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Sammanfattning  

 

Titel: Svenska revisorers revisionsförfarande: Verkligt värde på förvaltningsfastigheter  

Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi C, inriktning redovisning 

Författare: Maria Wallberg och Nora Wennertorp  

Handledare: Arne Fagerström 

Datum: 2016 

      

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorer går till väga vid revision av verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter. 

 

Forskningsstrategin är av kvalitativ art med en abduktiv ansats och grundas i den hermeneutiska 

forskningstraditionen. Den empiriska undersökningen utgörs av semistrukturerade intervjuer som 

sedan tolkas och kopplas till tidigare forskning och relevanta teorier för att besvara studiens 

forskningsfrågor.  

 

Studiens resultat visar hur revisorer går till väga vid revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter, genom en modell med tre faser. Ingen större skillnad på revisionsmetod kan 

urskiljas genom den empiriska undersökningen. Studien kommer även fram till att IAS 40 medför 

högre krav på revisorers kunskap på grund av att det verkliga värdet är av större väsentlighet och 

risk, samt innebär mer subjektiva bedömningar av antaganden och indata. I studiens teoretiska 

resultat återfinns tre-fas-modellen för revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter samt 

skillnaden mellan full värdering och skrivbordsvärdering. Det praktiska resultatet för studien består 

av förslag till förändring av ramverk kring området. 

 

Som förslag till vidare forskning på området rekommenderar författarna att undersöka varför de 

oerfarna revisorerna har en mindre positiv syn på verkligt värde. Även latent skatt inom 

fastighetsbolag belyses som ett område med möjlighet till vidare forskning.  

     

Nyckelord: Revision, Revisionsmetoder, Revisionsbevis, Verkligt värde, Förvaltningsfastigheter, 

IAS 40, ISA 540. 

 



 

 

Abstract 

 
Title: Swedish auditors audit process: Fair value of investment properties  

Level: Final assignment for Bachelor degree in business administration 

Authors: Maria Wallberg and Nora Wennertorp 

Supervisor: Arne Fagerström 

Date: 2016 

 

The purpose of this study is to create an understanding of how auditors audit fair value of 

investment properties. 

 

The research strategy is of qualitative nature, with an abductive research approach and is based on 

the hermeneutical research tradition. The empirical study is based on semi-structured interviews 

which are then interpreted and linked to previous research and relevant theories to answer the 

study’s research questions. 

 

The study shows how the auditors proceed during the audit of fair value of investment properties, 

through a model with three phases. No big difference of audit methodology can be identified 

through the empirical study. The study also concludes that IAS 40 results in higher demands on 

auditors' knowledge due to the major importance and risk that fair value brings, which means more 

subjective assessments of assumptions and inputs. The study's theoretical contributions include a 

three-phase model for the audit process of fair value of investment properties and the difference 

between a full valuation and a desktop valuation. The practical contribution of the study consists of 

proposals for change in the framework. 

 
As suggestions for further research in this area, the authors suggest why the inexperienced auditors 

have a less positive view of fair value. Also deferred taxes in real estate is highlighted as an area of 

opportunity for further research. 

 

Keywords: Audit, Audit methods, Audit evidence, Fair value, Investment properties, IAS 40, ISA 

540. 
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1. Inledning 

Detta kapitel presenterar bakgrunden för studien, förklarar problematiken kring området samt 

belyser studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. Sist i kapitlet illustreras fortsatt 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

“You have to understand accounting and you have to understand the nuances of accounting. It’s the 

language of business and it’s an imperfect language, but unless you are willing to put in the effort to 

learn accounting – how to read and interpret financial statements – you really shouldn’t select 

stocks yourself” – Warren Buffett (Buffett och Clark, 2011). 

 

Det är väl etablerat att redovisning ses som mer än en neutral teknisk process. Exempelvis formar 

redovisningen preferenser, organisatoriska rutiner samt ramar för transparens, vilka stödjer och ger 

mening åt beslutsfattandet (Power, 2003). Både interna och externa beslutsfattare vill lita på ett 

företags redovisning och använda den som en bra grund för sina beslut. Inte bara klienterna utan 

även aktieägare, potentiella investerare, bankmän och myndigheter förlitar sig på räkenskaperna för 

ett företag om de reviderats av en auktoriserad revisor (Kishore och Peshori, 2014). Sverige fick år 

1895 en ny aktiebolagslag som ställde krav på revision av årsredovisningar och från år 1988 var det 

ett krav för alla svenska aktiebolag att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. För mindre 

aktiebolag är revisionsplikten dock frivillig sedan 1 november 2010 (FAR, 2015, a). Tanken med 

revision är att revisorn ska kontrollera att rapporten ger en rättvisande bild av ställning och resultat 

samt ge högre trovärdighet åt rapporten (FAR, 2015, b), vilket alltid varit aktuellt inom 

affärsvärlden (Power, 2003).  

 

Power (2003) menar att de större byråernas revisionsmetoder förändrades och utvecklades under 

1980- och 1990-talet, på grund av att branschens ekonomi blev känsligare. Eftersom det fanns en 

underliggande motsättning mellan kostnad och kvalitet blev revisorerna tvungna att lösa 

motsättningen genom tidsbudgetering och rapporteringsprocesser. Enligt Bengtsson (2006) blev de 

finansiella marknaderna globala under samma period, vilket ställde nya krav på att företagens 

redovisningsrapporter borde harmonisera med varandra. Flint (1988) menar att användbar 

revisionsstandard bör ingå i ett ramverk från något av de stora beslutande organen, till exempel 

Financial Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting Standards Board 

(IASB), eller vara en del av god revisionssed. Han menar även att bland annat värdering av 
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tillgångar bör kontrolleras för att revisorn ska kunna uttala sig om att räkenskaperna är rättvisa. 

Enligt Flint (1988) samt Salterio och Koonce (1997) tar revisorer fram revisionsbevis för att mäta 

och jämföra relevant beteende, prestationsförmåga eller kvalitet med hjälp av standarder som är 

explicita eller implicita. Globalisering har lett till en ökning i användningen av internationella 

standardvärderingar, vilket enligt Gillbertson och Preston (2005) påverkar både redovisning och 

revision. 

 

Ullenhag (2014) beskriver att första året då anläggningstillgångar fick redovisas till verkligt värde 

enligt svenska bolagsrätten var år 1910. Vidare beskriver hon att mellan åren 1910 och 2005 

redovisades värdering till verkligt värde endast som tilläggsupplysning. Power (2010) beskriver att 

värdering till verkligt värde blev en motiverande och halvt filosofisk princip i centrum för en 

reformprocess inom redovisningen, ledd av specifika medlemmar av FASB och IASB. Power 

(2010) menar att verkligt värde kan sägas vara mycket mer än bara ett tekniskt mått, det kom att 

representera en förändringsprocess med globala förhoppningar för dess förespråkare. Den största 

fördelen med redovisning till verkligt värde är, enligt Bengtsson (2008), Elad (2007), Laux och 

Leuz (2009) samt Barlev och Haddad (2003), att det ger ett aktuellt underlag för beslutsfattande. 

Laux och Leuz (2009) menar även att redovisning till verkligt värde ger mer tillförlitlig och 

jämförbar information än belopp som skulle redovisas med andra redovisningsmetoder.  

 

Gillbertson och Preston (2005) beskriver att en svårvärderad tillgång som spelar stor roll för det 

ekonomiska beslutsfattandet är förvaltningsfastigheter. Dietrich, Harris och Muller (2001) förklarar 

att förvaltningsfastigheter är den primära tillgången hos fastighetsbolag. Nellessen och Zuelch 

(2011) menar att fastighetsbolag spelar en avgörande roll i den europeiska fastighetsbranschen 

genom att det till största del är bolagen som förvaltar, säljer, köper och hyr ut 

förvaltningsfastigheter. Börsnoterade fastighetsbolag i Sverige fick enligt Bengtsson (2008) från 

den 1 januari år 2005 nya regler för värdering av sina förvaltningsfastigheter, nämligen 

International Accounting Standard 40 (IAS 40) som är en del av International Financial Reporting 

Standard (IFRS). De nya reglerna innebär att fastighetsbolag numera kan byta redovisningsprincip 

vad gäller värdering av förvaltningsfastigheter till att värdera till antingen anskaffningsvärde eller 

verkligt värde. Tanken bakom de nya reglerna är att kunna ge en så rättvisande bild som möjligt, 

vilket är centralt inom redovisning och revision. IAS 40 punkt 5 beskriver förvaltningsfastigheter 

som fastigheter som innehas med syfte att skapa en slags inkomst eller värdestegring. Jordabalkens 

definition av fastighet lyder: ”Fast egendom är jord. Denna delas in i fastigheter” (JB 1:1), det står 

även att byggnaden på fastigheten räknas som fastighetstillbehör och därmed inte är en fastighet. 
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Enligt IAS 40 består dock fastigheter av mark, en byggnad eller båda där den som innehar 

fastigheten antingen är en ägare eller en leasingtagare med ett finansiellt leasingavtal. När 

“fastighet” nämns vidare i studien så är det IAS 40s definition som åsyftas, där ”fastigheten” oftast 

är en byggnad på en fastighet. Det finns olika värderingsmetoder för verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter, de två vanligaste värderingsmetoderna beskrivs i kapitel 3 (3.1.2 

Värderingsmetoder). Utformningen av IAS 40 bygger enligt Elad (2007) till stor del på antagandet 

att redovisning finns för att tillhandahålla relevant information som hjälper rationella investerare att 

fatta beslut. Bengtsson (2006, 2008) menar att värderingen sedan 2005 påverkar både balans- och 

resultaträkningen, i och med att IAS 40 har tagits i bruk. 

 

1.2 Problematisering 

Inledningsvis belyses problemområdet utifrån ett kontextuellt perspektiv med en allmän diskussion 

om verkligt värde, förvaltningsfastigheter samt relevanta ramlagar. Sedan behandlas revision av 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter, revisionsmetoder samt revisionsbevis. Problematiseringen 

avslutas med en sammanfattning av problemområdet. 

 

Barlev och Haddad (2003), Bengtsson (2006) samt Bolivar, Galera och Muñoz (2015)  menar att 

redovisning till verkligt värde ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen samt möjliggör 

transparens. Laux och Leuz (2009) har samma uppfattning som ovanstående forskare och att 

verkligt värde speglar rådande marknadsförhållanden vilket därmed ger aktuell information. De 

menar att dessa kännetecken saknas vid värdering till anskaffningsvärde. Även om verkligt värde 

sägs ge en mer rättvisande bild, så är det även ifrågasatt. Bengtsson (2008) beskriver att verkligt 

värde skulle kunna ses som ett avsteg från försiktighetsprincipen och att de nya reglerna ger mer 

valmöjlighet, men även större ansvar samt gör det mer komplicerat för redovisnings- och 

revisionsyrket. Gillbertson och Preston (2005) samt Bengtsson (2012) belyser att då ett företag 

baserar sina finansiella rapporter på värdering till verkligt värde kommer värdet variera från gång 

till gång jämfört med när de baseras på värdering till anskaffningsvärde. 

 

Jaijairam (2013) samt Magnan (2009) menar att fastställandet av verkligt värde av en tillgång ibland 

är kontroversiellt, speciellt för tillgångar som inte har aktiva och likvida marknader. Verkligt värde 

för förvaltningsfastigheter har inte alltid en aktiv marknad att utgå ifrån, vilket försvårar 

värderingen och medför uppkomsten av olika metoder för värdering. Lindberg och Nyberg (2015) 

samt Jaijairam (2013) menar att det uppkommer problematik vid värdering av 

förvaltningsfastigheter när det råder osäkerhet om hur värdet ska bedömas. De menar även att det 
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inte finns några klara regler för exakt hur värderingen skall göras, vilket leder till delade meningar. 

Jaijairam (2013) skriver att ett företag ska bedöma hur stor osäkerheten är vid värderingen av 

förvaltningsfastigheten, för att förminska problematiken. Dietrich et al. (2001) anser att verkligt 

värde, till skillnad från anskaffningsvärde, är mer relevant men mindre sannolikt att vara 

tillförlitligt. Persson och Nordlund (2003) beskriver att det föreligger en viss osäkerhet och varians 

vid värdering av en fastighet. De menar att tidigare studier har visat att denna varians kan vara upp 

till tio procent. Storleken på osäkerheten vid värderingen bör uppmärksammas då den påverkar 

resultaträkningen på balansdagen. Det finns dock många forskare, exempelvis Du, Fang Li och 

Zhaohui Xu (2014), Bengtsson (2008), Laux och Leuz (2009) samt Magnan (2009), som är eniga 

om att värdering i första hand bör utgå från jämförelser av närliggande fastigheters marknadsvärde. 

Samma forskare är även eniga om att värderingarna i så stor utsträckning som möjligt bör undvika 

att utgå från företagets egna åsikter eller estimeringar.        

