrich et al. (2000) och Muller 

III och Riedl (2002) fylla den typen av funktion för aktiemarknadens parter. Samtidigt är det 

värt att föra fram ett frågetecken för värderarens oegennyttighet; levebrödet kommer trots allt 

från det redovisande företaget, inte från aktiemarknadens aktörer. Lindvall (2004) menar 

exempelvis att situationen i de tre svenska storstäderna är sådan att det finns ett så begränsat 

antal uppdragsgivare och uppdragstagare att möjligheten till oberoende påverkas negativt.  

 

Angående värderingens behov av information kan en koppling göras till marknadseffektivitet. 

Teoribildningen nämner tre olika grader av marknadseffektivitet: svag marknadseffektivitet 

innebär att det aktuella priset endast speglar information i den historiska prisutvecklingen; 

halvstark marknadseffektivitet innebär att priset även reflekterar övrig relevant och publicerad 

information; stark marknadseffektivitet innebär slutligen att priset avspeglar all information 

som över huvud taget är möjlig att finna genom analys. (Brealey och Myers, 2003) Så länge 

fullständig information inte är tillgänglig för alla marknadsaktörer får det antas att olika 

köpare har tillgång till olika typer av publicerad information samtidigt som säljaren sitter på 

egen information. Denna informationsasymmetri kan tänkas leda till att inblandade parter når 

fram till olika rimliga priser. Paralleller kan dras från denna teori till IASB:s precision av 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter, nämligen att parterna ska vara kunniga och 

intresserade samt att värdet ska motsvara de marknadsvillkor som råder per balansdag.  

3.3.3 Praktikers syn på subjektiva antaganden och bedömningar 

Bedömning av verkligt värde medför oundvikligen en mängd olika antaganden som kan vara 

av mer eller mindre subjektiv karaktär. Amerikanen Eugene H. Flegm, ställer sig starkt kritisk 

till subjektiva bedömningar inom redovisningen, och framför allt i tillämpningen av verklig 

värde (Flegm 2005). Han argumenterar för att värdet är alldeles för osäkert då det går att 

påverka efter egen agenda. Som exempel på sådana agendor av farligt och opportunistiskt slag 

framhåller han bland annat Enrons uppblåsning av resultat, vilket han menar gjordes genom 

att aktieinnehav i andra bolag värderades till ”verkligt värde” med följd att Enron nådde upp 
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till det satta resultatet för kvartalet. Sensmoralen i Flegms argumentation är att verkligt värde 

är för subjektivt och därför ett alltför lovligt verktyg för omoraliska människor som inte drar 

sig för att lura allmänheten till sin egen fördel.  

 

Även Lindvall (2004) menar att det finns risk för subjektivitet. I en artikel i Dagens Industri 

räknar han upp fyra parametrar med betydelse för verkligt värde på förvaltningsfastigheter där 

han menar att det finns stort utrymme för subjektiva bedömningar. Det gäller vakansperiod, 

framtida hyresnivå, ombyggnadskostnader och avkastningskrav. Lindvall menar att den som 

lämnar positiva uppgifter har större sannolikhet att få genomslag hos beslutsfattare än den 

som kommer med negativa men mer underbyggda uppgifter, vilket skulle kunna leda till en 

stor osäkerhet i värdebestämningarna. 

 

Den framförda kritiken mot verkligt värde har säkert sin fog. Samtidigt kan Flegm motsägas 

med det resonemang om minskad transaktionskostnad genom extern värdering som anförts 

ovan. Vad gäller Lindvalls farhågor om subjektivitet i bedömningen av vissa faktorer bör det 

framhållas att vakansgrad, framtida hyresnivåer och ombyggnadskostnader knappast är någon 

nyhet för aktörerna på marknaden, och att vetskapen om risken för subjektivitet är en del i 

bedömandet av det verkliga värdet. 

3.3.4 Osäkerhet kring det verkliga värdets innebörd 

Hittills har framförts olika teoretikers och praktikers syn på osäkerheter kring det redovisade 

verkliga värdet. Enligt Downs råder det dock osäkerhet kring vad det verkliga värdet 

egentligen är. Även om verkligt värde diskuteras i termer av marknadsvärde och utifrån ett 

försäljningspris som ledstjärna för värderingen finner Downs fyra olika typer av verkligt 

värde. 

 

Initialt uppfattat värde (initiallay percieved value) är det värde ägaren ansåg vara giltigt när 

fastigheten först togs upp i redovisningen. Värdet baseras på kalkylerade framtida intäkter och 

kostnader för egendomen, vilka enligt Downs tenderar att vara överoptimistiska. Detta värde 

stämmer sällan överens med värderingar som realistiskt speglar fastighetens långsiktiga 

intjäningsförmåga (realistic long-term earning-power value). Realistiska långtidsvärderingar 

baseras på giltiga kassaflödesanalyser och tar hänsyn till konjunktursvängningar. Det tredje 

värdet, likvidationsvärde (liquidation value) är det värde som en egendom kan säljas för 

omedelbart, vilket även inkluderar under dåliga marknadsförhållanden (low-market 
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liquidation value). Slutligen lyfter Downs fram framtida marknadsvärde (future market value) 

som är det värde egendomen förväntas ha inom två till tre år. Framtida marknadsvärde 

beräknas på samma sätt som det realistiska långtidsvärdet, men utesluter de kommande två till 

tre åren.  

 

Downs ser problem med värderingen främst under perioder av dåliga marknadsförhållanden. 

Han menar att för att öka värderingens användbarhet måste värderaren ta fram två olika 

skattningar av fastighetens värde, nämligen realistiskt långtidsvärde och likvidationsvärde. 

Det förra bör, menar Downs, tas fram med hjälp av en avkastningsbaserad metod medan det 

senare bör baseras på en ortsprisjämförelse. 

3.4 Värderingsmetoder 

I följande stycken presenteras några olika värderingsmetoder för fastigheter. Texten är 

huvudsakligen baserad på Nordlund (2004) och IVSC:s regelverk för värdering (IVCS 2005), 

men har sammanfattats och anpassats för att lyfta fram de delar som är relevanta för 

uppsatsen. 

3.4.1 Kort om fastighetsmarknaden och om fastigheter 

Nordlund beskriver fastighetsmarknaden som en marknad med låg omsättning av fastigheter 

och med ett långsamt och i många fall ofullständigt informationsflöde. Fastigheterna är till sin 

natur inte ämnade att flyttas på utan kan antas tillhöra den geografiska marknaden den är 

byggd på. Däremot är fastigheter normalt sett byggda för att kunna nyttjas under längre 

tidsperiod. (Nordlund 2004) 

3.4.2 Priset och marknadsvärdet 

IAS 40 har utvecklats dels utifrån befintlig IASC-litteratur dels de International Valuation 

Standards, IVS, som utgivits av International Valuations Standards Committee, IVSC. I 

förarbetena till IAS 40 framhålls att regelverken till vissa delar är liknande eller till och med 

identiska, men att några av IAS punkter saknar motsvarighet i IVS. (IASB 2005, Basis for 

Conclusion on IAS 40 (as revised in 2003))  

 

I en introduktion till International Valuation Standards 1, 2 och 3, framhålls att begreppet pris 

är den summa som har begärts, erbjudits, eller betalats för ett objekt. Priset är direkt relaterat 

till överlåtelsen respektive fullföljandet av en vara eller tjänst. När överlåtelsen väl har 
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genomförts är priset att betrakta som historisk fakta. Ett pris handlar alltså om faktiskt utbyte 

av en vara. Ett hypotetiskt pris som bedöms vara det mest troliga vid en överlåtelse av en viss 

vara mellan en köpare och en säljare, definieras i stället som varans värde. Värdet är alltså 

inte något absolut utan ett hypotetiskt begrepp, och IVSC påvisar att värde är något som kan 

variera beroende på person som värderar och på olika situationer och förutsättningar. Exempel 

på sådana situationer där samma objekt kan uppleva skillnader i värde är en fastighetsägares 

värde utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten, ett försäkringsvärde åsatt av ett 

försäkringsbolag eller ett likvidationsvärde som bedömts av en konkursförvaltare. (IVSC 

2005) Här kan en parallell dras till IAS 40 och dess definition av verkligt värde, där de 

möjliga värdena begränsas genom att situationen ska gälla kunniga, oberoende och 

intresserade köpare och säljare. (Karlsson 2005, IAS 40, punkt 36) Enligt den tidigare nämnda 

introduktionen till IVS 1, 2 och 3 måste marknadsbaserade värderingar av fastigheter utgå 

ifrån antagandet att marknaden opererar fritt från begränsningar eller påverkan från parter 

som inte är marknadsaktörer. Värderingsprodukten tas fram utifrån data insamlad på den 

specifika marknaden och som bearbetats med metoder som försöker efterlikna 

marknadsaktörernas möjliga analyser. (IVSC 2005) 

3.4.3 Grupper av värderingsmetoder 

De dominerande värderingsbegreppen enligt Nordlund (2004), såväl historiskt som i dag, är 

marknadsvärde och avkastningsvärde. Marknadsvärde kan liknas vid bytesvärde medan 

avkastningsvärde förklaras som värde vid användning. Då IAS 40 utgår från att verkligt värde 

är ett marknadsvärde kommer avkastningsvärde inte behandlas vidare. De metoder som enligt 

Nordlund är vedertagna vid beräkning av marknadsvärde, och som enligt IVSC (2005) är de 

mest använda, kan delas in i tre grupper; ortsprismetoder, avkastningskalkylbaserade metoder 

och kostnadsmetoder. De två förstnämnda grupperna är enligt Nordlund att betrakta som 

värderingens huvudgrupper. Vid massvärderingar – exempelvis vid fastighetstaxering – 

förekommer även schabloniserade varianter av de två huvudgrupperna. Med hänvisning till 

IAS-definitionen av verkligt värde bortses från dessa schablonvärderingar. Det samma gäller 

kostnadsmetoder, då dessa utgår från konstruktionskostnader med hänsyn till 

nedskrivningskostnader. Nedan presenteras en schematisk skiss av marknadsvärde utifrån 

möjliga värderingsmetoder och deras varianter. 
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Värderingsmetoder 
för marknadsvärde

Avkastningskalkylbaserade 
metoder

Ortsprismetod Kostnadsmetod

• Direkt metod
• Indirekt metod
• Schablon

• Nuvärdesberäknad kassaflödesanalys 
• Direktavkastningsmetod 
• Schablon

Värderingsmetoder 
för marknadsvärde

Avkastningskalkylbaserade 
metoder

Ortsprismetod Kostnadsmetod

• Direkt metod
• Indirekt metod
• Schablon

• Nuvärdesberäknad kassaflödesanalys 
• Direktavkastningsmetod 
• Schablon  

 

Figur 3.2 Schematisk skiss över värderingsmetoder, egen utveckling. 

 

Lämpligaste metod att använda bestäms beroende på situation och förutsättningar. Valet av 

metod anses inte påverka marknadsvärdets giltighet förutsatt att metoden: 

 

• är tillämpbar 

• korrekt använd 

• baseras på marknadshänförlig input, samt 

• att kvaliteten och kvantiteten av input är tillräcklig. 

 

Det är upp till värderingsmannen att avgöra vilken metod som är mest lämplig inför ett 

förestående värderingsuppdrag. (IVSC 2005) 

3.4.4 Ortsprismetoder 

Nordlund (2004) särskiljer två varianter av ortsprismetoder, som han kallar direkta och 

indirekta. Den direkta ortsprismetoden är baserad på redovisade jämförelseobjekt, där de 

funna jämförelseobjekten normeras till en eller flera värdebärande parametrar såsom area, 

driftnetto, hyresintäkter eller taxeringsvärde. Angående möjligheten att genomföra jämförelse 
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av olika marknadsobjekt säger Nordlund att ”Vid värdering med tillämpning av 

ortsprismetoder ligger den kritiska problematiken i att erhålla tillräckligt med 

jämförelseinformation från genomförda transaktioner på marknaden. Man bör ha en 

kännedom om objekten i ortsprismaterialet för att kunna avgöra i vilken grad dessa 

jämförelseobjekt är jämförbara med det aktuella värderingsobjektet.” (Nordlund 2004, uppsats 

3, s. 7) IAS 40 punkt 45 menar att det bästa uttrycket för verkligt värde är aktuella priser på 

jämförelseobjekt (Karlsson 2005). Nordlund framhåller dock att transaktionsstatistiken måste 

kompletteras av en klarsynt förståelse om marknadens väsen. 

 

Utöver direkt ortsprismetod finns en indirekt variant som baseras på nyckeltalsmatriser. Då 

sådana nyckeltal snabbt förlorar sin aktualitet och blir historisk statistik har författarna, med 

hänvisning till vad som framförts om aktuella priser på jämförelseobjekt, inte vidare berört 

den indirekta metoden. Fortsättningsvis skall begreppet ortsprismetod alltså förstås som den 

direkta ortsprismetoden. 