 

Enligt Gillbertson och Preston (2005) finns det en debatt om vad som urskiljer en värdering från en 

prissättning, vilket leder till att IASB och International Valuation Standards Council (IVSC) 

tillsammans skapar kompatibla värderingsprinciper, exempelvis IAS 40. Palea och Maino (2013) 

samt Smedberg och Burman (2014) menar att även IASB och FASB utvecklar mer kompatibla 

standarder, exempelvis IFRS 13 och Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 157 som 

ämnar att underlätta värderingar till verkligt värde. I IAS 40 beskrivs verkligt värde som exempelvis 

det pris som skulle tas emot vid försäljning av en tillgång vid värderingstidpunkten. Bengtsson 

(2006) skriver att införandet av IAS 40 underlättar för balansräkningen att ge en bättre bild av 

företagets verkliga värde. De Jager (2014) samt Lee och Park (2013) förklarar att IFRS 13 och 

SFAS 157 indelar tillgångar i tre olika nivåer vid värdering till verkligt värde. Nivå 1 beskrivs som 

den mest objektiva värderingen då det finns en aktiv marknad för den tillgången, medan nivå 3 är 

den mest subjektiva värderingen då det inte finns en aktiv marknad (3.1.3 Hierarkin för verkligt 

värde). 

 

En fråga som borde intressera investerare på aktiemarknaden är enligt Bengtsson (2008) hur 

användbar företagets redovisning är för investerarnas beslut. Redovisning tillför, enligt Bengtsson 

(2006), väsentlig information till aktieägarna och ligger till grund för beslut om investering. Han 

menar dock att redovisningen bör vara relevant och av god kvalitet för att kunna användas som 

underlag för beslutsfattande. Milbradt (2012) och Flint (1988) beskriver att redovisningen 

kvalitetssäkras genom revision. Även Kishore och Peshori (2014) belyser att revision är en viktigt 

faktor vid investeringsbeslut, då det gör att investerare förlitar sig på räkenskaperna. Power (1999) 
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instämmer och beskriver revision som en riskreducerande åtgärd som gynnar aktieägarna eftersom 

det begränsar värdeminskande handlingar från bolagsstyrelsen, i de fall då det uppkommer 

intressekonflikter. Flint (1988) menar att revisorn måste ha ett etablerat rykte som objektiv och 

oberoende, då det endast är när revisorn uppvisar denna professionalism som allmänheten kan ha 

förtroende och tillit för revisionens förmåga att uppfylla sin sociala funktion. Singh och Doliya 

(2015) beskriver att betydelsen av revision har ökat under det senaste decenniet och att beslutande 

organ över hela världen gradvis inför redovisning till verkligt värde. Till följd av detta, menar de att 

det finns ett stort kompetensgap hos revisorerna.  

 

Milbradt (2012) och Power (2003) beskriver att revisorer ökar säkerheten i, och även förtroendet 

för, det som revideras. Power (2003) och Bengtsson (2006) menar att det finns skillnader i stil och 

tillämpning bland revisorer, trots att det finns standarder för hur revision skall utföras. Vidare 

nämner han att det finns tidigare forskning som försöker klarlägga skillnaden mellan högt 

strukturerade, formella revisionsmetoder och de som ger utrymme för mer individuell bedömning. 

Enligt Singh och Doliya (2015) är revisorns roll på väg att gå från en konventionell, mekaniserad 

person som bekräftar räkenskaper via konkreta bevis, till en som utövar en synnerligen dömande 

funktion i en helhetsbedömning av ibland mycket subjektiva styrkanden av värden. Arthur (2001) 

menar att revisorer bör få tillräckligt med relevanta revisionsbevis för att kunna dra rimliga 

slutsatser vid revision. Om föremålet för revision är kontrollerbart, men revisionsbeviset för denna 

saknas, så anser Flint (1988) att revision är omöjligt. Arthur (2001) menar att revisionsbevis 

omfattar bland annat bokföringsunderlag, rapporter och dokument som en revisor använder för att 

bekräfta att bokslutet visar korrekta siffror. Flint (1988) skriver att revisorn själv ska kunna bedöma 

vilka bevis revisorn behöver för att kunna revidera på ett korrekt sätt, med en så låg revisionsrisk 

som möjligt. Han beskriver även att insamling av bevis är huvudsyftet med 

revisionsutredningsprocessen, och om den data som finns tillgänglig är begränsad eller otillräcklig, 

så kommer revisorns rapport eller yttrande begränsas eller brista. 

 

Benston (2008) samt Lee och Park (2013) menar att revision av verkligt värde är ett komplext 

område inom revision. Bengtsson (2008, 2012) påstår att det är på grund av att fastighetsbolags 

resultat till stor del består av värdeförändringar. Bengtsson (2012) menar att då 

förvaltningsfastigheter är fastighetsbolagens största tillgång så grundas bolagets resultat på 

marknadens utveckling, vilket leder till att bolaget inte råder över resultatet i samma utsträckning. 

Han skriver att marknadens negativa resultat kan sänka bolagets börsvärde, vilket han inte tycker är 
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hållbart på lång sikt. Bengtsson (2012) menar att resultatet till stor del grundas på marknadens 

värdeförändringar, vilket kan leda till ett missvisande resultat. 

 

Sammanfattningsvis så är pålitliga räkenskaper, via revision, viktigt för intressenters 

investeringsbeslut. Det sägs att det finns skillnader i revisorers revisionsmetod och att revision 

börjar gå från att innehålla objektiva till mer subjektiva revisionsbevis, trots att det är relevanta 

revisionsbevis som gör det möjligt att revidera räkenskaperna. Verkligt värde sägs ge en rättvisande 

bild av rådande marknadsförhållanden men kan samtidigt ses som ett avsteg från 

försiktighetsprincipen och ger ett varierande resultat. För förvaltningsfastigheter som inte har en 

aktiv marknad ger verkligt värde mer relevans men är mindre sannolikt att vara tillförlitligt, med en 

varians på upp till tio procent. Det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna har blivit mer 

omdiskuterat sedan införandet av IAS 40, vilket har både för- och nackdelar. IAS 40 underlättar för 

balansräkningen att ge en bättre bild av det verkliga värdet men revision av verkligt värde är 

komplext och ställer högre krav på revisorers kunskap. En intressant aspekt ur ovanstående 

resonemang är hur revisorers förfarande ser ut gällande revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. 

 

1.3 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorer går till väga vid revision av verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter. 

 

Syftet specificeras med hjälp av följande frågeställningar: 

·F1· Hur går svenska revisorer till väga för att revidera verkligt värde på förvaltningsfastigheter?  

·F2· Skiljer sig tillvägagångssättet mellan svenska revisorer åt avseende insamlandet av 

revisionsbevis för verkligt värde på förvaltningsfastigheter eller finns det en gemensam 

revisionsmetod?  

·F3· Vilka krav på revisionen medför IAS 40?  

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att se på problemområdet ur ett revisorsperspektiv. Fokus ligger på revision 

av verkligt värde på förvaltningsfastigheter ägda av fastighetsbolag registrerade på 

Stockholmsbörsen år 2015, då onoterade bolag inte behöver tillämpa IFRS (inklusive IAS 40) vid 

värdering av dess förvaltningsfastigheter. Studien har även en tidsmässig avgränsning då studien 

genomförs under första och andra kvartalet 2016.  
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1.5 Disposition 

Figur 1.1 illustrerar studiens disposition och nedan förklaras dispositionens delar. 

 

 
Figur 1.1 Studiens disposition 

 

Kapitel 2. Metod. I detta kapitel beskrivs studiens vetenskapssyn, forskningsansats, 

forskningsstrategi, tillvägagångssätt, datainsamling samt forskningsetik och kvalitetskriterier. 

 

Kapitel 3. Referensram. Teorikapitlet presenterar studiens allmänna- och teoretiska referensram, 

samt tidigare forskning inom revision av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Sedan 

presenteras även påverkansfaktorerna av problemområdet och en a priori-modell som avgör 

struktureringen i kapitel 4 och 5. 

 

Kapitel 4. Empiri och analys. Kapitlet presenterar rådata från den empiriska undersökningen. 

Kapitlets rubriksättning och struktur är utifrån a priori-modellen i slutet av kapitel 3. A priori-

modellen grundas på studiens påverkansfaktorer samt relevanta teorier som appliceras som 

förklaringsvariabler.  

 

Kapitel 5. Fördjupad analys. I detta kapitel kopplas den empiriska undersökningen till studiens 

referensram för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Kapitel 6. Slutsats och resultat. Studiens syfte besvaras i detta kapitel och det teoretiska- och 

praktiska resultatet, studiens reflektioner samt förslag till vidare forskning återfinns. 
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2. Metod   

Detta kapitel skildrar studiens grundläggande metodik. Det som ingår i kapitlet är vetenskapssyn, 

forskningsansats, forskningsstrategi, tillvägagångssätt, datainsamling samt forskningsetik och 

kvalitetskriterier. 

 

2.1 Vetenskapssyn 

Denna samhällsvetenskapliga studie ämnar att bidra till en ökad förståelse för ett 

företagsekonomiskt område, nämligen hur revisorer går till väga vid revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. Hermeneutiken, som forskningstradition, är av central betydelse för studien 

då den tillåter tolkning och förståelse utifrån egna erfarenheter, med ett subjektivt förhållande till 

objektet i fråga (Agrey, 2014). Det är omöjligt att utföra någon forskning utan att inneha en 

ontologisk- (2.1.1 Verklighetssyn) och epistemologisk- (2.1.2 Kunskapssyn) ståndpunkt (Scotland, 

2012). Då tolkning påverkar den aktuella studien och hermeneutiken ligger till grund är därmed 

verklighetssyn, kunskapssyn samt förförståelse av relevans. 

2.1.1 Verklighetssyn  

Bearance och Holmes (2015) beskriver verklighetssyn, eller ontologi som läran om vad som 

existerar och varför. De belyser att sociala aktörer skapar världen och påverkar uppfattningen av 

den. Den aktuella studiens ontologiska ståndpunkt grundas i socialkonstruktivismen, vilket förklaras 

av Allwood och Eriksson (2010) som förståelsen för fenomenet som granskas via social interaktion 

mellan människor. Studien avser att skapa förståelse för hur revisorer går till väga, via social 

interaktion, vilket kan variera utifrån de aktuella intervjupersonernas verklighetsuppfattning. För att 

förstå intervjupersoners ord och handlande menar Thurén (2007) att det krävs tolkning, vilket tas i 

beaktning i den aktuella studien och behandlas under 2.1.2 Kunskapssyn samt 2.5 Datainsamling.  

2.1.2 Kunskapssyn  

Kunskapssyn, eller Epistemologi beskrivs som synen på kunskapens natur (Scotland, 2012). Studien 

i fråga grundas i hermeneutiken, som utgör en epistemologisk ståndpunkt, där tolkningar och 

förståelse är av central betydelse (Gantt, Lindstrom och Williams, 2016; Andersson, 2014). 

Hermeneutiken söker en helhetsförståelse samt anser att kunskapen är individburen och skapas av 

människor (Eriksson och Hultman, 2014). Hermeneutiken begränsar sig till noggrant tolkande 

beskrivning av händelser och handlande som upplevs i den pågående vardagen i verkliga personers 

liv (Gantt et al., 2016). I denna studie sammanställs och tolkas insamlat material från både teori och 
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empiri, vilket genom deltolkning leder fram till en ökad helhetsförståelse kring revision av verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter. Gilje och Grimen (2007) menar att grundtanken för hermeneutiken 

är att varje individ utifrån sina egna erfarenheter och värderingar skapar en förståelse för ett 

fenomen, vilket ses som individens förförståelse. I den aktuella studien tolkas den empiriska 

förförståelsen utifrån författarnas egna förförståelse och under skrivprocessen finns en medvetenhet 

om denna konstruktion. Thurén (2007) skriver att tolkningsprocessen påverkas av tolkarens 

förförståelse samt värderingar, men också beroende på sammanhang. Förförståelsen som ligger till 

grund för denna studie behandlas i 2.1.3 Förförståelse. Olsson och Sörensen (2011) belyser att det 

inom hermeneutiken ofta används en spiral för att illustrera betraktelsen av delar och helhet. Ett 

viktigt hermeneutiskt begrepp som innefattar förståelsens och kunskapens uppbyggnad är den 

hermeneutiska spiralen (figur 2.1). 

 

 
Figur 2.1 Den hermeneutiska spiralen 

 

Figur 2.1 illustrerar hur ny kunskap genereras, vilket börjar med en förförståelse. Gilje och Grimen 

(2007) förklarar att förutfattade meningar berikas och ny förståelse genereras när förförståelse 

möter empiri. Denna nya förståelse berikas och ny förståelse genereras när det tillkommer 

ytterligare empiri, vilket upprepas och går i cykler. Denna studie har, som nämnts ovan, en 

hermeneutisk grundsyn i sin helhet, vilken bygger på förståelse och tolkning av individers 

uppfattning, ord och uppträdande. Studien och framförallt tolkningsprocessen genomsyras av denna 

grundsyn. Tolkningen görs utifrån intervjupersonernas syn på området samt de olika ord, uttryck 

och gester de använder.  
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2.1.3 Förförståelse 

Denna studie grundas huvudsakligen på en förförståelse från tidigare slutförda kurser inom 

företagsekonomi och redovisning men även på tidigare yrkeserfarenheter och akademiskt lärande. 

Gummesson (2000) och Thurén (2007) menar att förförståelse är ett centralt begrepp inom 

hermeneutisk forskning och att praktiska- och teoretiska kunskaper, erfarenheter och värderingar 

bör innehas vid studiens början. Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Andersson (2014) menar att 

individers olika förutsättningar och preferenser eller förförståelse påverkar hur individen förhåller 

sig till världen. Arborn och Bjerke (1994) anser att förförståelsen kan innebära vissa risker i 

tolkningen av empiri, då tolkningen görs genom den egna världsbilden som i sin tur påverkas av 

värderingar. Enligt Gummesson (2000) är det dock nödvändigt med viss förförståelse inom 

forskningsområdet då det blir svårt att studera det annars. Wiklund-Gustin (2010) belyser aspekten 

om hur deltagarna uppfattar ”här och nu” tillsammans med forskaren, vilket kräver reflektioner om 

hur forskarnas förförståelse om deltagarna påverkar det sätt på vilket de interagerar med dem. Hon 

menar att studiens resultat troligen kan bli mer omfattande om forskaren har en stor förförståelse 

inom området. I den aktuella studien skapas ämnesspecifik förförståelse genom att studera 

revisionslitteratur och forskning grundligt i förväg. Förförståelsen som skapas ligger till grund för 

uppbyggnad av bakgrund och problematisering och det i sig påverkar metod och genomförande. 

 

Olsson och Sörensen (2007) menar att en individs förförståelse förändras utifrån erfarenheter, vilket 

återfinns i den hermeneutiska spiralen där förståelse succesivt ökar med empirisk erfarenhet. Under 

rubrik 2.4 Tillvägagångssätt återfinns en modell som åskådliggör tillvägagångssättet som används 

under studien. Den visar bland annat hur förförståelse utvecklas till ökad förståelse i studiens olika 

delar. Inledningsvis finns studiens förförståelse, som under arbetets gång ökar utifrån empiriska 

erfarenheter och kunskapsuppbyggnad. Alvesson och Sköldberg (2008) anser att förståelse för 

delarnas betydelse krävs för att skapa en förståelse för helheten, vilket i den aktuella studien beaktas 

löpande. Förförståelsen ligger med andra ord till grund för studien och tolkningen av de olika delar 

som ger helheten och är därmed relevant att belysa. 
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Figur 2.2 visar en modell av studiens uppbyggnad samt förenklat även kravet på förförståelse.  

 

 
Figur 2.2 Studiens uppbyggnad 

 

Studiens huvudområde är redovisning samt revision och inom dessa områden studeras verkligt 

värde. Inom ramen för verkligt värde studeras verkligt värde på förvaltningsfastigheter, utifrån IAS 

40. Verkligt värde på förvaltningsfastigheter, enligt IAS 40, mynnar sedan ut i revision, 

revisionsmetoder och revisionsbevis specifika för detta område. För att göra frågan forskningsbar 

fokuserar studien på de revisionsbevis som revisorerna samlar in när de kontrollerar värderingen av 

förvaltningsfastigheter.  

 

2.2 Forskningsansats  

Scotland (2012) belyser att forskare med olika ontologiska och epistemologiska ståndpunkter kan 

komma fram till olika forskningsansatser mot samma fenomen. Studien i fråga utgår från en 

abduktiv forskningsansats, vilket är en ansats som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som en 

ömsesidig påverkan mellan induktiv och deduktiv ansats. Den aktuella studien är av kumulativ art 

då den bygger vidare på tidigare forskning och kräver sedan en växelverkan mellan teori och empiri 

för att skapa en ökad förståelse, vilket medför att den abduktiva forskningsansatsen antas. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning skapas ett syfte samt tre forskningsfrågor. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att fördelen med denna ansats är att det är möjligt för forskaren att arbeta 

mer flexibelt samt att inkludera förståelse. Frågeställningarna till empirin i den aktuella studien 

byggs på tidigare forskning och teorier, vilket kan ses som den deduktiva delen av ansatsen. Under 
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den empiriska undersökningen, byggs sedan succesivt frågeställningarna på med följdfrågor som 

uppkommer ur empirin, vilket kan ses som den induktiva delen av ansatsen.  

 

2.3 Forskningsstrategi  

Då studien i fråga syftar till att öka förståelsen för hur vissa individer går till väga och har 

hermeneutiken som grund ligger detta, enligt Gantt et al. (2016) i linje med det primära syftet för 

kvalitativ forskning. Studien utgår därmed från en kvalitativ forskningsstrategi där ett subjektivt och 

tolkande synsätt tillämpas, med fokus på tolkningen av data i form av ord i dess kontext. Även 

Parker (2012), Chowdhury (2015) samt Justesen och Mik-Mayer (2011) menar att kvalitativa 

studier syftar till att skapa förståelse och trovärdighet, vilket kräver mänskliga egenskaper, 

förståelse, kunskap och social kontext. I jämförelse med kvantitativa forskningsmetoder ger en 

kvalitativ strategi, enligt Merriam (2009), utrymme för friare tolkning och flexibilitet och därmed 

ökad möjlighet till en helhetsförståelse. För att uppnå den önskade helhetsförståelsen genom studien 

i fråga görs en flexibel, cirkulär, empirisk undersökning för att undersöka delarna. Genom att 

successivt tillföra ny förståelse genom den empiriska undersökningen, som ger utförligare frågor 

skapas en djupare förståelse för helheten. Även Olsson och Sörensen (2007) menar att det krävs en 

djupdykning i delarna för att förstå helheten. För att kunna bygga upp en helhetsförståelse under 

den flexibilitet som krävs är en kvalitativ strategi det naturliga valet för den aktuella studien. 

Tomkins och Groves (1983) samt Hopper och Powell (1985) håller med om att kvalitativ 

forskningsmetod lämpar sig för att skapa en djupare förståelse för redovisning- och revisionspraxis i 

dess naturliga miljö, vilket är aktuellt för studien i fråga. 
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2.4 Tillvägagångssätt 

Figur 2.3 illustrerar studiens tillvägagångssätt för att uppnå syftet.  

 
Figur 2.3 Studiens tillvägagångssätt 

 
Figur 2.3 visar studiens tillvägagångssätt som leder fram till slutsats och resultat. Utifrån 

nyckelorden för studien och förförståelse kring dessa författas bakgrund, problematisering och 

syfte. Från denna förförståelse byggs förståelsen vidare genom referensramar såsom allmän- och 

teoretisk referensram samt tidigare forskning på området och utifrån dessa skapas en intervjuguide. 

Utifrån Intervjuguiden görs kvalitativa intervjuer för att samla in empirisk data som bearbetas och 

analyseras tillsammans med tidigare ramverk. Analysen av teori och empiri leder fram till studiens 

slutsats och resultat, vilket utgörs av en ökad förståelse för hur revisorer går till väga vid revision av 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter. För att analysera råmaterialet görs först en 

helhetsbedömning av hela intervjun, vilket är det vanligaste vid analys av kvalitativa intervjuer 

(Olsson och Sörensen, 2011). För att utveckla betydelsen väljs sedan de specifika teman, som 

återkommer mest vid alla intervjuer, ut. Därefter relateras valda teman till studiens helhet för att 

hitta likheter och skillnader, vilket underlättar skapandet av en djupare förståelse för olika teman 

och vad de berör. I den fördjupade analysen, med stöd av referensramar och empirisk data, slås teori 
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och empiri samman samt analyseras. Med hjälp av denna analys, kommer studien fram till en 

slutsats där forskningsfrågorna besvaras. 

 

2.4.1 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide skapas för de auktoriserade revisorer som ansvarar för revidering av verkligt värde 

på förvaltningsfastigheter. Intervjuguiden (bilaga 1) skapas genom frågor formulerade utifrån 

inledningen (kapitel 1) och referensramen (kapitel 3). Turner (2010) och Trost (2005) menar att 

kvalitativa intervjuer inte innefattar frågeformulär med i förväg formulerade frågor, utan att 

forskaren i största möjliga utsträckning bör låta intervjupersonen styra ordningsföljden i samtalet 

och välja delaspekter. De menar att forskaren istället bör göra en lista med specifika områden, 

snarare än specifika frågor, som är ganska korta men tar upp stora delområden. Den aktuella 

intervjuguiden underlättar för studiens intervjupersoner att besvara frågorna utifrån sitt eget 

perspektiv och belysa speciella teman som de är intresserade av, vilket Turner (2010) också belyser. 

Intervjuguiden i fråga utformas som frågor eftersom intervjupersonerna som medverkar i studien 

kräver denna mall i förväg för sin medverkan. För att kompensera detta får intervjupersonerna i 

största möjliga mån leda intervjun och intervjuarna fokuserar på följdfrågor utifrån intervjuns 

utveckling. Då intervjupersonerna i den aktuella studien kräver intervjuguiden i förväg innefattar 

den därmed djupare frågor än hur forskarna ovan nämner att de bör vara. Fördelen med att skicka 

frågorna i förväg är att intervjupersonerna har möjlighet att förbereda ett utförligt svar för de mer 

komplexa frågorna, vilket anses vara till fördel för den aktuella studien. 

 

Intervjuguiden speglar studiens frågeställningar och består av en inledande-, primär- samt 

avslutande del. Den inledande delen består av tre frågor som berör intervjupersonens bakgrund. Den 

primära delen består av fjorton frågor som berör revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter samt relevanta standarder och ramverk. Utöver de fjorton frågorna 

tillkommer följdfrågor specifika för de olika intervjuerna samt frågor som uppkommer successivt 

under den empiriska undersökningen. Den avslutande delen består av tre frågor, vilka berör 

förändringar som intervjupersonerna vill se i framtiden gällande problemområdet, om det finns 

något intervjupersonerna vill kommentera eller prata mer om samt om möjligheten finns att 

kontakta intervjupersonen med följdfrågor.  

 



 

 15 

2.5 Datainsamling 

I denna studie genomförs semistrukturerade intervjuer, där tio revisorers resonemang utgör den 

empiriska förankringen samt även primärdata. Inledningsvis studeras årsredovisningar för 

börsnoterade fastighetsbolag som redovisar verkligt värde, varpå de auktoriserade revisorer som 

reviderat dessa kontaktas för att boka intervju. Cohanier (2014) och Donalek (2005) menar att den 

primära datainsamlingen inom kvalitativ forskning sker genom intervjuer. Ryen (2004) menar att 

den kvalitativa forskningsintervjun speglar det sunda förnuftet och är subjektiv, av olika innebörd 

för olika läsare samt icke generaliserbar. Studiens mål är icke att kunna generalisera några resultat 

och den sistnämnda kritiken är därav ej relevant. Subjektivitet ses som en styrka och även som en 

förutsättning för att besvara den aktuella studiens syfte. De semistrukturerade intervjuerna 

genomförs övervägande (tabell 4.1), med ett undantag, via personliga möten i ett konferensrum på 

intervjupersonernas arbetsplats, där intervjun kan genomföras utan avbrott. Trost (2005) belyser 

nämligen vikten av att intervjun ska genomföras i en lugn miljö, där intervjupersonerna kan känna 

sig trygga. För att inte missa någon viktig detalj i tolkningen så deltar båda intervjuarna och 

intervjun spelas in, vid samtycke från intervjupersonen. 

 

Rabionet (2011) förklarar att det finns sex olika steg att följa vid utförandet av intervjuer, där det 

första steget är val av intervjutyp. Den aktuella studien utgår, som nämnts ovan, från 

semistrukturerade intervjuer där intervjun utgår ifrån en uppsättning övergripande frågor som kan 

variera i ordningsföljd. Frågorna ger en möjlighet att ställa kompletterande frågor men söker 

samtidigt intervjupersonens verklighet. Denna form av intervju är därför mer flexibel än exempelvis 

strukturerade intervjuer. Andra steget är att fastställa de etiska riktlinjerna, vilket hjälper studien att 

komma i bättre kontakt med intervjupersonerna. Bland annat samtycke, identitet och sekretess tas i 

beaktande vid intervjuerna (2.6 Forskningsetik och kvalitetskriterier).  

 

Tredje steget är att fastställa intervjuprotokollet, vilket inkluderar planering av intervjuarnas 

presentation och utformning av frågor. Inför de aktuella intervjuerna beslutar intervjuarna i den 

aktuella studien att introducera sig själva, syftet med studien samt intervjuns genomförande. Detta 

för att skapa en lugn miljö där intervjupersonerna kan känna sig trygga i vad de väljer att prata om. 

Efter intervjun tackas intervjupersonen med en gåva. Befintlig litteratur och tidigare forskning 

studeras innan utformning av intervjuguide för att kunna ställa relevanta frågor och öka 

intervjuernas kvalitet. Fjärde steget är att genomföra och spela in intervjuerna. Den aktuella 

studiens intervjupersoner får ett sekretessavtal (bilaga 2) att skriva under där de samtycker till att 

intervjun spelas in. Samtliga intervjupersoner i studien accepterar avtalet. Ljudinspelningar görs 
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med två olika elektroniska enheter för att säkerställa kvalitén på ljudet. Båda intervjuarna närvarar 

vid samtliga intervjuer samtidigt som de spelas in. Inspelningen möjliggör en ökad närvaro och 

delaktighet i intervjun, för båda intervjuarna, vilket underlättar följdfrågor. Groenewald (2004) 

lyfter tyngden med ljudinspelningar genom att skriva att den mänskliga hjärnan tenderar att glömma 

snabbt. Därför bör ljudinspelningar, om tillåtet, göras för att inte gå miste om detaljer. Femte steget 

är att analysera och summera intervjun. Intervjuerna transkriberas ordagrant och skickas till 

respektive intervjuperson för validering och godkännande av intervjuerna. Intervjupersonerna har 

även möjlighet att tillägga eller ge rättelse om intervjuarna missförstår något. Sjätte steget är att 

rapportera resultaten. Det empiriska materialet bearbetas i empirikapitlet (4. Empiri och analys) och 

sammanställs under de återkommande huvudrubrikerna som sammanlänkar teori och empiri. Under 

bearbetningen organiseras transkriberingarna, som utgör studiens råmaterial. Wiklund-Gustin 

(2010) anser att intervjuarnas närvaro under intervjun måste erkännas för att förbättra 

tolkningsprocessen, vilket tas i beaktning både före, under och efter samtliga intervjuer. Utifrån 

tematiseringen i slutet av kapitel 3 granskas råmaterialet och teman identifieras. Detta, tillsammans 

med det teoretiska materialet, utgör grunden för analysen. 