3.4.5 Nuvärdesberäknad kassaflödesmetod 

Nuvärdesberäknad kassaflödesmetod används exempelvis i värdering av fastigheter, 

verksamheter och immateriella tillgångar (IVSC 2005). Metoden kan användas för olika 

ändamål och det är därför viktigt att precisera och vara tydlig med värderingens syfte, då den 

styr vilka parametrar som används i beräkningsmodellen (Nordlund 2004). Att framhålla 

syftet kan även tänkas vara av vikt för begripligheten och jämförbarheten av värderingen, 

vilket tidigare har redovisats som kvalitativa egenskaper i redovisningen enligt IASB:s 

föreställningsram (jfr Karlsson 2005). 

 

Kassaflödesanalyser baseras på antaganden om framtida inkomster och utgifter hänförliga till 

värderingsobjektet. Värdet beräknas utifrån kassaflödet under en given tidsperiod i framtiden, 

ofta sker värdeberäkningen av fastigheter på antagandet om kassaflöde under fem eller tio år 

som nuvärdesberäknas. Även diskonteringsräntan ska vara marknadsbaserad, och hämtas från 

jämförelsebara objekt på marknaden. För att analysen ska ge en korrekt bild av verkligheten 

är det viktigt att parametrarna i kassaflödesanalyserna är aktuella och giltiga. (IVSC 2005) Av 

International Valuation Guidance Note No. 9, punkt 1.2 framgår att nuvärdesberäknad 

kassaflödesanalys är ”baserad på analys av historisk data och antaganden om framtida 

marknadsvillkor som påverkar utbud, efterfrågan, inkomster, utgift, och potentiell risk. Dessa 

antaganden bestämmer intjäningsförmågan hos en fastighet eller verksamhet mot vilken 
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mönster beträffande dess intäkter och kostnader projiceras.” (IVSC 2005, egen översättning) 

Parametrarna kan ytterligare preciseras som hyresintäkter, drifts- och underhållskostnader, 

fastighetsskatt, tomträttsavgäld, investeringar i fastigheten, kalkylperiod, kalkylränta på totalt 

kapital, restvärde samt tidsvariabel. (Nordlund 2004) 

3.4.6 Direktavkastningsmetod 

Till skillnad från nuvärdesberäknad kassaflödesmetod, vars kalkyl är tidsbegränsad, är den 

direkta avkastningsmetoden baserad på en evighetskapitalisering. Utgångspunkten är ett års 

normaliserat driftnetto, vilket är resultatet efter att kostnader för drift och underhåll dragits 

från årets hyresintäkter. Direktavkastningskravet ska vara marknadsmässigt och beräknas 

utifrån en kalkylränta justerad för årliga värdeförändringar. (Nordlund 2004) 
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4 Empiri 
Empirisammanställningen följer i stort intervjuguiden (se appendix) och har delats in i två 

huvudstycken som belyser värderingsprocessens aktörer respektive värderingsmetoderna. 

Materialet redovisas i referatform och har delvis avidentifierats, vilket har diskuterats i stycket 

2.6 Genomförande och redovisning av intervjuer. Totalt har åtta personer från tre olika 

branscher intervjuats. I återgivningen har de ibland grupperats såsom företagsrespondenter 

(Sjöberg och Stenberg) och revisorsrespondenter (Fredmer, Ikonen, Nordlund, Rindstig). 

Värderarna syftar på Muth och Olsson, som intervjuats gemensamt. 

4.1 Presentation av respondenterna 

4.1.1 Företagen 

AB Stångåstaden är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Linköpings Stadshus AB. 

Moderbolaget administreras av AB Stångåstaden, som äger en fastighetsportfölj med omkring 

och 19 000 lägenheter, varav 4 000 ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i 

Linköping AB, samt 3 500 andra lokaler för diverse ändamål. 

 

Ernst & Young (EY) är en världsomspännande redovisningskoncern med totalt 100 000 

anställda, varav 1 600 i Sverige. EY är aktivt i 140 länder och har totalt 670 kontor, varav 75 

kontor finns på olika platser i Sverige. 

 

Fastighetsstrategi AB grundades 1996 och är ett konsultbolag inom fastighetssektorn. Bolaget 

är partnerägt och anser sig därmed vara en oberoende marknadsaktör. Verksamhetsområdet är 

värdering av fastigheter och fastighetsbestånd. Samtliga värderingar utförs av auktoriserade 

värderare1. 

 

Hyresbostäder i Norrköping AB (HNAB) är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av 

Norrköpings kommun. HNAB har varit verksamt i 60 år och drivs utan vinstintresse av 

kommunen. Bolaget har 36 % av marknaden för hyreslägenheter och förvaltar omkring 

                                                 
1 Sedan 1 oktober 1994 auktoriserar SFF fastighetsvärderare. För auktorisation krävs högskoleutbildning inom 
relevanta områden, tre års vitsordad praktisk erfarenhet av värderingsverksamhet, att anställningsförhållanden 
och verksamhetsinriktning ger möjlighet till oberoende värderingar samt efterlevnad av samfundets Regler om 
god värderarsed. Källa: http://www.samfundet.se/web/public/auktorisation.asp (2005-11-04). 
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10 000 lägenheter. Dotterbolaget Studentbo i Norrköping AB har omkring 900 studentrum i 

sin portfölj. 

 

KPMG är en global revisionskoncern med verksamhet i 148 länder och totalt 94 000 

anställda. I Sverige finns 1 600 anställda fördelade på 60 kontor. 

4.1.2 Magnus Fredmer, Aukt. revisor, Ernst & Young 

Magnus Fredmer arbetar sedan 1988 på Ernst & Young i Stockholm, han är auktoriserad 

revisor och delägare i bolaget. Fredmer har arbetat inom fastighetsområdet sen en längre tid. 

Han var med och byggde upp bolagets interna fastighetsgrupp Ernst & Young Real Estate 

1999-2000, inom vilken han har arbetat sedan dess. Fredmer arbetar för det mesta med 

fastighet- och byggbolag, men arbetar även en hel del med fastighetstransaktioner, inbegripet 

förvärvsgenomgångar. Intervjun genomfördes 29 november 2005 per telefon. 

4.1.3 Mikael Ikonen, Aukt. revisor, Ernst & Young 

Mikael Ikonen är auktoriserad revisor sedan 1994 och blev delägare på Ernst & Young 2000. 

Ikonen har arbetat i Ernst & Young Real Estate sedan gruppen bildades 1999 – 2000 och är 

ansvarig för redovisningsfrågor i den. Ikonen har stor erfarenhet av fastighetsrevision och har 

bland annat arbetat som lärare på kurser i fastighetsrevision. Intervjun genomfördes 28 

november 2005 per telefon. 

4.1.4 Lars-Erik Muth, Aukt. Fastighetsvärderare, Fastighetsstrategi AB 

Lars-Erik Muth är en av grundarna till Fastighetsstrategi AB och delägare i bolaget. Tidigare 

har han arbetat med fastighetsvärdering och analys på AB Arsenalen, ett bolag kontrollerat av 

SEB. Muth är utbildad byggnadsingenjör och auktoriserad värderare med specialområdet 

byggnadsteknik och byggekonomi. Han arbetar bland annat med värdering av hyresfastigheter 

och kommersiella fastigheter. Intervjun genomfördes 7 december 2005. 

4.1.5 Bo Nordlund, Redovisningsspecialist/Adjunkt 

Bo Nordlund har en bakgrund som ekonomichef på ett större fastighetsförvaltande företag. 

Han har tidigare även arbetat inom bankbranschen som fastighetsföretagsanalytiker som 

konsult med inriktning mot företagsledning inom fastighetsbranschen. Nordlund är 

Teknologie Licentiat i värderings- och redovisningsfrågor för fastighetsbolag, samt 

auktoriserad revisor. Idag delas hans tid mellan redovisningsspecialist på KPMG inom frågor 
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som rör IFRS-regler och fastighetsvärdering samt jobbet som adjunkt på Kungl. Tekniska 

Högskolan i Stockholm. Intervjun genomfördes 29 november 2005 per telefon. 

4.1.6 Stefan Olsson, Aukt. Fastighetsvärderare, Fastighetsstrategi AB 

Stefan Olsson är utbildad fastighetsmäklare och auktoriserad fastighetsvärderare. Tidigare har 

han arbetat med riskbedömningar på försäkringsbolag, men 1989 tog han anställning hos 

Ljungquist Fastighetsvärderingar AB och senare på arbetade han med fastighetsvärderingar på 

AB Arsenalen. Olsson är, liksom Muth, en av Fastighetsstrategi AB grundare och delägare. 

Han ägnar stor del av sin tid åt fastighetsekonomiska utredningar och värderingar av olika 

typer av förvaltningsfastigheter. Intervjun genomfördes 7 december 2005. 

4.1.7 Ingemar Rindstig, Aukt. revisor, Ernst & Young 

Ingemar Rindstig är auktoriserad revisor och delägare i Ernst & Young. Rindstig är chef för 

specialistenheten Ernst & Young Real Estate som omfattar cirka hundra personer i Sverige. 

Rindstigs arbetsuppgifter rör nästan uteslutande revision och konsultation till fastighets- och 

byggbolag. Han är revisor för såväl mindre bolag som börsnoterade större företag, exempelvis 

JM, Castellum och Vasakronan. Utöver ovanstående verksamheter håller Rindstig även 

seminarier och kurser för fastighetsbranschen och ingår i SABO:s Redovisningsråd samt 

Fastighetsägarnas Redovisningsgrupp. Intervjun genomfördes 7 december 2005. 

4.1.8 Jan Sjöberg, Hyresbostäder i Norrköping AB 

Jan Sjöberg har sedan 1990-talet varit aktiv i värderingsarbeten inom ramen för sitt arbete på 

HNAB. Han har en bakgrund inom ekonomisk såväl som teknisk verksamhet och har arbetat 

på HNAB i 20 år. I dagsläget arbetar han som controller på administrativa avdelningen. 

Bolaget förbereder för ett eventuellt införande av redovisning enligt IFRS/IAS och har utfört 

två värderingar i syfte att kunna analysera effekter av ett byte av redovisningsmetod från och 

med 2007. Intervjun genomfördes 7 december 2005. 

4.1.9 Dan Stenberg, Finansdirektör, AB Stångåstaden 

Dan Stenberg har tidigare arbetat som auktoriserad revisor. År 1994 blev han controller på 

Halmstad Fastighets AB. Stenberg anställdes som finansdirektör i Stångåstaden i januari 2002 

och ansvarar för Affärsstöd, som samordnar enheterna Ekonomi, Finans, IT, HR, Kvalitet och 

process samt Kundtjänst. AB Stångåstaden har ännu inte infört redovisning enligt IFRS/IAS. 
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Stenberg tror att det kommer att dröja ytterligare något år innan övergången sker, men tvivlar 

inte på att det ligger i bolagets framtid. Intervjun genomfördes 28 november 2005. 

4.2 Aktörer i värderingsprocessen 

4.2.1 Revisorernas roll i värderingsprocessen 

En av fastighetsägarna menar att revisorns roll är att vara en garant för att det angivna värdet 

är korrekt, och förväntar sig en dialog med den samme för att skapa en rättvisande bild. 

Dialogen med revisorn återkommer även i det andra fastighetsbolaget. På rak fråga till en av 

revisorerna om så är fallet understryker han fokus på en rättvisande bild; årsredovisningen ska 

ge en rättvisande bild av företagets ställning och däri ingår normalt att revisorn tagit ställning 

till verkligt värde. Däremot är det inte fråga om en garanti för värderingen. 

 

En revisor säger att det är värderarnas grunduppgift att kontrollera förhållanden inom de 

transaktioner som används som jämförelseobjekt, och att köpare och säljare är oberoende inte 

är något som kontrolleras i någon större utsträckning av revisorn. Han utgår från att 

värderaren har insikt i avtalskonstruktionen. 

 

Det finns en samstämmighet mellan revisorsrespondenterna om att det är centralt att revisorn 

är väl insatt i värderingsprocessen. Rindstig och Fredmer framhåller vikten av att revisorn är 

specialiserad på fastighetsrevision, att denna begriper hur fastighetsvärdering går till. 

Nordlund konstaterar att om revisorn själv inte är expert på fastighetsvärdering är det bra att 

anlita en oberoende extern expert som bistår i att bedöma rimligheten i värderingens olika 

antaganden. Nordlund får medhåll av Rindstig, som menar att god insyn i marknaden är en 

annan central förutsättning för revisionsarbetet. Samtidigt understryker Rindstig att 

marknadsinsikt är en färskvara som inte kan förväntas av revisorn, och att man därför 

antingen håller sig med egna experter inom byrån eller hyr in externa konsulter. Sjöberg säger 

att han bedömer marknaden utifrån erfarenhet och branschkunskap. 