 

2.5.1 Urval 

Den aktuella studiens urval består av ett homogent urval av respondenter som består av tio 

auktoriserade revisorer (se tabell 4.1). Avsikten med denna grupp är att svara upp på studiens syfte 

utifrån urvalsgruppens perspektiv. Enligt Trost (2005) är ett heterogent urval att föredra och 

variation inom populationen viktigt vid kvalitativa intervjuer. Alvehus (2013) instämmer och menar 

att det ökar nyansrikedomen i studien men han menar däremot att homogena urval, som innebär 

samma typer av respondenter, är lämpliga om studien önskar göra jämförelser. Studiens 

huvudsakliga syfte innebär inte jämförelse, däremot innebär forskningsfråga 2 att undersöka 

skillnader i revisorers metod. Urvalet görs utifrån ett medvetet, strategiskt urval då kravet på 

revisorer är att de har relevant erfarenhet inom området.  Trost (2005) och Alvehus (2013) menar att 

detta försäkrar att ramen för syftet inte överträds. Avsikten inför insamlandet av empirisk data är att 

fortsätta ha intervjuer med relevanta respondenter fram till det att mättnad uppnås. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att mättnad uppnås när det inte tillförs något nytt tema till datainsamlingen. 

I den aktuella studien utgörs mättnaden av intervjuer med tio auktoriserade revisorer. 
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2.6 Forskningsetik och kvalitetskriterier  

Bryman och Bell (2013) tar upp några exempel på etiska principer som skall tillämpas vid forskning 

i exempelvis Sverige. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Informationskravet innebär att forskarna ska informera 

om studiens syfte samt olika delmoment till deltagarna. Intervjuarna i den aktuella studien inleder 

varje intervju med att tydligt informera om studiens syfte samt intervjuprocessen för 

intervjupersonerna, detta för att få relevanta svar samt etablera ett förtroende. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna ska vara medvetna om att det är en frivillig medverkan samt att de får avbryta 

när de önskar, vilket informeras om vid intervjutidpunkten. Även Donalek (2005) belyser vikten av 

intervjupersonernas samtycke. Med anonymitetskravet menas att alla intervjuer ska behandlas 

konfidentiellt av forskarna och att personuppgifter inte ska kunna nås av obehöriga. I denna studie 

tillämpas ett sekretessavtal (se bilaga 2), som innebär att de personer som medverkar i studien är 

anonyma för utomstående. Enbart intervjuarna känner till respondenternas identitet samt 

arbetsgivare, för att värna om intervjupersonernas identitet och för att få så uppriktiga svar som 

möjligt. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna enbart ska användas för studiens ändamål, vilket 

intervjuarna godkänner vid undertecknande av sekretessavtalet. Falska förespeglingar innebär att 

forskarna inte ska ge falsk information om studien till de personer som ska medverka. Intervjuarna 

informerar samtliga intervjupersoner om alla relevanta delar av studien och undanhåller eller 

förvrider ingen information.  

 

Ett kriterium som förespråkas vid bedömning av en kvalitativ undersökning är enligt Bryman och 

Bell (2013) trovärdighet. De menar att trovärdighet består av fyra delar: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Tillförlitlighet beskrivs som motsvarighet till intern 

validitet inom kvantitativ forskning och handlar om trovärdigheten för studien och dess resultat. De 

skriver att hög tillförlitlighet präglas av att studien genomförs enligt gällande regler och att 

tolkningen bekräftas av intervjupersonerna genom att de delges slutsatsen och kan bekräfta att 

svaren uppfattats på ett korrekt sätt. Studiens författare tar detta kriterium i beaktning, som nämnt 

ovan, genom att exempelvis skicka en kopia av transkriberingen till respektive intervjuperson för 

bekräftelse.  

 

Överförbarhet motsvaras av extern validitet, eller generaliserbarhet, inom kvantitativ forskning. För 

att kunna avgöra om studien har en hög överförbarhet och huruvida den kan överföras till en annan 

miljö krävs en detaljerad beskrivning av det som granskas och dess miljö. I den aktuella studien är 

syftet ej att presentera ett resultat som kan generaliseras, utan att återkoppla en ökad förståelse för 
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problemområdet till tidigare forskning, däremot beskrivs alla moment så detaljerat som möjligt. 

Pålitlighet är jämförbart med reliabilitet inom kvantitativ forskning. Detta begrepp innebär att en 

fullständig beskrivning av studiens forskningsprocess utförs och säkerställs. Genom studien 

presenteras och förklaras de olika delarna samt komponenterna så utförligt som möjligt, för att öka 

transparensen och pålitligheten. Konfirmering motsvarar objektivitet för kvantitativ forskning. Med 

konfirmering menar Bryman och Bell (2013) huruvida slutsatsen kan styrkas och belyser att det då 

är av stor vikt att forskarna visar att de inte låtit sina personliga värderingar påverka studien mer än 

nödvändigt. Detta tas medveten hänsyn till under studiens gång genom en strävan att fördomsfritt 

genomföra studien, reflektera samt öppet redogöra för detaljer.  
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3. Referensram  

 
Detta kapitel är indelat i tre delar, där bakomliggande forskning samt relevanta teorier beskrivs. 

Den första delen är studiens allmänna referensram, den andra består av en teoretisk referensram 

och den sista delen belyser tidigare forskning för revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. Kapitlet sammanfattas med de faktorer som förväntas påverka 

problemområdet samt med en a priori-modell. 

 
 

3.1 Allmän referensram  

Den allmänna referensramen beskriver studiens ämnesområde djupare och specificerar 

forskningsfrågans spelrum samt centrala komponenter. Det som redogörs för är definitionen av 

verkligt värde samt de två modeller som i störst utsträckning används för värdering. Även 

lagstiftning för redovisning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter, efter det att IAS 40 tagits i 

bruk redogörs för. Lagstiftningen belyses då det är utgångspunkt för vad revisorerna granskar. 

 

3.1.1 Verkligt värde 

Shaffer (2010) skriver att användningen av verkligt värde expanderade kraftigt under 1990-talet 

men initialt tillämpades för att mäta värdepapper samt registrera derivat. Begreppet används främst 

inom redovisning vid värdering av tillgångar. Smedberg och Burman (2014) menar att definitionen 

av verkligt värde, när det beskrivs i samband med fastigheter, är synonymt med marknadsvärde 

även om definitioner av dessa två begrepp inte är helt identiska. Verkligt värde definieras av den 

internationella redovisningsstandarden för förvaltningsfastigheter, IAS 40, som: “Verkligt värde är 

det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer” - IAS 40, punkt 5. 

 

IFRS 13 med flera (SFAS 157; IAS 40; Bengtsson, 2008) beskriver verkligt värde som det pris som 

skulle erhållas för att avyttra tillgången eller betalas för att överföra en skuld i en ordnad transaktion 

mellan marknadsaktörer vid värderingstidpunkten, det vill säga slutpris, försäljningspris eller exit 

price. Exit price beskrivs av SFAS 157 som det pris som skulle erhållas vid försäljningen av en 

tillgång eller betalas för överföringen av en skuld. Jaijairam (2013) menar att definitionen av 

verkligt värde med andra ord syftar till det exit price som kan observeras på en ordnad marknad för 

en tillgång eller skuld. Ramanna (2008) menar att verkligt värde är värderingen som sker vid 
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redovisningen av tillgångens beräknade nuvärde. Det är få som hävdar att verkligt värde är en 

olämplig metod vid mätning av investeringar, menar Shaffer (2010), speciellt när dessa 

investeringar har en aktiv marknad samt innehas för handelsändamål. När det gäller 

förvaltningsfastigheter finns det dock motsättningar. Bengtsson och Fagersson (2010) menar att 

beskrivningen och tolkningen av begreppet verkligt värde leder till svårigheter vid tillämpningen av 

denna. Magnan (2009) bekräftar den etablerade definitionen från SFAS 157 av verkligt värde och 

menar att transaktionens parter förväntas vara benägna och kunniga. På grund av komplexiteten i 

begreppet verkligt värde har det uppkommit ramlagar och värderingsmodeller för att göra verkligt 

värde mindre komplext (3.1.2 Värderingsmetoder). 

 

Persson och Nordlund (2003) menar att det föreligger en osäkerhet på cirka tio procent vid 

värdering till verkligt värde på förvaltningsfastigheter, vilket de menar påverkar resultaträkningen 

på balansdagen. Tabell 3.1 illustrerar hur osäkerhetsbelopp för fastighetsvärderingen ser ut i 

förhållande till bolagens redovisade resultat. Kolumnerna från vänster till höger visar bolagsnamn, 

värdet på bolagets förvaltningsfastigheter, värdeförändring under räkenskapsåret på 

förvaltningsfastigheterna som påverkar resultatet, bolagets resultat samt osäkert belopp enligt ett 

osäkerhetsintervall på 10 %. Alla siffror är från bolagens offentliga årsredovisningar per 31 

december räkenskapsår 2015 och anges i miljoner kronor (Mkr). 

Bolag (AB) Fastighetsvärde Värdeförändring Redovisat resultat Osäkert belopp (10%) 

Sagax 16 068 677 1 599 +/- 1 607 

Castellum 39 727 1 837 2 873 +/- 3 973 

Balder 68 456 3 323 4 916 +/- 6 846 

Klövern 35 032 1 252 2 008 +/- 3 504 

Catena 4 781,5 198,3 571,5 +/- 478 

Atrium 

Ljungberg 

30 841,2 2 328,3 2 802,8 +/- 3 084 

Kungsleden 27 470 970 505 +/- 2 747 

Hufvudstaden 31 740,5 3 426,5 3 470,1 +/- 3 174 

Wallenstam 32 090 2 507 2 744 +/- 3 209 

Vasakronan 103 894 10 212 10 975 +/- 10 389 

Tabell 3.1 Osäkerhetsintervall 2015 

 

Tabell 3.1 visar hur stort ett osäkert belopp på 10 % är i förhållande till bolagets resultat. Ett allmänt 

accepterat osäkerhetsintervall är enligt praxis 5-10 %, vilket betyder att dessa varianser ur 
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revisionssynpunkt anses acceptabelt av investerare. För att exemplifiera påverkan på resultatet så 

skulle det för Sagax, med ett redovisat resultat på 1 599 Mkr och ett osäkerhetsbelopp 1 607 Mkr, 

innebära att deras faktiska resultat är mellan -8 Mkr och 3 206 Mkr. Exemplet visar att värderingen 

har stor inverkan på bolagens redovisade resultat och är därmed av stor vikt vid revision. I 

majoriteten av fallen för företagen i tabellen är det osäkra beloppet större än det redovisade 

resultatet.  

 

3.1.2 Värderingsmetoder 

Shaffer (2010) menar att värdering till verkligt värde, vilket han benämner “mark to market”, har 

använts i decennier för att värdera tillgångar och skulder samt är allmänt godkänt som en del i god 

redovisningssed. De Jager (2014) och Jaijairam (2013) menar dock att dessa begrepp ej är 

synonyma då värdering till verkligt värde är allt för svårt och mer komplext än vad redovisning av 

“mark to market” är. Laux och Leuz (2009) samt Bengtsson (2008) erkänner problematiken och 

menar att värdering i första hand skall ske utifrån samma princip som ortsprismetoden (figur 3.2) 

grundas på. Bengtsson (2008) menar att huvudprincipen för verkligt värde på en 

förvaltningsfastighet är marknadsvärdet på fastigheten, det vill säga det pris som företaget kan 

erhålla för fastigheten på balansdagen. Sabo (2016) skriver att de vanligaste metoderna för att 

komma fram till ett marknadsvärde eller verkligt värde på förvaltningsfastigheter är ortspris- (Figur 

3.2) och kassaflödesmetoden (figur 3.3). Bengtsson (2008), Laux och Leuz (2009) samt Magnan 

(2009) är överens om att verkligt värde i första hand bör beräknas utifrån noterade, aktuella priser 

på identiska tillgångar, på en aktiv marknad. Då det säljs relativt få förvaltningsfastigheter i Sverige 

medför detta dock att de inte har någon aktiv marknad, menar både Bengtsson (2008) och Magnan 

(2009).  