 

Erfarenhet återkommer vid upprepade tillfällen, framför allt hos den mest seniore revisorn 

som benämner den som A och O vid revisorns bedömning av ett marknadsvärde. Han menar 

att det är den erfarne som i slutändan måste luta sig tillbaka och fråga sig ”does this make 

sense?”, men säger också att det inte nödvändigtvis är revisorns uppdrag. I stället menar han 

att om processen sköts av erfaren personal på värderarens sida, på företagets sida och på 
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revisorernas sida finns alla förutsättningar för ett optimalt resultat. Saknas erfarenheten hos 

någon aktör finns den åtminstone hos två av aktörerna, och på detta sätt kan resultatet 

fortfarande bli gott. 

4.2.2 Värderarnas roll i värderingsprocessen 

Revisorsrespondenterna uttalar sig vid flera tillfällen om värderarnas roll i processen. En av 

dem nämner specifikt det förhållande att det ibland kan röra sig om unga och oerfarna 

värderare som skickas ut på uppdrag eftersom de är billig arbetskraft. Därmed riskerar 

produktens – det vill säga värderingens – kvalitet att vara lägre än önskat. Ytterligare en 

kollega menar att problemet är att unga civilingenjörer tenderar att se värderaryrket som en 

inkörsport i fastighetsbranschen, men noterar samtidigt att de agerar under en erfaren 

värderares ledning. I de fall värderingen sker med alltför många skrivbordsvärderingar märks 

det också i resultatet genom att det finns fler yrkanden på justeringar från företagets sida. 

 

Värderarna själva menar att erfarenhet är en viktig kvalitetssäkring för rimligheten av ett 

bedömt marknadsvärde. Avstämningar av värderingar sker internt mellan värderarna. Som ett 

riktmärke för när man kan anses vara erfaren värderare finns en auktorisation som kan uppnås 

efter tre års yrkesverksamhet. Deras erfarenhet är att det händer att kunden försöker påverka 

värderarna, och att det då främst rör sig om att man tar in värderare från Stockholmsregionen 

”eftersom de är fartblinda av sig själva” eller att man försöker styra värderarens besiktning av 

fastigheten. Samtidigt understryker de att värderaren blir mer vaksam om kunden är okänd. På 

rak fråga säger sig en erfaren revisor inte ha någon uppfattning om oerfarna värderare är 

lättare för kunden att manipulera. 

 

I en diskussion om externa värderingar berättar en av företagsrespondenterna att hans företag 

för närvarande undersöker om man måste köpa in extern värdering varje år eller om företaget 

har egna resurser som kan bedöma och dokumentera den tekniska statusen. Han berättar att 

han tror att en extern värdering har ett egenvärde, men att han inte är övertygad om att det vid 

en framtida revision skulle framföras kritik mot användandet av interna värderingar. Han tror 

heller inte att de antaganden som görs i värderingen förändras beroende på om det är han själv 

eller en extern part som gör dem, då han menar att varken värderare eller fastighetsförvaltare 

är isolerad från omvärlden. 
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Fredmer säger att han uppfattar det som ett starkt inslag i värderingen att använda en extern 

part. Förutsatt att fastighetsbolaget har anställda med integritet och god kompetens har de 

mycket goda förutsättningar att göra en bra värdering, eftersom de också besitter kännedom 

om fastigheterna ifråga. Diskrepansen i resultat mellan en extern och en intern värdering är 

därför sällan särskilt stor. Det som är kraftfullt med en extern värderare, menar Fredmer, är att 

den legitimerar fastighetsvärdet för en extern part. Ikonen identifierar den parten genom att 

säga att marknaden sannolikt skulle se med skepsis på en värdering gjord enbart av interna 

aktörer, vilket han menar skulle kunna leda till krav på rabatterad aktiekurs. 

 

Vad gäller risken för subjektivitet hos värderaren menar Fredmer att den självklart existerar, 

men att man får utgå från att en extern värderare måste upprätthålla sin yrkesmässiga etik. 

Samtidigt är det hans erfarenhet att bolag som anlitat en värderingsfirma under en längre tid 

inte sällan byter värderare eller delar upp fastighetsportföljen mellan flera olika värderare. När 

det gäller medveten övervärdering argumenterar Fredmer för att fastighetsbolag inte har några 

incitament att övervärdera; snarare är det viktigt för dem att det redovisade värdet på 

fastigheten även blir det pris de sedan säljer fastigheten för. 

4.3 Värderingsmetoder 

Revisorsrespondenterna nämner tre olika möjliga värderingsmetoder: ortsprisjämförelse, 

diskonterad/nuvärdesberäknad kassaflödesanalys samt direktavkastningsmetoden. En av 

revisorerna avfärdar dock den senare som en schablonartad variant av kassaflödesanalysen. 

En annan revisor påpekar att användandet av andra metoder är möjligt, förutsatt att det kan 

ledas i bevis att marknaden resonerar på det sätt som antas i modellen. Det, i sin tur, gör det 

mycket svårt att frångå de etablerade modellerna. Ikonen och Rindstig menar att det i 

praktiken bara finns en metod, kassaflödesmetoden. Rindstig påpekar att ortsprismetoden 

sällan fungerar i praktiken för kommersiella fastigheter och att kassaflödesvärderingen därför 

blir förhärskande eftersom det finns tillförlitliga uppgifter om värderingsobjektet i den 

modellen. Vidare konstaterar Rindstig att en revisor inte kan godkänna ett marknadsvärde om 

värderingen inte gjorts med mest lämpliga metoden. Fredmer säger att om revisorn finner 

felaktigheter i värderingsprocessen eller brister hos värderarna så kan det i sista hand bli 

aktuellt att begära att ytterligare en värdering görs av en oberoende värderare. 
 

Enligt Rindstig är det möjligt att kombinera kassaflödes- och ortsprismetoderna; om det skett 

är det en styrka i värderingen. Samtidigt säger han att värderarna argumenterar för att 
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metoderna är två sidor av samma mynt: värderarna gör en beräkning av avkastningen, sen blir 

det affär baserad på denna beräkning och då uppstår själva ortspriset. Eftersom modellerna 

inte är exakt likadana menar han dock att det ökar säkerheten om båda metoderna använts. 

 

Nordlund menar att eftersom de båda modellerna i grund och botten söker samma 

värdekoncept så är det möjligt att använda kassaflödesgenererade värden för kontroller av 

värden som etablerats genom ortsprismetod. På fråga om det är Nordlunds erfarenhet att 

värderare använder motstående metod för kontroll säger Nordlund att det nog varierar, och att 

ett teoriskt jakande svar från värderarkåren kan skilja sig åt från praktiken. 

 

Värderarna framhåller att det är marknadsvärdering som är gällande och förklarar att det så 

gott som alltid innebär en kassaflödesmetod. Som ett komplement används ortsprismaterial, 

men utgångspunkten är alltid den hyresgenererande förmågan. Nordlund har en avvikande 

uppfattning och säger att värderarkåren i stort sett är överens om att all värdering i grund och 

botten är ortsprisanalys. Sedan appliceras en kassaflödesanalys för att beräkna nyttan, men 

slutgiltigt finns ändå alltid ett transaktionsvärde med i bilden. Nordlund citerar en värderare 

från sin undersökning, som hävdade att man använder kassaflödesmetoden men ser den som 

en variant av ortsprismetoden. Nordlund menar att kassaflödesmetoden används under hänsyn 

till att man ska komma till ungefär samma resultat i den metoden som om man tittat på priset 

på transaktionsmarknaden. 

 

Företagsrespondenterna är av olika uppfattning om vilka metoder som kan användas. En av 

dem konstaterar att grunden för en värderares arbete är ortsprisjämförelsen. Samma person 

menar också att modellen för värdering är starkt likartad mellan olika värderare. På det andra 

bostadsbolaget har man låtit genomföra en värdering av hela beståndet. Man har låtit ta fram 

två värden, där det ena kallas för marknadsvärde och det andra för bolagsspecifikt värde. Det 

förra avser det pris en intresserad köpare skulle vara beredd att betala för respektive fastighet, 

medan det senare bygger på resultat för innevarande år. De båda ska nu analyseras inför ett 

eventuellt införande av värdering enligt IAS 40, men man är redan på det klara med att det 

inte finns några andra typer av modeller som kan bli aktuella. 

 

Värderarna Olsson och Muth svarar att de anser att kassaflödesanalys är den metod som bäst 

pekar på marknadsvärdet, eftersom den är individuell för fastigheten. För ortsprismetoden har 

man inte tillgång till alla parametrar om man inte själv råkar ha värderat fastigheten, menar 
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de, och därmed finns inte alla data i modellen. Givet att man inte själv utfört värderingen kan 

ortsprismetoden därför bara ge en indikation. Deras uppfattning är att kassaflödesmetoden 

således alltid har företräde framför ortsprismetoden. 

 

Revisorn Rindstig argumenterar för det motsatta: ortsprismetoden är att föredra eftersom den 

är mest sanningsenlig och handlar om det mest sannolika priset. Om ortsprismetoden går att 

tillämpa har den därför företräde framför övriga metoder. Han menar dock att det är sällan 

man kan använda den och att man kan göra kraftiga felvärderingar om man saknar ett bra 

underlag. Hans kollega Ikonen framhåller att det är svårt att jämföra olika typer av fastigheter 

och olika typer av orter, och att ortsprismetoden i praktiken inte kan fungera eftersom den är 

så svår att tillämpa.  

 

Två revisorsrespondenter lyfter fram att det finns en feltolerans på värdet, eftersom två 

värderare sällan kommer fram till exakt samma värde för fastigheten. Den ene exemplifierar 

med en fastighet värd 20 mkr, vilken lika gärna kan värderas till 18 eller 22 mkr. Den andre 

säger att värderarkåren anser det finnas ett spann om 5 %. En skillnad inom 5 % orsakar 

därför inga synpunkter från honom, i vissa fall kan han sträcka sig upp till 10 %. Samtidigt 

betonar han att det är beroende på fastighetens värde, då 10 % på en stor fastighet kan röra 

avsevärda summor. I de fallen försöker revisorn ta reda på vari avvikelsen består och 

diskutera med värderarna för att få till stånd en justering. 

4.3.1 Nuvärdesberäknad kassaflödesanalys 

En revisorsrespondent säger att värderingsmodellen kontrolleras av revisorn med avseende på 

att det ska vara en etablerad modell eller formel som används. En stabil modell borgar för att 

värderingen inte bara är tyckanden utan att den sker efter fastställda principer, menar revisorn. 

Det sker också kontroller av att modellen används på rätt sätt. 

 

Utöver granskningen av modellen rör övriga kontroller de parametrar som använts. Här skiljer 

en revisorrespondent på kontroller som sker inom företaget respektive på marknaden. Inom 

företaget kontrolleras hyresnivåer och driftskostnadsnivåer genom att rimligheten i gjorda 

antaganden undersöks utifrån historisk data. För att granska rimlighet i avkastningskrav och 

kalkylränta vänder sig revisorn till marknaden för att undersöka hur andra affärer sker. En 

annan faktor som respondenten kontrollerar externt är vakansgrad. I slutänden är det, menar 

han, en bedömningsfråga, men man kan anta en vakansgrad på 5 % som sen ska justeras 
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utifrån marknadssituationen. Då kan den också hamna betydligt högre. Respondenten gör inte 

själv någon marknadsanalys, men läser rapporter från större aktörer i fastighetsbranschen 

samt information från utgivare av fastighetsstatistik för att bilda sig en uppfattning. Han 

berättar att kontrollerna inte sker för samtliga fastigheter: de stora värdena granskas och bland 

de mindre görs stickprover. De viktigaste värdebärande parametrarna är enligt 

revisorsrespondenten hyresnivåerna, vilka skall sättas i förhållande till marknadshyror, samt 

driftnetto och vakansgrad. 

 

Strukturen för de granskade parametrarna delas av en annan revisorsrespondent in efter 

huvudgrupperna hyresnivå, vakansgrad och direktavkastning. För hyresnivån är det intressant 

att undersöka antaganden om framtida hyra och hur dessa beräknats. Detta sätts i relation till 

förfallostrukturen på kontrakten samt vilka nivåer kontrakten är tecknade på i förhållanden till 

den statistik som finns över kontorshyra. Därmed menar respondenten att avvikelser kan 

upptäckas. Vad gäller vakansgraden anser respondenten att den är svår att rimlighetsbedöma. 

Han hänvisar till omdöme samt information om vakanser i området. Direktavkastningen, å 

andra sidan, åtnjuter relativt mycket information som tjänar som ramar. Här påpekar 

respondenten att det är fråga om just ramar, där 5-7 % är lätt att bedöma men att 0,5 % upp 

eller ned kan få stort utslag i kalkylen och att det därför återigen handlar om omdöme. En 

tredje revisor rankar gjorda värdejusteringar samt den långsikta synen på hyresnivåer och 

driftskostnader som de sedvanliga parametrarna att kontrollera. 

 

En av revisorrespondenterna framhåller anskaffningspriset på fastigheten som en vägledning 

vid bedömning av fastighetens marknadsvärde. Han påpekar att anskaffningsprisets betydelse 

minskar med tiden och försvinner helt på några år. Värderarna menar att anskaffningspriset är 

viktigt när förvärvet skett nyligen, men efter ungefär ett år är det inaktuellt. Stenberg berättar 

att slutförda transaktioner kan användas som utgångspunkt för att argumentera för en ändring 

av åsatta värden på fastigheter som bedöms ha ett bättre eller lika bra läge som den sålda 

fastigheten. Sådana ändringar gäller då enbart lägesklassificeringen. 

 

Fredmer berättar att man ibland kan få befintliga priser per kvadratmeter på likvärdiga hus 

som ett slags jämförelsematerial till kassaflödesanalysen. Hans erfarenhet är dock att de aldrig 

ligger till grund för värderingen, utan används som ett riktmärke för att se var den slutgiltiga 

värderingsprodukten kommer att hamna. 
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För värderarna är besiktning av fastigheten grunden för antaganden. Värderarna skiljer mellan 

begreppen besiktning och teknisk besiktning, där det förra betyder besiktning av ett urval och 

det senare besiktning av samtliga fastigheter. En av revisorsrespondenterna berättar att han 

aldrig deltar i besiktningar av objekten, men att han sätter stor vikt vid information om att 

värderarna har besökt fastigheten. Besiktning bör, enligt hans mening, ske åtminstone vart 

tredje år. 

 

Vid besiktningen bedömer Olsson och Muth om objektet kan hyras ut till ett bra pris eller om 

det först behöver byggas om och i så fall till vilken kostnad. De menar att besiktningen är det 

viktiga och att den visar hyresnivån, vilket är den viktigaste parametern tillsammans med 

kontraktens löptider. Framtida rimliga hyresnivå bestäms utifrån fastighetens skick, läge och 

område. Man granskar också hyresavtalens olika klausuler liksom hyresgästernas 

organisationsnummer för att upptäcka interna transaktioner som syftar till att påverka 

värderingen. Värderarna berättar också att de gör en riskbedömning av hyran utifrån 

hyresgästernas anseende hos Upplysningscentralen vad gäller kreditvärdighet och 

betalningsanmärkningar. 

 

När det gäller hänsyn till inflation menar värderarna att fastighetsbolagen utgår från 

Riksbankens inflationsmål som schablon, men också från konsulters och mäklares 

uppfattningar. Tidsperioderna i kassaflödesanalysen sätts oftast till tio år med en tillhörande 

bedömning av marknadens utveckling. Över tid ska nivåerna jämna ut sig till vad som är en 

marknadsmässig nivå. Värderarna konstaterar dock att höga hyror ofta medför höga 

kostnader, då hyresgästerna ställer högre krav vilket ökar driftskostnaderna. 

 

För bedömningar av vakansgrad använder sig värderarna av den statistik som Stockholm 

Mark- och Lokaliseringsbolag samt andra större aktörer tar fram. Värderarna anser sig se en 

trend där äldre fastigheter som är mindre yteffektiva och har brister i underhåll har högre 

vakansgrad. 

 

Användandet av schablonvärden för vissa parametrar kan medföra fördelar, menar Rindstig. 

Han exemplifierar med driftskostnader och förklarar att om företaget har för många anställda 

eller en ineffektiv organisation så hamnar driftskostnaderna för högt i modellen. I det läget 

kan det vara bättre att använda branschnormen för att ge en bild som speglar marknaden. Vad 

gäller begreppet schablonvärde påpekar Rindstig att det kan vara mer rättvist att kalla det för 
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marknadsjämförelse än schablon. Samtidigt lyfter han fram att benchmark inte kan antas rakt 

av utan måste analyseras och förstås innan det kan appliceras på modellen. 

 

Enligt Sjöberg kan det uppkomma situationer då ett värde ”hamnar snett”, vilket föranleder en 

diskussion mellan fastighetsbolaget och värderaren där bolaget försöker förklara varför värdet 

är felaktigt. I slutändan är det ändå värderaren som beslutar om sin värdering, framhåller 

Sjöberg, och det enda som fastighetsbolag kan göra är att försök få till stånd en korrigering av 

värdet. Som exempel berättar han hur branschschabloner för drift och underhåll kan ligga för 

högt i förhållande till en fastighet där företaget satsat på energibesparande åtgärder. Fredmer 

bekräftar att en diskussion mellan värderare och fastighetsbolag är vanliga. Normalt sett utför 

värderaren en besiktning av fastigheten, samlar in information, varpå denna kommer fram till 

ett preliminärt värde på fastigheten. Efter genomgång med fastighetsbolaget berättar Fredmer 

att värderaren ofta får kompletterande information om fastigheten, information som sedan 

ligger till grund för en korrigering av värdet. 

 

En revisorsrespondent noterar att värderare tenderar att undervärdera driftskostnaderna genom 

att släpa efter i prisutveckling eller genom för optimistiska utsagor. Undervärderingen verkar 

dock inte ha resulterat i felaktiga verkliga värden, vilket i sin tur kan bero på att man varit för 

försiktig med avkastningskraven så att de två felen tagit ut varandra. En företagsrespondent 

säger att marknaden överlag värderar driftskostnader väldigt lågt, och förklarar det med att det 

är en låg värdering som gör affären möjlig. Om man tror sig kunna hantera underhållsbehov 

och vakanser bättre än nuvarande ägaren finns en vinst i att ta över fastigheten. Värderarna ser 

det som en förutsättning för transaktionen att köparen tror sig kunna driva fastigheten bättre 

än säljaren. I sin egen värdering utgår värderarna från schabloniserade driftskostnader men tar 

hänsyn till objektet. De framhåller också att de gärna tar del av data över de senaste tre årens 

driftskostnader. 

4.3.2 Ortsprismetoden 

Fredmer beskriver ortsprismetoden som att huset bredvid den fastighet du ska värderar har 

sålts, vilket betyder att du har jämförbara objekt på orten. Värderarna Olsson och Muth 

kategoriserar ortsprismetoden som ett arbetssätt där man ser sig om i backspegeln efter vad 

som varit, till skillnad från avkastningsberäkningar som syftar till att dra slutsatser om 

framtiden. 
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Som tidigare redogjorts för menar Rindstig att ortsprismetoden sällan fungerar i praktiken på 

kommersiella fastigheter, men att den är att föredra om det finns relevanta affärer att jämföra 

med och ett tillräckligt stort jämförelsematerial. I sammanhanget nämner han också risken för 

kraftiga felvärderingar om underlaget inte är gott nog. 

 

En av revisorsrespondenterna menar att det framför allt är två saker som granskas när en 

ortsprismodell tillämpas, nämligen att det är tillräckligt lika fastigheter för att metoden ska 

vara lämplig samt att det är korrekt data som ligger till underlag för bedömningen. Det senare 

kontrolleras genom att materialet kommer från någon av de större värderingsfirmorna eller 

liknande. Därutöver menar respondenten att det framför allt är antalet transaktioner som 

granskas, det vill säga att det genomförts tillräckligt många transaktioner för att jämförelse 

ska vara möjlig. Att alla transaktioner är jämförbara är svårt att kontrollera så det sker främst 

om det är förvånande värden. Någon kontroll av hur likartade objekten är genomför inte 

revisorn, utan är något som lämnas till värderaren att bedöma. 

 

Nordlund menar att även om det i teorin är enkelt att jämföra transaktioner är det relativt svårt 

att genomföra i praktiken. Han konstaterar att det råder brist på jämförelseobjekt på många 

orter och att fastigheterna inte är utbytbara på samma sätt som värdepapper, där en B-aktie i 

ett bolag är likvärdig med alla andra B-aktier i bolaget och information om aktierna är lätt att 

finna. Han exemplifierar med en värdering av köpcentrum baserad på transaktioner i några 

olika orter, och menar att där är jämförelsen mycket svårare att göra. Däremot måste 

jämförelsen göras om den är möjlig menar Nordlund, men understryker vikten av att rensa ur 

interna mellanhavanden för att de inte ska påverka marknadsbedömningen. 

 

På frågan om när aktiv marknad kan sägas föreligga finns några skiftande bud. Stenberg 

upplever att så länge man befinner sig i en större stad är det en aktiv marknad. Ikonen tar 

Åmsele som exempel, och konstaterar att där finns det sannolikt ingen aktiv marknad. Även 

om de teoretiska modellerna lyckas räkna fram något menar Ikonen att det då inte kan antas 

som ett rimligt värde, eftersom det finns en aktiv marknad på alla orter bara försäljningspriset 

kommer ned tillräckligt lågt. 

 

Fredmer påpekar att aktiv marknad kan kontrolleras genom lantmäteriets lagfartsregister, 

vilket Olsson och Muth berättar är en metod som de använder för att hitta jämförelseobjekt. 

Som tidigare angetts påpekar värderarna att den värdering som framgår av lagfarten ofta är ett 
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slags skattefritt överlåtelsepris då försäljning av fastigheter i ökande grad sker i bolagsform. 

De påpekar också att de värden som blir kända alltid speglar transaktioner som genomförts, 

men inte ger någon information om transaktioner som avbrutits före överlåtelse. För att få 

större insikt om marknadsutvecklingen anlitar Olsson och Muth ofta en extern eller intern 

mäklare. Även Nordlund lyfter fram lagfartsregistret som en informationskälla, men ser andra 

problem med den köpeskilling som står att finna där än de Olsson och Muth redovisar. 

Nordlunds argumentation utvecklas nedan. 

 

Sjöberg säger att det bland fastighetsägare blivit allt vanligare att fastighetsaffärer sker genom 

att säljaren bildar ett bolag som tar över den aktuella fastigheten, varefter det är det nybildade 

bolaget som säljs till köparen. Ett nytt bolag måste bildas för varje enskild fastighet och 

Sjöberg förklarar denna utveckling med att det är skatteeffektivt. Han noterar att förfarandet 

ger en splittrad bild av fastighetens värde. Samtidigt menar han att transaktionsvärdet ändå 

går att spåra, även om det blir en lång väg att gå. 

 

Värderarna menar att den här utvecklingen blivit vanlig under andra halvåret 2005, och att det 

komplicerar användandet av ortsprismetoden. Det pris som slutligen redovisas i lagfarten efter 

en bolagsförsäljning blir snarast ett skattefritt överlåtelsepris. En av revisorerna konstaterar 

dock att även om det blivit vanligare med bolagisering av fastigheter så är det en fråga om 

statistik som inte påverkar ortsprismetoden i sig. Det innebär däremot, menar han, att det blir 

svårare att få fram en statistik för affärerna och att det är möjligt att kvartalssiffror kan bli 

”lite tunnare”. Att ortsprismetoden i sig skulle försvinna håller han dock inte för troligt. 

 

Stenberg beskriver en del av ortsprismetoden som att ”försöka exkludera brus i statistiken”. 

Han exemplifierar med ombildningar till bostadsrättsföreningar, som generellt betalar sig 

mycket bättre än normala transaktioner, eller internöverlåtelser som inte kan kontrolleras om 

de sker till marknadsvärde. Han menar att det är svårt att kontrollera om köpare och säljare är 

intresserade eller på något sätt tvingade parter, då varken köpare eller säljare vill 

kommunicera att man är trängd eller nödgad att genomföra transaktionen eftersom priset då 

genast påverkas i en negativ riktning. Som kontroll av köparens och säljarens kunnighet 

konstaterar han att hans eget bolag bara gör affärer med etablerade parter, eftersom man är 

mån om sitt rykte hos kunderna som en god säljare. På fråga om man kan se kunnighet som 

att förvärvaren åtnjuter marknadens respekt svarar han jakande. 
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Nordlund menar att det vid kontroll för oberoende är klassiskt att sortera bort släktförvärv, där 

moder- eller dotterföretag är motpart i transaktionen. Vidare försöker man även utesluta 

transaktioner där det finns andra relationer som påverkar så att det finns en 

intressegemenskap. Värderarna bekräftar att det ingår i deras värderingsarbete att kontrollera 

att köpare och säljare inte har andra gemensamma angelägenheter, men säger också att den 

typen av relationer finns i en ökande grad genom att fastighetsförvärv sker i bolagsform. Som 

redovisats tidigare säger en av revisorsrespondenterna att bolagisering av fastigheter har 

medfört att det blivit svårare att få fram en statistik för affärerna. Samtidigt påpekar han att 

han inte själv kontrollerar för interna mellanhavanden eftersom han anser det vara värderarnas 

grunduppgift och han litar på att de utför sitt arbete. Sjöberg anser att han som en del av den 

lokala marknaden har hyfsad insyn i de flesta överlåtelser genom sitt lokala nätverk, vilket gör 

det möjligt för honom att kontrollera lokala affärer för oberoende köpare och säljare. 