 

Ortsprismetoden utgår från de priser som råder på den ort där fastigheten är belägen och tillämpas 

enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2013) på samtliga fastighetstyper. De menar att en fördel 

med metoden är att den tar hänsyn till marknaden och dess trender. En svårighet med metoden är 

enligt Pagourtzi, Assimakopolos och French (2003) att det kan vara svårt att identifiera nödvändiga 

justeringar, till följd av att det inte finns två identiska fastigheter. Det finns enligt Lantmäteriet och 

Mäklarsamfundet (2013) ett stort behov av att analysera prisutvecklingen av fastigheter då priserna 

har tendens att förändras över tid. De menar att det näst intill är omöjligt att hitta två identiska 

fastigheter och att det därför är viktigt att plocka bort de fastigheter som har stora avvikelser från 

fastigheten som ska värderas. Då processen med att hitta en fastighet som i stor utsträckning 

matchar fastigheten att värdera kan ta lång tid, är det viktigt att räkna om prisutvecklingen. 
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Figur 3.2 Ortsprismetoden 

 
Ortsprismetoden följer, enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2013), sex olika steg för att 

beräkna fastighetsvärdet. 

1.          Val av normeringsmått - Relatera fastigheten att värdera till jämförelsefastigheten genom 

att standardisera priset till taxeringsvärdet, arean eller hyran. 

2.          Avgränsa delmarknad - Med hjälp av till exempel fastighetsprissystem jämförs priserna 

mellan fastigheten att värdera och de jämförbara fastigheterna som delar samma eller 

liknande delmarknad. 

3.          Beräkna prisutveckling - Då fastighetspriser förändras konstant behöver pristrenden 

analyseras. 

4.          Avgränsa med hänsyn till relevanta värdefaktorer - Då fastigheten som ska värderas och de 

jämförbara fastigheterna inte är exakt likadana ska en grundlig jämförelse göras för att se 

till så att tillräckligt relevanta jämförelseobjekt används. 

5.          Applicera prisutvecklingen på jämförelseobjekten - De jämförbara fastigheterna ska även ta 

hänsyn till prisutveckling, såsom fastigheten att värdera. 

6.          Beräkna medeltal och slutlig värdebedömning - För att slutligen beräkna det verkliga värdet 

(marknadsvärdet) på fastigheten, ska hänsyn tas till skillnaden mellan de jämförbara 

fastigheterna och fastigheten som ska värderas. 

För att bedöma vilken värderingsmetod som är mest lämplig att använda är det relevant att se om 

det finns jämförelsefastigheter till fastigheten som ska värderas. Enligt Lantmäteriet och 

Mäklarsamfundet (2013) behöver ortsprismetoden tillräckligt med liknande köp för att kunna 
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jämföra fastigheter, när detta inte finns används kassaflödesmetoden. Då det inte finns någon aktiv 

marknad för förvaltningsfastigheter i Sverige är den vanligaste värderingsmetoden 

kassaflödesmetoden, även kallad nuvärdesmetoden (figur 3.3), menar Bengtsson (2008). Pagourtzi 

et al. (2003) menar att problemet med kassaflödesmetoden är svårigheten med att beräkna ett 

korrekt nuvärde. Kassaflödesmetoden diskonterar enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2013) 

nämligen framtida nyttor till värderingstidpunkten. Det är marknaden och dess uppfattning som tas i 

anspråk. Metoden syftar till att förutse en marknadssimulering och försöka återskapa en 

prisbildningsprocess.  

 
Figur 3.3 Kassaflödesmetoden 

 
Figur 3.3 illustrerar kassaflödesmetoden där steg ett är att diskontera framtida kassaflöden eller 

nyttor till värderingspunkten, där ett nuvärde tas fram. Steg två är att förutse en marknadssimulering 

och steg tre att återskapa en prisbildningsprocess. Kassaflödesmetoden innebär att det genom en 

kassaflödesanalys görs en nuvärdesberäkning av årliga driftnetton och fastighetens restvärde. De 

olika delarna en kassaflödesanalys består av är grundinvestering, in- och utbetalningar, restvärde, 

kalkylperiod (5-10 år i Sverige) och kalkylränta. Kalkylräntan ska härledas från marknaden och inte 

företagets egna förväntningar. Den beräknas utifrån en förväntad realränta, tillägg för förväntad 

inflation och eventuella ersättningar för risk. En fördel med kassaflödesmetoden är att den använder 

enkla modeller vid uppbyggnaden och används oftast för överslagsberäkningar av fastighetens 

värde. En nackdel med metoden är att det är svårt för värderaren att göra antagningar om 

hyresnivåer och vakansgrader för fastigheten då dessa kan komma att ändras under hyresavtalets 

period. (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2013) 

3.1.3 Hierarkin för verkligt värde 

De Jager (2014), Gwilliams och Jackson (2008) samt Lee och Park (2013) beskriver tre olika nivåer 

vid beräkning av verkligt värde på en idealiserad marknad, vilka återfinns i SFAS 157: Fair Value 
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Measurements samt IFRS 13. Magnan (2009) menar att hierarkin för verkligt värde kategoriserar 

tillgångar och skulder enligt graden av subjektivitet. Det verkliga värdet mäts utifrån indata, som 

rangordnas utifrån de olika nivåerna. De Jager (2014) kallar nivå 1 för Mark to market accounting, 

där värdet på tillgången baseras på noterade och ojusterade marknadspriser på aktiva marknaden för 

identiska tillgångar. De Jager (2014) menar att om tillgångar innehas för handelsändamål och 

omsätts på aktiva marknader, visas de på nivå 1. Magnan (2009) menar att nivå 1 speglar 

marknadspriser för identiska tillgångar och skulder på aktiva marknader, huvudsakligen för att det 

är direkt observerbart för marknadsaktörer och representerar den bästa företrädaren för priset som 

skulle mottagas om en tillgång skulle säljas. De Jager (2014) benämner nivå 2 för Mark to market 

accounting and modelling. De Jager (2014) och Magnan (2009) menar att tillgångar på denna nivå 

är sådana som har observerbar indata, antingen direkt som priser eller indirekt, härledda från priser. 

De Jager (2014)  och Magnan (2009) benämner nivå 3 för Mark to model accounting: Värdet 

fastställs genom värderingstekniker som använder sig av signifikant icke observerbar data, bland 

annat diskonterade kassaflöden. Figur 3.4 illustrerar hierarkin för verkligt värde utifrån 

informationen ovan.  

 

 
 

Figur 3.4 Hierarkin för verkligt värde 

 
Goncharov, Riedl och Sellhorn (2014) förtydligar att nivå 2- och 3 indata är mindre tillförlitliga 

värderingsingångar, i jämförelse med nivå 1 indata. Goncharov et al. (2014) bekräftar genom sin 

empiriska undersökning att fastighetstillgångar betraktas som antingen nivå 2 (med marknadsvärden 

som liknande, inte identiska, egenskaper) eller nivå 3 värden (med förenklad diskonterad 

kassaflödesanalys). 

 

Singh och Doliya (2015) menar att verifierbarhet och tillförlitlighet blir det avgörande problemet 

för nivå 2- eller 3 baserade värderingar, eftersom sådana värderingar i huvudsak erhålls som 

teoretiska marknadspriser. De menar att indata från nivå 3 i själva verket är icke-observerbara och 
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interna för en enhet. Följaktligen är de resulterande värderingarna priser som representerar 

ledningens uppfattning av marknadsdynamiken i förhållande till tillgången som skall värderas. Det 

följer omedelbart att nivå 3-baserade värderingar är mottagliga för mätfel, enligt Singh och Doliya 

(2015), och dessa typer av fel kan härröra från avsiktlig eller oavsiktlig påverkan från ledningen. 

Beräkningar av verkligt värde blir mer sårbara för manipulationer, instämmer Benston (2008), 

Griffith, Hammersley och Kadous (2015, a) samt Griffith, Hammersley, Kadous och Young (2015, 

b). Singh och Doliya (2015) menar att det åtminstone finns fel i två avseenden: fel i modelleringen 

av de relevanta prisprocesserna och fel i de antaganden och indata som används i modellen för 

beräkning av marknadspriset i den angivna hypotetiska marknaden. I själva verket finns det, enligt 

flera empiriska studier av Dietrich et al. (2001), Hodder, Mayew, McAnally och Weaver (2006), 

Danbolt och Rees (2008) och Ramanna (2008) en medveten partiskhet hos ett företags ledning i 

verkligt värde värderingar. 

3.1.4 Redovisning enligt IAS 40 (Från införandet år 2005) 

Bengtsson (2013) menar att redovisningens roll har förändrats till att idag tillhandahålla 

beslutsunderlag för investerare, istället för att visa företagets tillgångar och dess anskaffning. 

Fastigheternas värde kommer, enligt Bengtsson (2008), till uttryck på ett tydligare och mer 

sammanfattande sätt efter att IAS 40 tagits i bruk, eftersom värdet ingår i företagens 

balansräkningar. Vid kvartalsrapporter samt bokslut kommer värdeförändringarna även att påverka 

resultaträkningarna. Barth (2000) menar att det finns ett flertal relevanta frågor relaterade till 

redovisning av verkligt värde. Till exempel: är verkligt värde hjälpsamt för den finansiella 

rapportens användare? Kanske är till exempel historisk kostnad, eller anskaffningsvärde, till större 

nytta för användarna. Är verkligt värde för komplext för den finansiella rapporteringen? Det kanske 

är för svårt att mäta tillförlitliga verkliga värden och således gör det verkliga värdet även 

redovisningen för opålitlig. Är det för mycket utrymme för ledningens handlingsfrihet? Eftersom 

verkligt värde generellt sett måste uppskattas, finns det tillfälle för ledningen att använda sitt 

omdöme vid värdering. Kommer redovisning av verkligt värde att påverka företags 

investeringsbeslut? I kommentarer till FASB påstår bolag ofta att detta är en konsekvens av 

förändringar i redovisningsregler. 

 

Bengtsson (2008) förklarar att redovisning av verkligt värde kan leda till mer subjektivitet i 

redovisningen och minska relevansen för aktiemarknaden. Smedberg och Burman (2014) menar att 

det efter införandet av IAS 40 uppkom problem vid värdering till verkligt värde. Enligt Ighian 

(2015) utvecklade IASB och FASB gemensamt överensstämmande ramverk för värdering till 

verkligt värde, standarden IFRS 13 – Fair Value Measurement. Hon menar att IFRS 13 utvecklades 
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för att klargöra och förtydliga innebörden av verkligt värde och hur dessa värden beräknas, även att 

ramverket gäller från 1 januari 2013. Viktiga begrepp för problemområdet är verkligt värde och 

förvaltningsfastigheter, utifrån IAS 40. Nedan redogörs för IAS 40s definitioner av begreppen.  

 

Verkligt värde: “det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång 

eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.” - 

IAS 40.  

 

Förvaltningsfastigheter: “är fastigheter (mark eller en byggnad - eller del av en byggnad - eller 

båda) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificerats som ett 

finansiellt leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination 

av dessa snarare än för användning i produktionen eller tillhandahållande av varor eller tjänster eller 

för att administrativa ändamål eller försäljning i den löpande verksamheten.” - IAS 40. 

 

Goncharov et al. (2014) samt Bengtsson (2008) förklarar att företagen enligt IAS 40 kan välja 

mellan redovisning till verkligt värde i balans- och resultaträkningen eller redovisning till 

anskaffningsvärde med det verkliga värdet i fotnot. En förvaltningsfastighet ska enligt IAS 40 

redovisas som en tillgång bara då det är sannolikt att ekonomiska fördelar som kan förknippas med 

förvaltningsfastigheten kommer att tillfalla företaget och då anskaffningsvärdet på 

förvaltningsfastigheten kan räknas ut på ett säkerställt sätt. IAS 40 tar även upp att det i vissa fall 

kan uppstå en kombination av rörelse- och förvaltningsfastighet. I detta fall redovisas fastigheter 

som förvaltningsfastigheter endast om en obetydlig del används i rörelsen. Vid det första 

redovisningstillfället ska förvaltningsfastigheten tas upp till dess anskaffningsvärde och 

transaktionskostnader ska, enligt IAS 40, inräknas i detta. Efter det första redovisningstillfället 

menar IAS 40 att förvaltningsfastigheten ska redovisas genom att företaget använder antingen 

verkligt värde eller anskaffningsvärde. Enligt IAS 40 ska det företag som valt att redovisa sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde alltid värdera samtliga förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde, efter det första redovisningstillfället. Undantaget är då verkligt värde inte kan värderas på ett 

tillförlitligt sätt, exempelvis när förvaltningsfastigheter har sålts och marknaden inte räknas som 

aktiv och då till exempel nuvärdesberäkningar inte heller går att göra. Enligt Andreasson och 

Bengtsson (2008) är det fastighetsbolagen som bär ansvaret för hur deras förvaltningsfastigheter 

värderas.  
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Värdet redovisas i balansräkningen och återspeglar den kumulativa värdeökningen, menar Dietrich 

et al. (2001), vilket visar skillnaden mellan det aktuella beräknade värdet på fastigheten och dess 

anskaffningsvärde. Enligt IAS 40 så skall det göras en periodisering som visas i resultatet för 

aktuell period, när det sker en värdeändring av en förvaltningsfastighets verkliga värde, så att det 

uppkommer en vinst eller förlust. Vidare beskrivs det i IAS 40 att ett företag i sin redovisning skall 

lämna upplysning om de använder verkligt värde eller anskaffningsvärde för att värdera sina 

förvaltningsfastigheter. Om ett företag använder verkligt värde för värdering ska de även lämna 

upplysning om hur mycket av värderingen av det verkliga värdet som gjorts av en oberoende 

värderingsman med rätt kompetens. Om en sådan värdering inte har skett så ska belopp i resultatet 

som är hänförliga till hyresintäkter, direkta kostnader samt ackumulerad förändring i verkligt värde 

anges. Standarden skriver även att företaget ska lämna upplysning om hur företagen skiljer på 

förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter samt fastigheter som ägs för att säljas vidare i den 

löpande verksamheten. Ett företag som värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde ska, 

enligt IAS 40, även redovisa förhållandet mellan förvaltningsfastighetens bokförda värde vid 

räkenskapsårets ingång och dess slut. Det som skall anges då är exempelvis upplysning om ökning 

som är på grund av ett förvärv eller av att utgifter har debiterats en tillgångs redovisade värde, 

ökning vid rörelseförvärv och nettoresultat som är hänförliga till justering av verkligt värde. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen visar vilka teorier som kan appliceras som förklaringsmodell för 

studiens forskningsområde. Relevanta teorier som tas upp är institutionell- och revisionsteori. 