 

På fråga om man kan kontrollera för intressegemenskap i form av exempelvis hyresgarantier 

svarar Nordlund att det är mycket svårt, eftersom det kräver tillgång till de specifika 

avtalskonstruktionerna. Nordlund ställer upp ett exempel baserat på ett förvärv där fastigheten 

sålts med en hyresgaranti. 

 

”Antag att vi har en fastighet som är värderad till 100 i böckerna. Vi vill 

sälja den fastigheten nu men vi kan inte tänka oss att realisera en förlust. 

Därför söker vi en köpare som är beredd att betala 100. Vi hittar en köpare 

med hjälp av en mäklare. Han är beredd att betala 100 under förutsättning 

att vi lämnar en hyresgaranti för de vakanta ytorna under en viss begränsad 

period. Man förhandlar och det blir affär. Hur mycket kan vi då 

intäktsredovisa av de 100 som säljare? Vi har förbundit oss att under en viss 

period återbetala pengar till köparen! Vi vet inte exakt på kronan hur 

mycket det blir, men vi gör en bästa bedömning av vad garantin är värd i 

säljögonblicket. 

 

Antag att vi nuvärdesberäknar de här flödena och kommer fram till att de är 

värda 10. Då är min uppfattning att vi sålt för 90 och har en skuld till 

köparen på 10, för det är pengar som jag fått av köparen som i sinom tid ska 

tillbaka till köparen på olika sätt och det är förknippat med affären. Då 
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realiseras en förlust på 10, vilket jag inte önskar men jag blir tvungen till det 

för att redovisningsreglerna är sådana. 

 

Jag hävdar att man som säljare inte har en högre intäkt än de här 90 även om 

man konstruerat avtal för att försöka redovisa 100 som intäkt. För enligt IAS 

37 måste man bedöma värdet av de utflöden som krävs för att avtalet ska 

fullföljas. Bästa bedömningen av de utflöden som krävs är nuvärdet 10. Då 

kan jag inte redovisa en högre intäkt än 90 för det är det jag sålt. Så kredit 

till säljkontot blir 90 och kredit på ett skuldkonto till köparen blir 10.” 

 

Nordlund anser att så länge företaget inte redovisar skulden på det sätt han anger kommer en 

rapportanvändare aldrig att se det verkliga priset på fastigheten utan att ha tillgång till interna 

dokument. Därmed blir det väldigt svårt att korrigera materialet för garantier och liknande 

interna transaktioner. Han konstaterar att om det kommuniceras ut som allmän kunskap på 

marknaden – till exempel genom lagfartsregistret – att försäljningspriset är 100 när de facto-

priset är 90 så inkluderas felaktigheten i jämförelsematerialet. Då riskerar fastigheter sålda 

med hyresgaranti att påverka nästa bedömning av verkligt värde för liknande objekt. 
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5 Analys 
Uppsatsen syfte är att beskriva och förklara praktikers tillämpning av IAS 40 med avseende 

på kontrollfunktioner i värderingsprocessen. Med kontrollfunktioner menas sådana företeelser 

eller åtgärder som syftar till att verifiera eller på något annat sätt bidra till att garantera 

fastighetsvärderingens kvalitet. Ur det empiriska materialet har tolv kontrollfunktioner 

identifieras. De presenteras nedan i två tabeller som delats in utifrån två huvudgrupper, 

nämligen värderingens aktörer och värderingens metoder. Varje tabell följs av en 

analyserande text där kontrollfunktionerna diskuteras. 

5.1 Värderingens aktörer 
Kontrollfunktioner hos värderingens aktörer 
Kontrollfunktion Empiriskt underlag 
Revisorn Revisorn är den sista kontrollposten med uppgift att fråga sig ”Does this 

make sense?”. Hon är en garant för en rättvisande bild. Auktorisationen är 
en garant för att revisorn uppnått en viss kompetensnivå. Därtill kommer 
fackexpertis, antingen genom revisorn eller dennas kontaktnät (i form av 
den egna revisionsbyrån).  

Värderaren Värderaren besitter marknadsinsikt, dels genom kontinuerlig yrkesutövning 
och dels genom kontaktnät med externa och interna fastighetsmäklare. 
Auktorisationen och yrkesetiska krav garanterar en viss kompetens- och 
tillförlitlighetsnivå. Anlitandet av en extern värderare ger ytterligare 
legitimitet till värderingen. Det samma gäller regelbundna byten av externa 
värderare alternativt/kombinerat med anlitandet av två av varandra 
oberoende värderare med överlappande uppdrag. 

Samlad erfarenhet Erfarenhet skapar förståelse för hur värderingen går till. Häri finns 
specialistkunskaper om fastigheters värde, insikt om marknaden och hur 
den gör affärer samt insyn i (den lokala) marknaden. En särskild 
erfarenhetsgrund hos fastighetsföretagen är tidigare egna transaktioner. 

 

Tabell 5.1 Kontrollfunktioner hos värderingens aktörer. 

5.1.1 Revisorn som kontrollfunktion 

Revisorn har en lagstadgad2 och därmed känd kontrollfunktion som oberoende extern 

granskare av finansiella rapporter. Kontrollen kan förklaras med ägarnas (principalens) behov 

av att minska sina transaktionskostnader för det ingångna avtalet med företagsledningen 

(agenten). I uppsatsens teoretiska referensram har förklarats hur transaktionskostnader kan 

minskas genom utlåtanden från en oberoende expert. I föreliggande fall innebär revisorns 

auktorisation en garanti för hans status som oberoende expert och revisionen utgör en kontroll 

av avtalets efterlevnad, det vill säga att redovisningen upprättats enligt gällande lag och god 

redovisningssed. 

                                                 
2 Upplysningsvis kan sägas att krav på revisorn regleras i Aktiebolagslag 1975:1385, 10 kapitlet. 
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Redovisningen ska, enligt IASB:s föreställningsram, generera finansiella rapporter som ger en 

rättvisande bild av företagets ställning. Revisorsrespondenterna har tydligt markerat att de inte 

garanterar förvaltningsfastigheternas verkliga värde. I stället granskas att det verkliga värdet 

är rimligt. En respondent uttrycker det som att revisorn utgör den sista kontrollpunkten för att 

det redovisade värdet är förnuftigt, ”does this make sense?” 

 

Undersökningen visar att revisorn har en kunskaps- eller kompetensrelaterad kontrollfunktion. 

I detta sammanhang utgör auktorisationen beviset för att revisorn uppnått en grundläggande 

nivå. Revisorsrespondenternas svar visar dock att auktorisationen inte är tillräcklig för att 

garantera en god granskning av fastighetsvärderingen. Auktorisationen bör kompletteras med 

en fastighetskompetens. Denna argumentation kan ytterligare förstärkas genom att hänvisa till 

att regelverket utgår från att köpare och säljare som utför de transaktioner som är 

värderingens grund skall vara kunniga, vilket innebär att de har kunskap om marknadsvillkor 

och om fastighetens skick, användningsområde och deras påverkan på fastighetens värde. 

(Karlsson 2005, IASB 2005) Givet definitionen måste revisorn rimligen vara så pass 

kompetent vad gäller fastigheter och värderingsteori att hon kan förstå en hypotetisk säljares 

och köpares situation i en given marknadssituation. Revisorn som kontrollfunktion innebär 

alltså en kontroll utifrån egen fackexpertis, alternativt sådan expertis som hon medför från sin 

redovisningsbyrå eller från andra externa experter. 

5.1.2 Värderaren som kontrollfunktion 

Det har tidigare redovisats att regelverket rekommenderar att en professionell värderare 

anlitas, däremot finns inga sådana krav. Värderarens kontroll kan därför i en första etapp 

uttryckas som ett tillskott av kunskap och kompetens. I undersökningens empiriska material 

framförs att marknadsinsikt är en färskvara och att revisorn själv inte kan förväntas besitta 

denna, utan förlitar sig på interna och/eller externa konsulter. Genom sina kunskaper om 

fastigheter, fastighetsvärdering och rådande marknadsvillkor samt andra relevanta faktorer 

som krävs för att producera rimliga verkliga värden kan värderaren ses som en av dessa 

externa konsulter som utgör en kontrollfunktion för aktuell marknadsinsikt. Värderarens 

marknadsinsikt hänger alltså samman med aktiv yrkesutövning. Undersökningen visar också 

att värderarens kontaktnät har betydelse för marknadsinsikten. Slutligen är den auktorisation 

som SFF (Samfundet för Fastighetsekonomi) utfärdar för värderare en kvalitetsstämpel för 

uppnådd teoretisk och praktisk kompetens. 
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I de fall en extern värderare används fyller värderaren också en funktion liknande vad som 

gäller för revisorn som oberoende extern granskare. I den teoretiska referensramen har 

forskningsresultat rörande externa värderares betydelse för det slutgiltiga fastighetsvärdet och 

aktiekursen redovisats. I det empiriska materialet har konstaterats av en fastighetsrespondent 

att även om värderingen inte skulle skilja sig åt mellan en intern och en extern värderare så 

upplevs externa värderare som en styrka för värderingen. Revisorsrespondenterna har uttryckt 

att det finns ett egenvärde i att en extern värderare används. 

 

Värderarna har framfört att SFF:s auktorisation samt kårens yrkesetik medför en starkare 

tillförlitlighet i det värde den auktoriserade värderaren kommer fram till. När det gäller 

auktorisationens betydelse för transaktionskostnaderna har det ovan anförts att den är att 

jämföra med ett bevis om att utlåtandet kommer från en oberoende expert. För yrkesetik kan 

detta jämföras med vad som framgår av uppsatsens teoretiska referensram gällande ryktets 

betydelse för att minska transaktionskostnaderna. 

 

I det empiriska materialet har hävdats att antalet uppdragsgivare och uppdragstagare är så litet 

att möjligheten till oberoende värderingar påverkas negativt. Från revisorshåll har här lyfts 

fram möjligheten att regelbundet byta ut värderare, alternativt att låta två värderare genomföra 

överlappande värderingar. På så sätt menar respondenten att verkliga värden kan betraktas 

som säkrare genom att lojalitetsproblematik kan kringgås. Förfarandet kan jämföras med de 

lagstadgat begränsade mandatperioder som råder för revisorer. Sammantaget kan alltså 

konstateras att värderaren genom sin profession utgör en kontroll för nödvändig kunskap och 

kompetens i värderingen. En extern värderare utgör även genom sin oberoende expertis utgör 

en kontroll för avtalsbrott mellan principal och agent. 

5.1.3 Samlad erfarenhet 

Undersökningen visar att såväl revisor som värderare har en kunskapskontrollerande funktion. 

Samtidigt har det blivit tydligt att det yrkesmässiga kunnande och den fackexpertis som 

diskuterats ovan även är beroende av aktörernas erfarenhet.  

 

Erfarenheten verkar bidra till aktörernas förståelse för värderingen på ett sätt som är centralt 

för det redovisade värdet då både revisorer och värderare har framhållit betydelsen av att ha 

erfarenhet från verksamhetsområdet för att kunna göra ett fullgott arbete. Erfarenheten skapar 

en förståelse inte bara för fastighetsrevision eller fastighetsvärdering utan även för hur 
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marknaden fungerar, vilket är av central betydelse för att bedöma om den använda 

värderingsmetoden speglar marknadens agerande och marknadsaktörernas möjliga analyser. 

De interna avstämningar som sker mellan värderarna kan användas för att genom erfarenhet 

kvalitetssäkra oerfarna värderares arbete. En respondent vittnar också om att över tid 

upparbetas ett kontaktnät som ger insyn i den marknad där revisorn respektive värderaren är 

aktiv. Det har i undersökningen framkommit att kunskap om den lokala marknaden är av stor 

betydelse för värderingen, vilket i så fall skulle tyda på att en värderare eller revisor har 

begränsade möjligheter att bedöma ett verkligt värde utanför ”sin” fastighetsmarknad. 

 

Av undersökningen kan slutsatsen dras att erfarenhet ligger till grund för revisorers och 

värderares omdöme. De antaganden och bedömningar som görs utgår från slutsatser dragna 

utifrån tidigare erfarenheter av fastigheter och värderingar. Erfarenheten ger ramarna för vad 

som är rimligt genom att sätta bedömningarna i ett historiskt perspektiv. Erfarenhet som 

kontrollfunktion verkar snarast intyga att subjektivitet är inbyggt i värderingssystemet genom 

att omdöme och bedömningar utgör nyckelpunkter för värderingen. Från revisorshåll har 

påpekats att ingen enskild yrkesgrupp har tillräcklig kunskap och att värderingen utgör en 

helhetsbedömning utifrån olika bakgrunder och perspektiv. Därmed skulle aktörernas enskilda 

kompetens inte i utgöra den huvudsakliga kontrollfunktionen. Respondenterna verkar dock ha 

tilltro till varandra och vid flera tillfällen påpekas lyfts en argumenterande diskussion mellan 

fastighetsföretag och revisor respektive fastighetsföretag och värderare fram som en möjlighet 

för att korrigera eventuella missförstånd. Aktörernas samlade erfarenhet och samspelet dem 

emellan skulle däremot kunna ses som ett slags triangulering för att producera det rimliga och 

rättvisa verkliga värdet för fastigheten. 
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5.2 Värderingens metoder 
Kontrollfunktioner kopplade till värderingsmetoderna 
Kontrollfunktion Empiriskt underlag 
Fastighetsbesiktning Värderaren besöker hela objektet (teknisk besiktning) eller ett urval av 

objektet (besiktning) för att samla information om fastighetens fysiska 
förutsättningar. 

Nuvärdesberäknad 
kassaflödesanalys 1: 
Beräkningsmodellen 

Revisorn kontrollerar att en etablerad beräkningsmodell har använts. I 
beräkningsmodellen kontrolleras följande parametrar av revisor och / eller 
värderare: 

 
i. Hyresnivåer, baserat på historisk data samt 

marknadsjämförelse med hänsyn till skick, läge, område, 
bransch och marknadshyror. 

ii. Drifts- och underhållskostnader, baserat på historisk data, 
marknadsjämförelser med hänsyn till skick, läge, område och 
bransch, statistik samt (teknisk) besiktning?. 

iii. Förfallostruktur på kontrakt, baserat på befintliga kontrakt 
samt marknadsjämförelse. 

iv. Vakansgrad, baserat på schablon med korrigering för 
fastighetens ålder samt för marknadssituation såsom den 
uttrycks i branschrapporter. 

v. Kalkylränta (avkastningskrav), baserat på marknadsjämförelse 
samt inflationsprognoser med utgångspunkt i Riksbankens 
inflationsmål. 

vi. Fastighetens anskaffningspris, baserat på marknadsjämförelse. 
vii. Fastighetens skick, baserat på besiktning. 

 
I de fall värden som normalt utgörs av schabloner byts ut mot ”äkta 
värden” kontrollerar revisorn orsakerna till bytet. 

Nuvärdesberäknad 
kassaflödesanalys 2: 
Toleransspann 

Värderingsprodukten kontrolleras genom jämförelser med ortsprismaterial 
och/eller befintliga kvadratmeterpriser. Från revisorns sida finns ett spann 
om 5-10 % inom vilket produkten bör ligga. Denna tolerans minskar dock i 
takt med att värderingsobjektets värde ökar. 

Nuvärdesberäknad 
kassaflödesanalys 3: 
Riskbedömning 

Värderarna gör en riskbedömning av framtida hyresintäkter, baserad på 
hyresgästernas organisationsnummer samt kreditvärdighet och 
registrerade betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsinstitut. 
Värderaren vill också gärna se avtal och avtalsklausuler för att utesluta 
interna mellanhavanden. 

Ortsprismetod 1:  
Metodens lämplighet 

Kontroll sker av att mest lämpliga metod använts genom att kriterierna 
aktiv marknad kontrolleras med hjälp av antal registrerade transaktioner i 
lagfartsregistret. Aktiv marknad kan också kontrolleras genom samtal med 
lokala mäklare. 

Ortsprismetod 2:  
Jämförelseobjekten 

Värderarna kontrollerar att aktuella fastigheter är tillräckligt lika varandra. 
Från Lantmäteriet hämtas databaser som används för att identifiera 
jämförelseobjekt samt samla in uppgifter om köpeskilling. Ur materialet 
måste också sådana transaktioner som inte skett på marknaden sorteras 
bort, påpekar en företagsrespondent. 

Ortsprismetod 3: 
Jämförelseobjektens 
köpare och säljare 

Värderarna kontrollerar för interna mellanhavanden såsom utfärdade 
hyresgarantier eller internförsäljningar. Det kan ske genom att ta del av 
avtal och avtalsklausuler och parternas organisationsnummer. För att 
undersöka köpare och säljares kunnighet framhåller en företagsrespondent 
etablering på marknaden – marknadens respekt – som kontrollkriterium. 

Kombination av 
värderingsmetoder 

Produkten av en värdering enligt ortsprismetoden kan kontrolleras med 
produkten av en värdering enligt nuvärdesberäknad kassaflödesanalys. 

”Second opinion” Vid oklarheter kan revisorn begära in ytterligare en värdering från en 
annan värderare. 

 

Tabell 5.2 Kontrollfunktioner kopplade till värderingsmetoderna. 
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5.2.1 Fastighetsbesiktning 

Respondenterna menar att utan besiktning är det mycket svårt att åstadkomma en korrekt 

bedömning av objektet. Genom att konstatera vilket skick, läge och område fastigheten 

befinner sig i drar värderaren slutsatser om möjliga hyresnivåer och troliga driftskostnader. 

Besiktningens insamling av ”hård data” kompletteras med en intuitiv ansats som har sin 

utgångspunkt i värderarens samlade erfarenhet. 

 

Uppsatsens referensram visar att information om fastigheter inte är lättillgänglig. Besiktning 

kan ses som ett sätt att komplettera befintlig data med detaljer om fastighetens faktiska 

belägenhet. Besiktningen kan därmed sägas utgöra ett substitut för en aktiv fastighetsbörs som 

informationskälla. Därmed skapar fastighetsbesiktningen möjliga ramverk för hyresnivåer, 

driftskostnad och vakansgrad som kan användas för att bedöma rimligheten av uppgifterna i 

värderingen.  

5.2.2 Kassaflödesanalys 1: Kontroll av Beräkningsmodellen 

Kontroller som rör den nuvärdesberäknade kassaflödesanalysens beräkningsmodell är relativt 

tydligt definierad av respondenterna. När kassaflödesanalys tillämpats kontrolleras först att 

den beräkningsmodell som använts är etablerad och känd i branschen. Efter den inledande 

granskning av modellen som sådan ligger sedan fokus på modellens parametrar. 

 

I tabellen ovan redovisas sju huvudpunkter för kontroll av modellens parametrar. Vid en 

jämförelse av punkterna framgår det att det i första hand rör sig om rimlighetskontroller. 

Granskningen ska alltså inte garantera de olika använda värdenas exakthet. Det syns 

exempelvis genom de marknadsjämförelser som görs av hyresnivåer, kalkylräntor och nivåer 

för drifts- och underhållskostnader, där kontrollresultatet bara kan stanna vid ett hyres- eller 

räntespann respektive ett slags branschmedeltal eller kostnadsschablon. Kontroll av 

hyreskontraktens förfallostruktur ger visserligen exakta slutpunkter för när framtida intäkter 

upphör, men tillsammans med bedömningar av vakansgrad blir det snarast ett ramverk för 

troliga framtida hyresintäkter. Som ett sista exempel kan nämnas att hänsyn till inflation 

baseras på Riksbankens politiska mål, vilket är en rimlig men inexakt parameter i 

avkastningskravet.  

 

Schabloner används när det saknas fastighetsspecifika argument för ett visst värde. 

Argumenten ersätts då av schabloner i form av historisk branschdata eller utlåtanden av 
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erkända aktörer med betydelse för fastighetsbranschen, exempelvis Riksbanken och dess 

inflationsmål. Sådana schabloner kan jämföras med vad som anförts i den teoretiska 

referensramen angående en oberoende experts betydelse för transaktionskostnader, där den 

branschaktör som utfärdat underlaget för schablonen blir experten. Två respondenter har 

pekat på tillfällen när en schablon kan behöva bytas ut då de blir missvisande i förhållande till 

den aktuella fastigheten. I de fall modellens indata byts ut mot faktiska värden som på ett 

betydande sätt avviker från schablonen ersätts parameterns rimlighetsgaranti med en 

diskussion där argument som stöder användandet av det nya värdet redovisas. 

5.2.3 Kassaflödesanalys 2: Toleransspann 

I föregående stycke diskuteras kontroller av de olika delarna av beräkningsmodellen. En 

annan typ av kontroll tar sikte på helheten i modellen, alltså den slutgiltiga 

värderingsprodukten. Genom jämförelser med andra typer av prismaterial kan värderare och 

revisorer kontrollera att ett värde som grundas på en kassaflödesanalys ligger inom ett rimligt 

spann av marknadsvärden. En respondent lyfter också fram att värderare sällan kommer till 

exakt samma värden, och specificerar toleransspannet till ± 5-10 % av värderingsvärdet. Ett 

sådant toleransspann bör också kunna tillämpas för ortsprismetoden. 

 

Det har tidigare redogjorts för Downs syn på hur verkligt värde bör anges med två olika 

prismått och att skillnaderna mellan de båda värderingarna bör förklaras i noter. För IAS-

reglerna är det främst när fullgod information inte kan uppnås som ett prisspann är aktuellt, 

men även här ska olika typer av data vägas samman till ett rimlighetsintervall som efter 

förklarande analys utgör värderingens grund. Jämförelsen av värden från olika material är 

alltså inget nytt. Men medan regelverkets skrivningar om toleransspann tar karaktären av en 

”värderingsmodell i värderingsmodellen” syftar respondenternas toleransspann snarast till att 

kontrollera en redan gjord värdering. Återigen är det fokus på rimlighet framför exakta 

värden. 

5.2.4 Kassaflödesanalys 3: Riskbedömning 

Den tredje kontrollfunktionen som gäller den nuvärdesberäknade kassaflödesanalysen kan 

kategoriseras som en riskbedömning. Prognosen för intäkter och hyrestillväxt rymmer ett mått 

av osäkerhet. Tillväxten granskas inom den kontrollfunktion som beskrivits ovan som 

hanterar beräkningsmodellen och dess parametrar. Även intäktsprognosen ingår som en del av 

beräkningsmodellen, men värderarna utför också en särskild kontroll som tar sikte på den risk 
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som finns hos hyresgästerna. En genomgång av hyresgästernas organisationsnummer gör det 

även möjligt att kontrollera de uppgifter som fastighetsägaren presenterar för värderaren för 

skenkontrakt där fastighetsägaren är sin egen hyresgäst. 

 

Framtida hyresintäkter är till sin natur orealiserade. IASB:s föreställningsram kräver att alla 

poster som tas upp ska kunna mätas alternativt uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Kontroller 

för risk har därför en grundläggande funktion för värderingen, eftersom kassaflödesanalysens 

intäkter annars inte får tas upp i redovisningen. Det kan sättas i relation till det argument som 

Dietrich, Harris and Muller III (2000) anför om värderingens ökande relevans på bekostnad 

av minskande tillförlitlighet. Deras tillförlitlighetsmodell baseras på samverkan mellan den 

redovisande enheten, värderaren och revisorn. I fallet med kontrollfunktionen riskbedömning 

kan det schematiskt ses som att de uppgifter som fastighetsägaren lämnar granskas av 

värderaren. När de granskade uppgifterna förts in i värderingen och redovisats kontrolleras 

processen återigen, denna gång av revisorn. På så sätt samverkar de tre olika aktörerna för att 

öka tillförlitligheten på det sätt som Dietrich et al beskriver. 

5.2.5 Ortsprismetod 1: Metodens lämplighet 

Både kassaflödesbaserad metod och ortsprismetod är föremål för inledande kontroller som 

fokuserar på själva modellen. En tydlig skillnad framstår dock i acceptans för användandet av 

respektive metod. En nuvärdesberäknad kassaflödesmetod är möjlig att använda så länge en 

etablerad beräkningsmodell används. För att ortsprismetoden ska kunna användas krävs 

däremot att den som utfört värderingen kan visa att det finns en aktiv marknad som ligger som 

underlag för värderingen. Här finns alltså ett slags tröskelkriterium för att modellen över 

huvud taget ska vara aktuell. 

 

I IAS-reglerna finns en rad kriterier som kan sägas vara grundläggande för ortsprismetoden. 

Bland annat krävs det kunniga, intresserade och oberoende köpare och säljare. De 

transaktioner som används för jämförelse ska också avspegla löpande kassaflöde och 

marknadsvillkor på balansdagen. Dessa kriterier är till synes väldigt abstrakta, vilket skulle 

kunna vara en anledning till att det bland respondenterna är aktiv marknad – och framför allt 

kontroll av antal aktuella transaktioner – som intar en framträdande roll vid kontrollen för 

ortsprismetodens lämplighet. En annan möjlig tolkning är att det är underförstått att en 

transaktion som inkluderats i jämförelsematerialet även uppfyller övriga IAS-krav. 
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Även om värderarna kontrollerar för interna mellanhavanden torde det vara betydligt svårare 

att få insyn i avtalsklausuler från jämförelsematerialets transaktioner. Att använda ett 

tröskelkriterium för att godkänna metodvalet kvarstår dock som utmärkande drag för 

ortsprismetoden. 