3.2.1 Institutionell teori 

Öhman (2007) menar att revision kopplas till institutionella teorin då revision främst grundas på 

riktlinjer, regler och rekommendationer från kontrollorgan. Den institutionella teorin bidrar med ett 

konkret ramverk för att förstå hur organisationer söker legitimitet i gränsöverskridande 

organisatoriska miljöer, enligt Paramio-Salcines och Kitchin (2013). Dimaggio och Powell (1983) 

samt Meyer och Rowan (1977) är enade om att institutionell teori är av stor vikt när de skriver om 

organisationer, de menar att det är öppna system som starkt påverkas av dess institutionella miljöer. 

Med detta menar forskarna bland annat att normer, föreskrifter och sociala trossystem utövar en 

betydande kontroll över organisationer när det gäller målsättning, beslutsfattande och utveckling av 

resultatmått. Paramio-Salcines och Kitchin (2013) menar att teorin bryter mot det traditionella 

antagandet om att konkurrens är den drivande kraften vid institutionell förändring. Suchman (1995) 

föreslår att den moderna institutionella ordningen personifierar organisationer allt oftare och 
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behandlar dessa som självständiga, sammanhängande och moraliskt ansvarsfulla aktörer. Enligt De 

Grosbois (2016) argumenteras det inom institutionell teori för att organisationer introducerar 

normativa och kognitiva normer genom olika metoder. DiMaggio och Powell (1983) förklarar 

processen av homogenisering genom isomorfism. De förklarar isomorfism som en begränsad 

process som tvingar en enhet eller en organisation i en population att likna andra enheter eller 

organisationer som står inför samma uppsättning av miljöförhållanden. DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver isomorfism utifrån tre olika typer, tvingande-, mimetisk- och normativ isomorfism. 

  

Tvingande (coercive) isomorfism uppstår genom påtryckningar från andra organisationer som 

företaget har en beroendeställning till, med formella eller informella krav. Det kan bland annat vara 

statliga organisationer med regelverk som ska implementeras eller finansiella rapporteringskrav. 

Den uppstår även vid legitimitetsproblem. I den aktuella studien skulle detta kunna innebära 

påtryckningar från de regelverk som styr redovisning och revision. Revisorer påverkas och arbetar 

utifrån revisionsstandarder och förhåller sig även till redovisningsregelverk.  

 

Mimetisk (mimetic) isomorfism uppkommer när organisationsmodeller införs i en organisation. 

Detta kan vara då organisationen har mål som inte är uppenbara, eller medarbetarna är osäkra på en 

modell eller plan. Organisationen vänder sig mot andra framgångsrika organisationer för att imitera 

dessa. Den imiterade organisationen är oftast inte medveten om detta, utan enbart 

organisationsmodellen används.  Detta gör organisationer för att inte behöva hitta egna åtgärder och 

lösningar. Denna isomorfism skulle, i den aktuella studien, kunna översättas i praxis för 

revisionsbranschen. Med andra ord anledningen till att ett tillvägagångssätt blir praxis. Exempelvis 

skulle de stora revisionsbyråerna kunna se på varandra för att ta efter de effektivaste sätten att 

revidera verkligt värde på förvaltningsfastigheter.  

 

Normativ isomorfism uppstår vid professionalisering. När anställda har en akademisk eller 

professionell utbildning kan de sägas kommunicera på samma våglängd då de har en likvärdig 

uppsättning av ord och kunskap. En viktig aspekt för att implementera normativ isomorfism är 

filtrering av personal. Filtreringen sker oftast genom att rekrytera personal från samma industri, 

intern utbildning, genom vanliga främjande åtgärder så som att alltid anställa ledande 

befattningshavare, eller ha en viss kravnivå vid vissa jobb. I den aktuella studien och för dess 

forskningsområde skulle detta kunna innebära internutbildningar som de stora revisionsbyråerna ger 

sina anställda. Revisorer som reviderar verkligt värde på förvaltningsfastigheter bör även ha 

liknande utbildning och kunskap för att kunna utföra revideringen på ett professionellt vis.  



 

 29 

 

Sammanfattningsvis, DiMaggio och Powell (1983) samt Meyer och Rowan (1977) förklarar att 

institutionell teori spelar en avgörande roll när organisationer påverkas av institutionella miljöer. 

Redovisning- och revisions branschen styrs av olika ramverk och uppsättning av lagar, det vill säga 

att de olika normer och beteenden som är rimliga för dess institutioner. DiMaggio och Powell 

(1983) förklarar att företag blir homogena efter en tidsperiod, vilket leder till deras tre olika 

förklaringar av isomorfism: tvingande, mimetic och normativ. Den aktuella studien undersöker hur 

revisorer går till väga vid revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Revisorer förväntas 

vid alla tillfällen att följa de rekommendationer och relevanta ramverk som finns. Denna 

förväntning inte bara hjälper företag att utföra arbetet på ett liknande sätt, utan ger även förtroende 

vid upprättande och revidering av årsredovisningar som är offentliga handlingar. 

 

3.2.2 Revisionsteori 

Revisionsteorin utgår ifrån att revision ses om en kontroll av att redovisningsinformationen är 

användbar för investerare och övriga intressenter, enligt Öhman (2007). Arthur (2001) menar att 

revisionsteorin baseras på en kunskapsteoretisk ram, som i sin tur baseras på sunt förnuft. Enligt 

Flint (1988) förklarar revisionsteorin revisionsfunktionens ansvar och grunden för dess utveckling 

men syftar även till att bidra med lösningar till obesvarade frågor kring området. Han menar även 

att det inte är en teori som byggs styckesvis från en rad lösningar på särskilda frågor, utan utgör en 

uppsättning av omfattande påståenden som utgör en övergripande teori från vilket lösningar på alla 

dessa frågor kan härledas. Flint (1988) påstår att ett ytterligare syfte med revisionsteorin, i 

förhållande till revision, är att tillhandahålla en sammanhängande uppsättning av propositioner om 

verksamheten som förklarar dess sociala, ekonomiska samt politiska syfte och mål. Han förklarar 

att konceptualiseringen av revision är hämmad av den smala uppfattningen om revisionens 

omfattning, speciellt av de som är kunniga inom praxis. Flint (1988) beskriver revision som en del 

av redovisningens försäkring. Han menar att det är utifrån allmänhetens begäran av övervakning 

samt trygghet gentemot främmande verksamheter och personers agerande samt prestationer, att 

revision spelar en avgörande roll för både privat och offentlig kontroll. Inom en allmän 

revisionsprocessen finns det enligt Flint (1988) tre uttalade steg, som illustreras i figur 3.5.  
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Figur 3.5. Den allmänna revisionsprocessen 

 

Figur 3.5 illustrerar hur Flint (1988) anser att den allmänna revisionsprocessen ser ut. Han menar att 

första steget är att inhämta, uppskatta och sedan försöka dra slutsatser utifrån de inhämtade 

revisionsbevisen. Det andra steget är att revisorn ska göra en bedömning av de inhämtade 

revisionsbevisen. Det sista och slutliga steget är att av de inhämtade och bedömda revisionsbevisen 

skapa en rapport. Flint (1988) menar att utveckling av revisionsteorin kräver att revisionsfunktionen 

undersöks genom att introducera olika postulat eller antaganden av revision som revisionsteorin 

bygger på. Han beskriver sju olika postulat eller antaganden som ligger till grund för 

revisionsteorin, samt för användning och referering till teorin. 

 
1. Den primära och viktigaste förutsättningen för revision är, enligt Flint (1988), antingen: 

(a) ett revisionsförhållande mellan två eller fler parter som innebär att det finns en plikt för rimligt 

beteende eller prestanda som en part är skyldig till den andra parten eller parterna; 

(b)  krav från en part att fastställa tillförlitligheten och trovärdigheten för de delar som de bär 

ansvaret för, samt förväntas användas och förlitas på av en specifik grupp som inte har 

identifierbara medlemmar, vilket konstruktivt skapar ett redovisningsförhållande; 

(c) en dimension av allmänintresse till kvaliteten på beteende eller prestanda i vissa parter, vilket 

resulterar i en situation med offentlig revision; eller 

(d) ett behov eller önskemål om att försäkra autenticiteten hos informationen som en part har 

konstaterat och som används i syfte till att påverka allmänhetens handlingar, vilket skapar en 

situation av offentlig revision. 

2. Redovisning är ett för komplext område att styrka utan revision. 

3. Revision ska vara oberoende och fri från utrednings- och rapporteringsbegränsningar. 

4. Revision verifieras med externa bevis. 

5. Revisionsstandard jämförs och döms utifrån revisorers tycke. 
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6. Revideringsmaterial ska vara tydliga i sin betydelse, innebörd och avsikt. 

7. Revision skapar nytta ekonomiskt och socialt. 

 
Sammanfattningsvis så förklarar Flint (1988) och Öhman (2007) att det enligt revisionsteorin är 

revisorns ansvar att kontrollera privata och offentliga handlingar, då revision försäkrar 

redovisningens autenticitet och kvalitetssäkring. Den aktuella studien utgår ifrån 

revisorsperspektivet där revisorns roll i detta fall avgör tillförlitligheten för handlingarna i fråga. 

Flint (1988) menar att revision är avgörande, inte bara för den privata saken, men även för 

allmänhetens trygghet. Revisionsteorin gör det möjligt att applicera förklarande antaganden till den 

aktuella studien.  

 

3.3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt belyser vad tidigare forskning på området kommit fram till och därmed specificeras 

problemområdets och studiens grund.  

3.3.1 Revision av verkligt värde 

Den ökande användningen av redovisning till verkligt värde i finansiella rapporter har enligt 

Kumarasiri och Fisher (2011) samt Humphrey, Loft och Woods (2009) gett upphov till en rad 

utmaningar för externa revisorer. Redovisningen av det verkliga värdet och dess uppskattningar 

ställer enligt Kumarasiri och Fisher (2011) exempelvis stora krav på revisorernas tekniska 

kunskaper om värderingstekniker och relevanta granskningsåtgärder. Enligt Singh och Doliya 

(2015) har följaktligen revisionsbolag med mycket resurser organiserad utbildning och 

utvecklingsmekanismer för att säkerställa så att personalen förblir lämpligt utbildad och tekniskt 

utrustade för att leva upp till de krav som utvecklingen medför. Kumarasiri och Fisher (2011) menar 

att revisorns kunskaper även kommer att behöva kompletteras med en professionell skepsis och 

omdöme men även med förhandlingsteknik och civilkurage. Kumarasiri och Fisher (2011) samt 

Singh och Doliya (2015) skriver att International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) har tagit fram en standard för estimering av verkligt värde, nämligen ISA 540, vilken 

ingår i IFRS. ISA 540 är den internationella standard som behandlar revisorns ansvar i samband 

med uppskattningar och bedömningar, inklusive verkligt värde uppskattningar. De menar att ISA 

540 är i linje med revisionsriskmodellen, där väsentlighet och risk för redovisningsposter bedöms, 

och kräver att revisorn ägnar stor uppmärksamhet åt områden där det finns redovisningsmässiga 

bedömningar som innebär högre risk och eventuellt partiskhet. Både Kumarasiri och Fisher (2011) 

samt Singh och Doliya (2015) menar att det vid bedömning av risker för väsentliga felaktigheter i 
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samband med uppskattningar av verkligt värde krävs att revisorn erhåller en förståelse för hur 

ledningen kommer fram till sin uppskattning, samt de data som uppskattningen baseras på. För att 

utveckla denna förståelse måste revisorn bland annat beakta relevanta interna kontroller, 

värderingsmodeller som använts, ledningens användning av experter och antaganden för 

uppskattningen. Som svar på alla identifierade risker måste revisorn, enligt Kumarasiri och Fisher 

(2011), genomföra ett eller flera av följande steg, enligt ISA 540: 

1. Överväga betydelsen av händelser efter balansdagen. 

2. Testa hur ledningen gjort sin bedömning och testa underliggande data, vilket innebär att 

utvärdera lämplighet hos metoder och antaganden som används. 