5.2.6 Ortsprismetod 2: Jämförelseobjekten 

Det framgår av intervjuerna att det i huvudsak är värderarna som kontrollerar för att aktuella 

transaktioner är tillräckligt lika varandra för att vara lämpliga att ta med i 

jämförelsematerialet. Utgångspunkten för denna kontroll är Lantmäteriets databaser, där 

fastigheter kodas efter kategorier och där man bland annat kan utläsa köpeskillingen. Några 

respondenter påpekar dock att det har blivit svårare att ta del av informationen eftersom 

försäljning av fastigheter i ökande takt sker i bolagsform för att begränsa skatteeffekterna. 

Betydelsen av dolda eller okända interna mellanhavanden framhålls av några respondenter 

som ett stort problem för jämförelsematerialet, något som diskuteras mer utförligt i nästa 

stycke. Slutligen bör köparens identitet framhållas som en annan indikator på att en 

transaktion genomförts på marknaden till marknadsvillkor, vilket har exemplifierats med 

försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar. 

 

Värderarna konstaterar att det enbart är när de själva värderat objekten i jämförelsematerialet 

som de har tillgång till alla ingående parametrar som är relevanta för värderingen. I annat fall, 

menar de, är en kassaflödesanalys att föredra. Ett alternativ för att möjliggöra användning av 

ortsprismetoden, som är den primära metoden i IAS 40, skulle då vara att enbart inkludera 

objekt där värderaren själv deltagit i den värdering som legat till grund för transaktionen. En 

påtaglig nackdel med ett sådant förfarande skulle vara den kraftiga begräsningen av antalet 

möjliga jämförelseobjekt. Ytterligare en nackdel är den urvattning som sker av begreppet 

”marknadsvärde” när användandet av marknadens övriga värderares produkter utesluts från 

materialet. 

 

För finansiella instrument, som likt förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde, kan 

jämförelser enkelt ske mot börspriser på utbytbara tillgångar. En av respondenterna framhåller 

dock att fastigheter är alltför komplexa och att utbytbarhet därför inte infinner sig. En annan 

försvårande faktor som kan framhållas är den tid som krävs för att genomföra en 

fastighetstransaktion. Utifrån vad som här har anförts angående lantmäteriets data, bristen på 

insyn i relevanta parametrar samt avsaknaden av en fastighetsbörs kan man sluta sig till att 
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kontrollen av jämförelseobjektens likhet i hög grad baseras på schabloner och 

kategoriseringar. Det är alltså i första hand en jämförelse av värderingsobjektet gentemot 

nyckeltal snarare än en kontroll av jämförelseobjektens faktiska likhet. 

5.2.7 Ortsprismetod 3: Jämförelseobjektens köpare och säljare 

Kontrollen av att jämförelseobjektens köpare och säljare är kunniga, intresserade och 

oberoende har visat sig vara särskilt svår att verkställa. Angående parternas kunnighet har en 

av företagsrespondenterna framfört åsikter om att kunnighet kan bedömas utifrån den respekt 

en aktör åtnjuter på fastighetsmarknaden. Det handlar här om en binär och subjektiv funktion 

som anger huruvida aktören är erkänd av ”marknaden” som en professionell branschaktör. 

Värderare och revisorer tar dock upp varken detta synsätt eller någon liknande 

kunnighetskontroll. 

 

Kontrollerna av köpare och säljares intresse för transaktionen har framhållits som mycket 

problematiskt att kontrollera. I redogörelsen för det empiriska materialet konstaterar en av 

företagsrespondenterna att all kommunikation om att köpare eller säljare är trängd eller 

tvingad att genomföra en transaktion bara kan leda till negativa effekter på priset. Grunden för 

transaktionen blir – enligt grundläggande ekonomisk teori – att köpare och säljare möts på en 

efterfråge- och utbudsmarknad, varvid det kan sägas att det alltid finns visst ett intresse för 

transaktionen.  

 

Köpare och säljares oberoende diskuteras av flera respondenter. Koncerninterna transaktioner 

betecknas som klassiska fall av brus som måste sorteras bort ur statistiken. En svårare 

situation uppstår när det gäller andra typer av interna mellanhavanden såsom hyresgarantier. 

Värderarnas kontroller för interna mellanhavanden baseras på att de tar del av avtal och 

avtalsklausuler, men långt ifrån alla avtal kan påstås vara tillgängliga och/eller kända för 

marknadens aktörer. Även om ansvarsförbindelserna skulle redovisas i köpare och säljares 

respektive finansiella rapporter innebär detta inte per automatik att marknaden får insyn i 

avtalskonstruktionen. I empirikapitlet redovisas ett räkneexempel där det påpekas att 

redovisningsreglerna visserligen bör korrigera för denna typ av problem, men att det är 

tveksamt om så sker. Här finns en tydlig informationsasymmetri som inte kan justeras 

fullständigt genom utlåtanden från oberoende experter. Så länge värderaren inte tagit del av 

avtalets detaljer kvarstår alltså risken för sådana oegentliga värden. 
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5.2.8 Kombination av värderingsmetoder 

Nuvärdesberäknad kassaflödesanalys och ortsprismetoden är starkt sammankopplade genom 

att de transaktioner som ligger till grund för jämförelsematerialet är baserade på köparens 

kassaflödesanalyser. I uppsatsens tidigare delar framhålls att om objektet värderas med båda 

metoderna bör slutprodukten för respektive värdering överensstämma. Uppstår en differens 

bör den alltså kunna förklaras antingen med brister i kassaflödesanalysen, brister i 

jämförelsematerialet eller en kombination av de båda. 

 

Det är intressant att ställa sig frågan om det intervall som eventuellt uppstår mellan de två 

värderingarna kan användas som ett rimlighetsintervall motsvarande det intervall som 

beskrivs i IAS 40 punkt 46-47. Downs argumenterar för att en rättvisande bild bäst åstadkoms 

genom att ange både det realistiska långtidsvärdet av fastighetens intjäningsförmåga och 

likvidationsvärdet, samt att dessa värden ska beräknas genom ortsprisjämförelser respektive 

avkastningskalkyler. Men eftersom utgångspunkten i IAS-reglerna för användandet av andra 

metoder än ortsprismetod är just själva avsaknaden av aktuella priser på en aktiv marknad 

måste värden som härleds från ortsprismetod rangordnas högre än värden som härleds från en 

kassaflödesanalys. Ur ett IAS-perspektiv bör alltså en eventuell diskrepans som uppstått 

genom en kombination av värderingsmetoderna enbart ses som en varningsklocka för att 

ortsprisvärderingen kan innehålla felaktigheter. Utan en mera ingående analys kan dock 

felaktigheterna lika gärna härstamma från kassaflödesanalysen. Kontrollfunktionens största 

värde uppstår därför när värderingsprodukterna är nära varandra, varvid man kan säga sig ha 

uppnått en rimlig värdering. 

5.2.9 ”Second opinion” 

Att begära in en second opinion, det vill säga en ny värdering av hela eller delar av objektet, 

har framhållits som en utväg för revisorn när osäkerheter om processen kvarstår efter avslutad 

värdering. Tidigare har revisorns möjlighet att hämta in råd från experter diskuterats. Second 

opinion bör ses som en skild funktion från detta förfarande, eftersom det inte syftar till att 

komplettera revisorns egen kompetens utan att kontrollera värderarens arbete. Second opinion 

kan alltså ses som en kvalitetskontroll genom att återupprepa en del av eller hela 

värderingsarbetet. 

 

Det bör påpekas att denna kontroll främst är tjänlig vid större diskrepanser, eftersom 

värderingar normalt har ett toleransspann om 5-10 %. Second opinion blir därmed en relativt 
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okänslig kontrollfunktion, som egentligen endast är användbar då det först föreslagna värdet 

inte är godtagbart. Som kontrollfunktion är den också relativt dyr och tidsödande, vilket 

ytterligare förklarar varför den kategoriseras som revisorns sista utväg. 
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6 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsen syfte är att beskriva och förklara praktikers tillämpning av IAS 40 med avseende 

på kontrollfunktioner i värderingsprocessen. I analyskapitlet har tolv olika kontrollfunktioner 

identifierats och förklarats. De slutsatser som kan dras utifrån detta arbetet är följande: 

 

A. Kontroll av gott förvaltarskap i betydelsen efterlevnad av gällande redovisningsregler 

sker genom revisorernas granskning. Kontrollen förstärks dels genom användandet av 

en extern värderare, dels genom att värderaren byts ut regelbundet eller att två från 

varandra oberoende värderare arbetar överlappande. Hit kan också föras övergripande 

kontroller av värderingens kvalitet. 

 

B. Några kontroller tar sikte på värderingens förutsättningar. Det gäller korrigeringar för 

brister i marknadseffektivitet, granskningar av värderingsmetoders och 

värderingsmodellers tillämpbarhet samt kontroller av mätningars tillförlitlighet. 

Utformningen av dessa kontroller ger indikationer på att praktiker hyser större tilltro 

till kassaflödesbaserade metoder än ortsprismetoder. 

 

C. IAS-reglerna utgår från tre kvaliteter som ska gälla för de parter som genomfört 

jämförelsematerialets transaktioner, nämligen kunnighet, intresse och oberoende. 

Kontrollerna för kunnighet sker i första hand indirekt, genom att revisorernas och 

värderarnas kunnighet granskas. En direkt kontroll av köpare/säljare har visserligen 

påvisats, men denna baseras på subjektiva bedömningar och får betecknas som svag. 

När det gäller oberoende finns goda kontrollrutiner, men affärshemligheter försvårar 

genomförandet vilket innebär att inte heller oberoendet kan kontrolleras på ett särskilt 

betryggande sätt. För intresset har uteslutandet av uppenbara fel kunnat konstateras, 

men därutöver finns endast grundläggande ekonomisk teori som stöd för kontrollen. 

Sammantaget är kontrollerna för transaktionsaktörernas kvaliteter genomgående svag. 

 

D. En stor del av resultaten pekar på kontroller för rimlighet, dels i värderingens olika 

delar och delmoment och dels i den slutgiltiga värderingsprodukten, det vill säga det 

åsatta värdet. De vanligaste rimlighetskontrollerna baseras på ramverk som tas fram ur 
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jämförelser med normaliserad branschdata. Rimlighetskontroller utförs också genom 

jämförelser med andra värderingar. Kritik kan framföras mot dessa kontroller utifrån 

behovet av starkt liknande värderingsmetoder. Slutligen sker personbaserade 

rimlighetskontroller med utgångspunkt i samlad erfarenhet. Kritik kan framföras mot 

dessa kontrollers subjektivitet. Tillsammans upplevs dock rimlighetskontrollerna som 

processens starkaste inslag och ligger till grund för uttalanden om rimliga värden. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under undersökningen har författarna stött på tre områden som är av intresse att utforska 

vidare. Det första området gäller metoder för värdering när det inte finns aktuella priser från 

en aktiv marknad att jämföra värderingsobjektet med. IAS 40 punkt 46 säger att företaget då 

ska beakta uppgifter av skilda slag, såsom aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter 

av annat slag, annat skick och annat läge; senaste priser för liknande fastigheter på en mindre 

aktiv marknad eller nuvärdesberäknad kassaflödesanalys. Sådan information kan ge flera 

skilda bedömningar av fastighetens verkliga värde, varvid IAS 40 punkt 47 kräver att 

orsakerna till skillnaderna ska analyseras för att kunna nå fram till det mest sannolika värdet. 

Undersökningen visar dock att det i huvudsak är kassaflödesanalyserna som används. Vidare 

forskning bör kunna utreda om jämförelsematerial baserat på andra fastighetsslag och inaktiva 

marknader används, alternativt söka en modell för sådan jämförelse. 

 

Ett andra område gäller de kontrollfunktioner som påvisats i värderingen. Genom att följa upp 

utvecklingen av fastighetsbolagens aktier och korrigera för störande faktorer bör man kunna 

spåra eventuella tveksamheter kring värderingen i antingen sänkta aktiekurser eller ökad 

spridning mellan köp- och säljbud. På så sätt bör en hypotesprövning av verkligt värdes 

tillförlitlighet kunna genomföras. 

 

Ett tredje område för fortsatt forskning gäller utvärdering av de kontrollfunktioner som 

påvisats i uppsatsen. För de kontroller som tar sikte på värderingsmetodernas tillämplighet är 

det intressant att undersöka dels om ortsprismetoden i praktiken är relevant för redovisningen, 

dels om det är möjligt att använda olika beräkningsmodeller för kassaflödesanalys och 

samtidigt hävda bevarad jämförbarhet i redovisningen. För kontroller som tar sikte på 

värderingens rimlighet är det intressant att mäta avvikelsen från verkliga transaktionspriser 

vid framtida försäljningar av förvaltningsfastigheter redovisade till verkligt värde, för att på så 

sätt försöka kvantifiera rimlighetskontrollernas betydelsespann. 