3. Testa effektiviteten hos relevanta kontroller. 

4. Utveckla en oberoende punktskattning eller intervall för att jämföra med ledningens bedömning. 

 

Kumarasiri och Fisher (2011), Humphrey et al. (2009) samt Goncharov et al. (2014) menar att 

revisionens svårighetsgrad varierar beroende på värderingens grad av subjektivitet, vilket beror på 

nivå i verkligt värde hierarkin (se figur 3.4). Singh och Doliya (2015) förtydligar att värderingar av 

verkligt värde baserade på tillgångar med en aktiv marknad innebär en relativt liten svårighet för 

revisorn, eftersom det finns materiella, objektiva bevis och därmed begränsad handlingsfrihet för 

företagsledningen. De skriver att revisorns problemnivå eskalerar desto mer inaktiv marknaden är, 

med försvagning i objektiviteten för det bekräftande beviset som stödjer ledningens uppskattning av 

verkligt värde. Innebörden är enligt Singh och Doliya (2015) samt Humphrey et al. (2009) att en 

värdering på nivå 3 ökar kraven på revisorns kunskap vid revidering. Kumarasiri och Fisher (2011) 

menar att svårighetsgraden även beror på i vilken grad de värderingsmodeller som ligger till grund 

för vissa uppskattningar av verkligt värde är tekniskt komplicerade eller förlitar sig på ej 

observerbara indata. Goncharov et al. (2014) menar att åtkomsten till allmänt tillgängliga 

hyresrullar för fastigheter som hyrs ut under flera år underlättar för revisorer att tydligare identifiera 

och stödja förvaltningsprognoser om framtida kassaflöden, vilket underlättar fastställandet av 

fastighetens värde. De nämner även att då fastighetsbolaget har en rutin för sin värderingsprocess så 

fokuserar revisionsprocessen på att uppdatera antaganden och indata som ligger till grund för 

värderingsuppskattningen, för att se upp- och nedgångar avspeglade. Benston (2008) tar det så långt 

som att säga att det i vissa fall blir omöjligt för externa revisorer att validera dessa siffror eller 

ifrågasätta ledningens uppskattningar, då ledningen kan hävda att de känner sin industri och 

priserna bäst.  
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Bolivar et al. (2015) menar att verkligt värde kan ses som objektivt och kontrollerbart, förutsatt att 

noterna till bokslutet innehåller information om de metoder och antaganden som uppskattningarna 

grundar sig på och att det finns marknader för tillgångarna i fråga. De menar dock att detta inte är 

fallet för icke-finansiella tillgångar för vilka det inte finns någon marknad. Singh och Doliya (2015) 

skriver att revisorn bör (a) undersöka bolagets interna kontroller för verkligt värde, (b) bedöma 

värderingsmodellen som ligger till grund för värderingen av verkligt värde samt testa om den är 

lämplig, och (c) kontrollera antaganden som gjorts vid värderingen så att de stämmer med 

verkligheten. Punkterna är ämnade att underlätta för revisorn att göra en riskbedömning och skapa 

förståelse för hur denne har kommit fram till sitt yttrande. Revisorn kan sedan även ta hänsyn till 

händelser efter balansdagen. En till möjlighet för revisorn är att göra en egen värdering för att 

kunna jämföra med bolagets beräkningar, vilket även Kumarasiri och Fisher (2011) tar upp.  

 

Arthur (2001) skriver att bra revision är den som genomförs av någon som är psykiskt beredd att 

övertygas av lämpliga bevis, och inte av olämpliga bevis. Han tar upp exempel på vad 

revisionsbevis i vanliga fall kan vara och nämner bokföringsunderlag, rapporter och dokument för 

att bekräfta bokslutet. Han påpekar att beviset trots allt beror på argumentation, samt nämner att det 

finns olika syn på vad revisionsbevis är och hur det används. Vid revision av förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde är revisionsbeviset dock inte tydligt. Arthur (2001) samt Singh och Doliya (2015) 

menar att en revisor bör bygga upp en argumentation utifrån de relevanta påståenden som godtas av 

alla i revisionsteamet, för att kunna komma fram till ett slutligt yttrande. De menar även att det 

krävs att en revisor är beredd att argumentera för att stödja sin revisionsmetod om skepsis uttrycks. 

 

Singh och Doliya (2015) belyser att verkligt värde värderingar i nivå 3 är mottagliga för mätfel och 

menar att felen kan bero på avsiktlig eller oavsiktlig påverkan från ledningen. Benston (2008); 

Griffith et al. (2015, a) samt Griffith et al. (2015, b) instämmer i att verkligt värde beräkningar blir 

mer sårbara för manipulationer. Dietrich et al. (2001) skriver att fastighetsbolag som innehar 

förvaltningsfastigheter årligen borde ha tillgången värderad av externa värderingsmän. Goncharov 

et al. (2014) menar att företag använder externa fastighetsvärderare i olika stor utsträckning och att 

de externa fastighetsvärderarna är det som gör fastighetsbranschen unik, när det gäller verkligt 

värde. De belyser att även revisionsstandarder erkänner betydelsen av sådana experter, exempelvis 

ISA 500: audit evidence som konstaterar att revisorerna kan godkänna resultaten av en specialist 

anställd av ledningen som ändamålsenliga revisionsbevis. Specialister kan tillhandahålla expertis 

och insikter, vilket kan minska nödvändiga ansträngningar för revisorn att uppnå en viss nivå av 

revisionsrisk. Singh och Doliya (2015) menar att revisorerna måste kunna göra överläggningen om 
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huruvida en specialist behöver engageras och hur denna tas in i den huvudsakliga 

revisionsprocessen. De menar dock att det blir extra komplext när en specialist involveras som 

influerar revisionsteamets struktur, incitament, och kultur.  

 

3.4 Påverkansfaktorer 

Detta avsnitt belyser vilka faktorer som, utifrån tidigare forskning, kan tänkas ha påverkan på 

revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. De faktorer som redogörs för är: Hierarkin för 

verkligt värde, värderingens art, revisionsbevis, IAS 40 och ISA 540. 

 

Enligt exempelvis Kumarasiri och Fisher (2011) och Goncharov et al. (2014) varierar revisionens 

svårighetsgrad beroende på värderingens grad av subjektivitet, det vill säga i vilken nivå i verkligt 

värde hierarkin (figur 3.4) tillgången befinner sig. Förvaltningsfastigheter i Sverige befinner sig i 

nivå 3, vilket innebär att subjektivitetsgraden är hög. Då det i Sverige, enligt Bengtsson (2008) och 

Magnan (2009), inte finns en aktiv marknad för förvaltningsfastigheter och en diskonterad 

kassaflödesanalys övervägande görs för att beräkna värdet. Hierarkin för verkligt värde misstänks 

ha påverkan på revisionen då beräkning av kassaflödesmetoden, enligt Goncharov et al. (2014) samt 

Singh och Doliya (2015), är komplex. 

 

Enligt Laux och Leuz (2009) finns en debatt om värderingar till verkligt värde och det är ett 

bekymmer för revisorn med osäkerheten om förvaltningsfastigheten är korrekt värderad. Laux och 

Leuz (2009), Griffith et al. (2015, a), Griffith et al. (2015, b) och Benston (2008) förklarar att det 

finns risk att värderingar utsätts för manipulation eller inkorrekta värden. Laux och Leuz (2009) 

menar att revisorn därför har ansvar att hantera dessa faktorer. Värderingens art (intern- eller 

externvärdering) varierar från bolag till bolag och det är betydelsefullt hur revisorn hanterar 

informationen, därför misstänks värderingens art ha påverkan på revisionen. 

 

Goncharov et al. (2014) belyser att användningen av specialister hjälper till att reducera 

revisionsrisker samt bidrar med tillförlitliga revisionsbevis. Revisorn ska, enligt Flint (1988) och 

Arthur (2001), samla in tillräcklig med revisionsbevis för att kunna dra egna slutsatser. För revision 

av verkligt värde på förvaltningsfastigheter är subjektivitetsgraden som sagt hög, vilket leder till 

mer krav på revisorer att kontrollera att revisionsbeviset är tillräckligt stark och tillförlitligt. Flint 

(1988) menar även att revisionen är omöjlig att slutföra utan relevanta revisionsbevis. 

Revisionsbeviset kan därmed ses som en potentiell påverkansfaktor för problemområdet. 
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Bolivar et al. (2015), Kumarasiri och Fisher (2011), Humphrey et al. (2009) och Singh och Doliya 

(2015) menar att revisorn måste ha god kunskap om hur redovisningen går till för att kunna bedöma 

informationen som denne fått från fastighetsbolaget. Då IAS 40 medför rekommendationer och 

regler om hur redovisningen av verkligt värde på förvaltningsfastigheten ska ske ses standarden 

som en potentiell påverkansfaktor för revision av verkligt värde. 

 

Bolivar et al. (2015) menar att de olika standarderna fokuserar på att bland annat revisorn tydligt 

ska förklara hur revisionsbevis tas fram vid osäkra värderingar, fastställa hur stor risken att 

subjektivitet har påverkat värderingarna är, samt ange vilka upplysningar som behöver göras vid 

värderingar för att medföra tillräcklig pålitlighet. ISA 540 är relevant standard för revision av 

verkligt värde och Kumarasiri och Fisher (2011) samt Singh och Doliya (2015) skriver att ISA 540 

är i linje med revisionsriskmodellen. ISA 540 misstänks ha inverkan på problemområdet och ses 

därmed som en potentiell påverkansfaktor.  

 

3.5 A priori- modell 

Både revisionsforskningen och den teoretiska basen inom revision är inte lika omfattande (Öhman, 

2007) och utvecklad som inom redovisningsforskningen. Tidigare forskning inom revision av 

verkligt värde (Singh och Doliya, 2015; Kumarasiri och Fisher, 2011; Humphrey et al., 2009) visar 

dock att det är ett komplext område då subjektivitetsgraden är hög, vilket medför högre krav på 

revisorer än allmänna revideringar. Forskningen visar även att verkligt värde är en post med hög 

risk, som innebär att problemnivån för revisorn eskalerar. Revisorn ska kunna argumentera för sina 

metodval (Arthur, 2001; Flint, 1988) och ha tillräcklig med revisionsbevis för att kunna revidera. 

Den allmänna referensramen och tidigare forskning som sammanställts under 3.4 

Påverkansfaktorer, tillsammans med relevanta teorier mynnar ut i följande a priori-modell (figur 

3.6). Meningen med modellen är att visa de påverkansfaktorer som tros ha påverkan på revisorers 

tillvägagångssätt för revidering av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Modellen lägger även 

grunden för studiens fortsatta struktur, i form av rubriksuppbyggnad. 
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Figur 3.6 A priori-modell 

 
Denna a priori-modell visar att institutionell teori, revisionsteori och de fem påverkansfaktorer 

studeras utifrån problemområdet. Centralt i figuren är revidering av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter, vilket är studiens kärna. Runt omkring finns de förklaringsvariabler som 

tros ha påverkan på problemområdet och som ska förklara revisionen av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. De två teorierna är förklaringsmodeller för problemområdet. Institutionell 

teori behandlar hur revisionsbyråer påverkas av dess institutionella miljöer, företag och regler. Mer 

specifikt för studien, hur revisorer påverkas av regler och riktlinjer från tillgängliga standarder. 

Revisionsbyråer anses homogena och kan därmed kopplas till isomorfism inom den institutionella 

teorin. Den andra teorin som utgör en förklaringsmodell är revisionsteorin, som förklarar revisorers 

förhållningssätt till en korrekt revidering, hur revisionsbevis bör behandlas samt hur revisorn bör 

agera vid problematik. De fem påverkansfaktorer som tros ha inverkan i problemområdet 

presenteras under 3.4 Påverkansfaktorer. För varje påverkansfaktor i figur 3.6 finns även en 

hänvisning till under vilken rubrik de återfinns under i kapitel 4 och kapitel 5. 
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4. Empiri och analys 

Detta kapitel sammanställer och åskådliggör vad som framkommer ur den empiriska 

undersökningen. Det som redogörs för är vad studiens intervjupersoner har för synpunkter och vad 

dessa synpunkter tillför studien.  

 

Tabell 4.1 visar de auktoriserade revisorer som deltar i de kvalitativa intervjuerna. Tabellen visar, 

från vänster: vilken byrå revisorn tillhör enligt dess benämning i studien, revisorns benämning i 

studien, hur intervjun genomförs (per telefon eller via ett personligt möte), vilken titel revisorn har, 

hur många år revisorn har varit verksam som revisor, på vilket sätt revisorn kommer i kontakt med 

problemområdet samt vilket datum intervjun genomförs. Förkortningarna i tabellen innebär: FH = 

Fastigheter, FG = Forskning, R = Revision/Revidering, VV = av Verkligt Värde, BN FB = 

Börsnoterat fastighetsbolag. 