~ Källförteckning ~ 
 

 

Källförteckning 

Tryckt material 

Barlev, B., Haddad, J. (2004). Dual Accounting and the Enron Control Crisis. Journal of 

Accounting, Auditing & Finance. Vol. 19, Issue 3 (Summer 2004), s. 343-359. 

 

Brealey, R., Myers, S. (2003). Principles of corporate finance. 7th ed., New York, NY, USA, 

McGraw-Hill Higher Education. 

 

Carlton, D., Perloff, J. (2000). Modern Industrial Organization. 3rd ed., Reading, Mass, USA, 

Addison-Wesley. 

 

Dietrich, R., Harris, M. och Muller III, K. (2000). The reliability of investment property fair 

value estimates. Journal of Accounting and Economics. Vol. 30, Issue 2 (October 2000), s. 

125-158. 

 

Downs, A. (1991). Appraisal Practices Need Revision. The Appraisal Journal. Vol. 59, Issue 

4, October 1991, s. 454-457. 

 

Egidius, H. (1986). Positivism, hermeneutik och fenomenologi. Lund, Studentlitteratur. 

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. 3:e upplagan, Lund, Studentlitteratur. 

 

Eriksson, L. T., Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda forska och rapportera. 7:e upplagan, 

Malmö, Liber Ekonomi. 

 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1606/2002. Tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder. 

 

Flegm, E. (2005). On Solving the Problem, Not Being It. The CPA Journal. February 2005, s. 

12-14. 

 



~ Källförteckning ~ 
 

 

French, N. (2003). The RICS valuation and appraisal standards. Journal of Property 

Investment & Finance. Vol. 21, No. 6, 2003, s. 495-501. 

 

Ghauri, P., Grønhaug, K., Kristianslund, I. (1995). Reserach Methods in Business Studies. 

Hertfordshire, UK, Prentice Hall International Ltd. 

 

IASB (2005). International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2005. London, UK, 

International Accounting Standards Committee Foundation. 

 

IVSC (2005). International Valuation Standards. 7th ed., internetutgivning (u.o.), International 

Valuation Standards Committee, url: http://www.ivsc.org/standards/index.html (besökt 2005-

11-23). 

 

Karlsson, J., red. (2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005. 

Stockholm, FAR Förlag AB. 

 

Lindvall, J. (2004). Skönsvärderingar styr. Di.se, 2004-04-27, url: 

http://di.se/Index/Nyheter/2004/04/27/105183.htm?src=xlink (besökt 2005-11-09). 

 

Lundahl, U., Skärvad, P-H. (1992). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 2:a 

upplagan, Lund, Studentlitteratur. 

 

Muller III, K., Riedl, E. (2002). External Monitoring of Property. Appraisal Estimates and 

Information Asymmetry. Journal of Accounting Research. Vol. 40, No 3, June 2002, s. 865-

881. 

 

Nordlund, B. (2004). Essays in property valuation and accounting. Stockholm, Kungl. 

Tekniska Högskolan. 

 

Sloan, R. (1999). Evaluating the reliability of current value estimates. Journal of Accounting 

and Economics. Vol. 26, Issues 1-3, 1999, s. 193-200. 

 

Williamson, O. (1981). The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. The 

American Journal of Sociology. Vol. 87, No 3, Nov 1981, s. 548-577. 



~ Källförteckning ~ 
 

 

Ej tryckt material samt muntliga källor 

Cunningham, Gary. (2005-11-08). Associate Professor, Bilkent University, Ankara, Turkiet. 

Korrespondens per e-post (redovisas i appendix II), Re: Fair Value versus True and Fair. 

 

Fredmer, Magnus (2005-11-29). Auktoriserad revisor, Ernst & Young, Stockholm. 

Telefonintevju. 

 

Ikonen, Mikael (2005-11-28). Auktoriserad revisor, Ernst & Young, Stockholm. 

Telefonintervju. 

 

Muth, Lars-Erik (2005-12-07). Auktoriserad värderare, Fastighetsstrategi AB, Stockholm. 

Gemensam intervju med Stefan Olsson. 

 

Nordlund, Bo (2005-11-29). Redovisningsspecialist, KPMG, Karlstad. Telefonintervju. 

 

Olsson, Stefan (2005-12-07). Auktoriserad värderare, Fastighetsstrategi AB, Stockholm. 

Gemensam intervju med Lars-Erik Muth. 

 

Rindstig, Ingemar (2005-12-07). Auktoriserad revisor, Ernst & Young, Stockholm. Intervju. 

 

Sjöberg, Jan (2005-12-07). Controller, Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköping. Intervju. 

 

Stenberg, Dan (2005-11-28). Finansdirektör, AB Stångåstaden, Linköping. Intervju. 

 



~ Källförteckning ~ 
 

 



~ Appendix I – Intervjuguide ~ 
 

 

Appendix I – Intervjuguide 
 

Synen på de olika aktörerna i värderingen och deras respektive arbete 

 

Företagsinterna aktörer 

1. Hur ser revisorn/värderaren på de olika företagsinterna aktörer som deltar i 

värderingsprocessen? 

2. Vilka uppgifter begär revisorn av ett företag vars värdering huvudsakligen sker genom 

en företagsintern process? 

 

Eventuell extern värderare 

3. Skillnaden mellan interna och externa värderingar 

a. Ligger det någon skillnad i hur ett internt respektive extern verkligt värde 

betraktas av revisorn/? 

b. Vari består i så fall denna skillnad? 

4. Värderarens relationer 

a. Hur ser relationen mellan värderare och revisor ut? 

b. Vilka uppgifter begär revisorn av värderaren? 

c. Hur ser relationen mellan värderare och företag ut? 

d. Vilka uppgifter begär värderaren av företaget? 

5. Värderarens output/värderingsprodukten 

a. Hur använder fastighetsbolag värderarens output? 

b. Antas det givna värdet som verkligt värde utan kommentarer och frågor från 

fastighetsbolagets/revisorns sida? 

c. Vad kan motivera en justering av det av värderaren angivna värdet? 

 

Revisorerna 

6. Beskriv revision av förvaltningsfastigheter upptagna till verkligt värde. 

7. Vad är revisorns uppgift vid granskningen av värderingen? 

8. Revisorns relationer 

a. Hur ser relationen mellan revisor och företag ut? 

b. Vilka uppgifter begär revisorn av företaget? 
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Andra aktörer 

9. Andra aktörer i värderingsprocessen 

a. Finns det andra aktörer som deltar i värderingsprocessen? 

b. Vilka är de? 

c. Hur används och värderas deras bidrag? 

 

Synen på värderingsmetoderna 

 

1. Metoderna 

a. Finns det olika möjliga/tillåtna metoder som kan användas för att bedöma 

verkligt värde av förvaltningsfastigheter? 

b. Vilka värderingsmetoder används idag för att bedöma ett marknadsvärde? 

c. Är någon metod vanligare än någon annan? 

d. Finns det skillnader i tillförlitlighet, risk eller rimlighet mellan de olika 

metoderna? 

2. Val av metoder 

a. Kan en värderingsmetod vara mer lämplig för en särskild typ av 

förvaltningsfastighet eller marknad? 

b. Vilka motiv är giltiga för ett sådant val?  

c. Har någon metod företräde framför andra? 

3. Hur säkerställs att värderingen uppfyller IAS-kriteriernas krav på aktiv marknad; 

kunniga, intresserade och oberoende köpare/säljare, värdering som speglar 

marknadsvillkoren per balansdag och värdering som speglar framtida kassaflöde? 

4. Antaganden i värderingsprocessen 

a. Innehåller värderingsprocessen antaganden? 

b. Vad syftar antagandena till? 

c. Hur säkerställer revisorn/värderaren att de olika antagandena är användbara? 

d. Finns det antaganden som är särskilt viktiga att granska? 

e. Hur ser ni på subjektivitet i värderingen? 

5. Hur ställer revisorn/värderaren till schabloniserade antaganden och parametrar vid     

granskning av marknadsvärden? 

6. Vilken betydelse har anskaffningspriset vid bedömning av bedömer ett 

marknadsvärde? 
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Appendix II - Korrespondens 

Marcus Lidstedt skrev: 

“Dr Cunningham, 

 

We met a few weeks ago at Linköping University, where I had the pleasure of getting to know 

you a little bit better while showing you the way between lecture rooms etc. 

 

I'm currently in the process of writing my Master Thesis on the subject of Fair Value 

evaluation of Investment Properties related to its implications on the Law of True and Fair 

View. 

 

I was hoping to be able to draw on you experience in this field, by asking if you could 

possibly send me any information on the US GAAP regarding bases of conclusion for the 

subjects of Fair Value and True and Fair View respectively. Any information regarding the 

same subjects within the IAS would also be highly appreciated. 

 

Thanking you in advance for any help you may provide. 

Your[s] Sincerely, 

Marcus Lidstedt” 

 

 

Dr Gary Cunningham svarade: 

“Dear Marcus: 

 

Now I have some time to address your questions. 

 

First “true and fair view” is not a law.  Instead it is a British concept about the purpose and 

objectives of financial reporting.  The EU has incorporated “true and fair view” in some of its 

regulations and some countries, presumably Sweden, have apparently put “true and fair view” 

into the law governing financial reporting.  That is not the same things as saying “true and fair 
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view” is a law, and there are all sorts of problems when a concept or objective is made into 

law, but that is another topic and not related to your questions. 

 

From the beginning, the UK has taken the viewpoint that the purpose of financial reporting is 

to present a true and fair view of the financial position of a company and the results of its 

operations.  This purpose differed from most of the other European countries who viewed the 

purpose of financial reporting to be one of complying with the law, the computation of 

amounts for income tax purposes, and in the case of France to provide uniformity in financial 

reporting for all companies so that data could be aggregated for the macroeconomic 

management of the country   The idea of fairness in financial reporting was not a concern for 

most other European countries.  This does not mean that financial reporting in these other 

countries was unfair.  It means that fairness was not considered to be an important issue and 

the law did not care about fairness one way or another.   

 

In the UK, business is conducted under an Anglo-Saxon business model which means that 

there are very large numbers of stakeholders, especially a very large number of shareholders, 

who do not have inside access to the financial information of the company.  Therefore, 

fairness in financial reporting is very important.  Among other things, these outside 

stakeholders have a large amount of political influence and the UK is a democracy.  By 

contrast, in most of the other European countries, stakeholders are relatively few and almost 

all of them have access to the internal financial records of the country.  Furthermore, many of 

the European countries are relatively new democracies and do not have a long term history of 

political pressure from outside stakeholders.  As a result, financial reporting laws of these 

other European countries have focused on serving the purposes of the government such as 

taxation and data gathering. 

 

The US does not use the term “true and fair view” but has a similar concept.  The fairness 

principle has been a part of unwritten US GAAP from the beginning.  Auditors are required to 

give a professional opinion that financial reports present fairly the financial position and 

results of operations.  The SEC has increasingly taken action against companies that say they 

are complying with one aspect of written GAAP, but the SEC believes that the statements are 

unfair. 

 



~ Appendix II – Korrespondens ~ 
 

 

You should be careful about confusing the term “fair value accounting” with “true and fair 

view”.  They are not the same, even though the word “fair” is in both phrases.  “Fair value 

accounting” is also called “current value accounting” in some of the literature.  “True and fair 

view” does not imply that “fair value accounting” or “current value accounting” should be 

used.   

 

From the outset, “true and fair view” and “present fairly” has been based on the notion that 

the fairest way to present financial information is through the use of historic costs in asset 

valuations.  Starting in the 1960s, there were proposals to completely change the accounting 

model to eliminate historic costs and change to the use of current values in all accounting 

measurements.  These proposals had some limited appeal, but were never really accepted 

because current values were considered to be so subjective that “true and fair views” of 

financial results would not occur.   

 

Beginning in late 1900s, business activity became so complex and changed so that some 

standard setting bodies in the Anglo-Saxon countries began to consider whether current or fair 

values should be used for certain assets, especially investments and financial instruments 

called derivatives.  It was the view of many that the results of operations, i.e. income 

reporting, would be best reported by recognizing holding gains and losses in the income 

statement.  The idea was that the primary economic activity was the holding of the 

investment, not buying or selling.  In order to recognize the holding gain or loss, it was 

necessary to use fair or current values.  Therefore, the primary motivation was not the fair or 

current value of the asset, but the reporting of the holding gain or loss.  The fair or current 

value of the asset was the means to the end, not the end itself. 

 

/…/ 

 

Please let me know if I can give you any more guidance. It is always a pleasure to help. 

 

Gary Cunningham” 