Byrå Revisor Intervju Titel År Kontakt Datum 

A 1 Telefon Auktoriserad 29 R, FH, FG 16.04.04 

B 2 Personlig Auktoriserad 29 R,VV, FB 16.04.06 

C 3 Personlig Auktoriserad 28 R, VV, BN FB 16.04.07 

C 4 Personlig Auktoriserad 17 R, VV, BN FB 16.04.12 

C 5 Personlig Auktoriserad 9 R, VV, BN FB 16.04.12 

D 6 Personlig Auktoriserad 28 R, VV, BN FB 16.04.08 

D 7 Personlig Auktoriserad 20 R, VV, BN FB 16.04.12 

D 8 Personlig Auktoriserad 12 R 16.04.21 

E 9 Personlig Auktoriserad 44 R 16.04.11 

F 10 Personlig Auktoriserad 35 R, VV 16.04.11 

 
Tabell 4.1 Intervjupersoner 

 
Tabell 4.1 visar att tio auktoriserade revisorer från sex olika revisionsbyråer deltar i den empiriska 

undersökningen. De tio auktoriserade revisorerna har mellan nio och fyrtiofyra års erfarenhet av 

arbete som revisor. Sju av de tio auktoriserade revisorerna arbetar med revidering av verkligt värde 

idag. En intervju genomförs per telefon men övriga via personliga möten.  
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4.1 Revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter  

Revisor 1 menar att revision av verkligt värde sker på olika sätt. Revisor 3, 4, 5 och 7 berättar att de 

jobbar i team och har ett planeringsmöte med hela revisionsteamet inför varje revisionsuppdrag. De 

går till exempel igenom vad det är som hänt under året för att se om det har hänt något särskilt som 

skulle påverka planeringen. Revisor 5 förtydligar med att det kan ha varit problem året innan som 

de behöver fånga upp tidigt under årets revision. Samtliga revisorer gör en kombinerad 

riskbedömning för poster och väsentligheter. Revisor 3, 4 och 5 anser att fastighetsvärdering 

hamnar högt upp i väsentlighet och risk i revisionsriskmodellen, i och med att det finns 

osäkerhetsfaktorer och då det är en subjektiv bedömning (punkt A i figur 4.2). För att illustrera den 

kombinerade riskbedömningen visar figur 4.2 ett exempel ur den empiriska undersökningen.  

 
Figur 4.2 Revisionsriskmodellen 

 

Figur 4.2 illustrerar revisionsriskmodellen, där olika poster i bokslutet bedöms utifrån väsentlighet 

och risk. Exempel på en post med hög väsentlighet och risk är utifrån den empiriska 

undersökningen verkligt värde, punkt A. En post med låg väsentlighet och risk utifrån den 

empiriska undersökningen är exempelvis hyror, punkt B. Revisor 5 menar att poster med en stor 

grad av bedömning ofta placeras som punkt A, till skillnad från till exempel hyresfordringar, hyror 

betalda i förskott eller övriga fordringar samt små belopp, som i punkt B.  

 

Majoriteten av revisorerna menar att de sedan tittar på hur bolagets process ser ut: hur bolaget 

samlat in data, vilka modeller de använder samt hur väl det fungerar. Revisor 1, 4 och 5 kallar detta 

för en process- eller rutingenomgång och beskriver det som en granskning av både interna och 

externa värderingar.  De tittar till exempel på hur interaktionen med värderaren ser ut, hur 

informationen tas fram, vad bolaget har för rutiner, hur uppgifter överförs från hyresreskontran samt 

även hur detta kontrolleras. Revisor 5 belyser att fastighetsbolagens processer och rutiner kan skilja 

sig mycket åt. Till exempel tar bolagen en extern värdering vid olika tidpunkter. Helårsvis, 
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halvårsvis eller kvartalsvis men vanligtvis värderas varje fastighet en gång om året. Revisor 2, 4, 5 

och 7 menar att processen påverkas beroende på hur stort fastighetsbolaget är. Ett stort, noterat 

bolag har, enligt revisor 4 och 5, exempelvis fler resurser och människor som jobbar med värdering 

än ett litet bolag. Revisor 5 belyser att stora bolag ofta har egna fastighetsvärderare anställda, som 

tidigare jobbat på värderingsbolag som består av auktoriserade värderingsmän. Revisor 7 påpekar 

att de stora bolagen kan äga flera hundra fastigheter och att de därför tar en diskussion med kunden 

om hur de gått tillväga samt kontrollerar några stickprov. I vissa fall träffar han även den externa 

förvaltaren för att kontrollera hur värderingen är gjord. 

 
 Revisorer som jobbar med revidering av verkligt värde på förvaltningsfastigheter beskriver att de 

tittar på själva värderingsmodellen för att förstå hur modellen är uppbyggd och bedömer sedan om 

den är korrekt samt om rätt data finns med. Revisor 2 menar att hon har olika tillvägagångssätt 

beroende på om det är en ny eller gammal kund. Är det ett nytt uppdrag så gör hon en kontroll av 

modellen och ser så att det inte ingår några poster eller kassaflöden som inte brukar vara med i 

andra företags beräkningar. Även revisor 6 berättar att de ibland jämför olika bolags modeller på en 

konceptuell nivå för att se om de gör på liknande sätt. Revisor 2 menar att hon tar en diskussion 

med bolagets värderingsspecialist om det förekommer avvikelser, för att grundmodellen ska vara 

rätt. Om det är ett bolag som revisor 2 reviderat tidigare så kontrollerar hon att det inte har blivit 

några förändringar i modellen. Enligt revisor 3, 4 och 5 består värderingskontrollen av att 

kontrollera så att modellen räknar rätt och att indata är relevant och i linje med vad som gäller på 

marknaden nu, en slags rimlighetsbedömning. 

 

“Är det en marknadshyra som ligger inom spannet vi förväntar oss? 

Verkar kostnaderna rimliga?” - Revisor 5. 

 

Revisor 2 tittar sedan på antaganden om olika indata som finns i modellen. Antaganden jämförs 

med hennes förväntningar på värdet, utifrån historisk indata. Även revisor 3 tittar på antaganden 

och indata i fastighetsbolaget värderingsmodell men utifrån en rimlighetsbedömning och en slags 

benchmarking. Revisor 5 menar att revisionsteamet ser över indata och ifrågasätter den vid behov. 

Hon menar även att det inte bara är ett värde som bockas av utan att det måste undersökas genom 

indata i värderingen. Revisor 5 påpekar att det i vissa fall kan finnas ett hyresavtal på tio år, vilket 

underlättar beräkningen av hyresintäkter. I andra fall menar hon att hyresavtalet kan löpa ut efter tre 

år, då blir det svårare att uppskatta framtida hyresintäkter efter de tre åren.  
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Revisor 1, 3, 4 och 5 förklarar att det är mycket antaganden som måste göras och att de därför tar 

hjälp av revisionsbyråns fastighetsvärderingsspecialister, då lokalkännedomen om marknaden är 

viktig. Hyreskontrakten kontrolleras, enligt revisor 4 med stickprov. Revisor 7 förtydligar att 

revisionsbyråns interna värderare, som har databaser med marknadshyror och avkastningskrav vid 

olika tillfällen till sitt förfogande, kontrollerar värderingen och ger en andrahandsbedömning. 

Revisor 4 säger att de slutligen även kontrollerar att värdet, de facto, är den siffra som står i 

balansräkningen. 

 

4.2 Hierarkin för verkligt värde 

Samtliga revisorer berättar att IFRS 13 införs 2013 och att den indelar tillgångar i tre olika nivåer 

(figur 3.4) samt gäller för alla tillgångar som värderas till verkligt värde. Revisor 1 och 6 förklarar 

att tillgångar med ett marknadsvärde (aktiv marknad) ingår i nivå 1, vilket innebär att det i princip 

går att byta ut två tillgångar då de har samma värde, exempelvis aktier på börsen. I nivå 2 ingår de 

tillgångar med observerbar data men som medför ett behov av att göra justeringar eftersom 

tillgångarna inte är helt identiska. Revisor 6 ger som exempel optioner på aktier som kan härledas 

till det underliggande värdet av en aktie som finns noterad. Revisor 3 anser att ett bolag som innehar 

förvaltningsfastigheter i centrala Stockholm kan klassa dessa som nivå 2. Revisorerna är dock 

överens om att förvaltningsfastigheter i Sverige övervägande befinner sig på nivå 3 i verkligt värde 

hierarkin, det vill säga på en icke aktiv marknad. Majoriteten av revisorerna menar att då 

värderingen av förvaltningsfastigheter är på nivå 3, och består av framtida antaganden och indata, 

blir denna subjektiv och kan ifrågasättas. Revisor 4, 5, 6 och 7 förtydligar att förekomsten av en 

inaktiv marknad ökar subjektiviteten och därmed komplexiteten och svårighetsgraden för 

revisionen.  

 

Revisorerna är även överens om att det oftast är kassaflödesmetoden som används vid värdering. 

Revisor 3 förklarar att då det inte finns två exakt likadana fastigheter är ortsprismetoden bara en 

teoretisk metod som inte fungerar i praktiken. Han menar att det är därför det används en fem- eller 

tioårig kassaflödesmetod för att beräkna verkligt värde. Revisor 1 ifrågasätter dock vilken metod 

som är bäst för att ta reda på en förvaltningsfastighets verkliga värde. Han tycker att 

kassaflödesmetoden ändå måste basera sig på hur värderarna resonerar om marknaden för att de ska 

vara överens om definitionen och värde begreppet. Ytterligare en svårighet som uppkommer är att 

det säljs och köps för lite förvaltningsfastigheter, då de fastigheter som säljs ofta ingår i ett köp av 

ett bolag. Revisor 4 och 5 menar att prisstatistiken inte finns registrerad, så som det finns för 

enskilda förvaltningsfastigheter, om fastigheten säljs i bolagsform. Revisor 6 förklarar att värderare 
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utgår från kassaflödesmetoden i första hand men att de initialt använder ortsprismetoden för att ta 

reda på de olika avkastningskrav som råder på olika orter. Revisor 6 och 4 förtydligar med att det i 

stora städer oftast är lägre avkastningskrav och därmed lägre osäkerhet än på mindre orter, därav 

utnyttjas ortsprismetoden för att kontrollera avkastningskravet och prisnivåer på olika orter. Revisor 

5 förklarar att inläsning av indata är svårt då det tar lång tid och att en modell där indata läses in 

automatiskt underlättar granskning och kontroll. Revisorerna påpekar att kassaflödesmetoden, som 

används vid inaktiv marknad (nivå 3), är komplex. 

 

4.3 Värderingens art 

Revisor 7 uttrycker att fastighetsvärdering inte är en vetenskap. Han förtydligar med att tre olika 

fastighetsvärderare med samma förutsättningar kan få tre olika uppfattningar och att det därför kan 

vara svårt att fastställa ett exakt värde på en fastighet. Revisor 7 belyser även att det, enligt IFRS, 

inte är bolaget som bestämmer förvaltningsfastighetens värde utan att det är marknaden som ska 

avgöra. Revisor 1 instämmer med dessa ord: 

 

“Verkligt värde är per definition empiriskt grundat, det har ingenting med normativ och 

uppfattningar att göra.” - Revisor 1 

 
Revisor 6 och 7 menar att fastighetsvärdering följer bland annat konjunkturen och bostadsbubblan, 

och att det därför kan finnas för höga värderingar. Revisor 6 menar att en värderingsman bör 

tillämpa värderingen konsekvent men att olika fastighetsbolag har olika grad av konservatism, vissa 

interna värderare värderar mer försiktigt och vissa mer optimistiskt. Revisor 7 belyser att då någon 

lägger ett bud på förvaltningsfastigheten, medför inte detta att förvaltningsfastigheten är värd det 

värdet. Revisor 7 menar dock att han inte brukar behöva ifrågasätta de externa värderingarna.  

 
"De externa värderarna är hyggligt seriösa" - Revisor 7 

 
Samtliga revisorer är överens om att det blivit praxis att fastighetsbolag tar in externa värderare, för 

att kvalitetssäkra värderingarna. Revisorerna belyser att olika fastighetsbolag använder en extern 

värdering vid olika tidpunkter och med olika intervall. Helårsvis, halvårsvis eller kvartalsvis men 

vanligtvis värderas varje fastighet en gång om året. Revisor 5 påpekar att värderingens korrekthet 

hänger på kommunikationen mellan bolaget och den externa värderaren. Hon poängterar även att 

det är mycket som kan bli väldigt fel bara av ett litet misstag och att även en duktig värderare kan 

värdera fel, om denne fått fel information. Hon menar att revisorerna alltid måste ha i bakhuvudet 
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att värderaren kan ha missat någonting, därför måste de kontrollera all indata noggrant. Revisor 5 

poängterar att även en duktig fastighetsvärderare kan göra fel om denne fått fel indata eller om det 

saknas något i beräkningen. Revisor 6 belyser att det vid värdering utifrån en värderingsmodell 

finns en diskussion kring hur mycket modellen kan styras.  Revisor 7 hävdar att en värdering inte 

kan vara exakt utan att det är en spridning och att tre olika värderare kan värdera en fastighet till tre 

olika värden, även om de fått samma information. Dessa värden har även antagandet att de är rätt 

med en varians på tio procent. Han exemplifierar med följande exempel: Värderare 1: 300 000 000 

kr +/- 10 %, Värderare 2: 280 000 000 kr +/- 10 % och Värderare 3: 330 000 000 kr +/- 10 %. 

(Härledning Tabell 4.3). Detta innebär att fastigheten kan vara värd mellan 270 och 340 miljoner 

kronor. Vilket gör att revisor 7 är tveksam till att det ger ett rättvist resultat. Han menar att ju mer 

likvid en marknad är, desto säkrare blir värderingarna och desto mindre spridning blir det på de 

externa värderingarna. Majoriteten av revisorerna menar att en oberoende extern värdering 

underlättar revisionsprocessen, jämfört med en intern värdering. 

 

Revisor 4 och 5 menar att det gör skillnad i revisionen vad det är för slags värdering. Revisor 5 

menar nämligen att det, utöver intern eller extern värdering, finns två olika värderingstyper: full 

värdering och skrivbordsvärdering. Full värdering beskriver hon med att den inkluderar en 

besiktning av fastigheten. En skrivbordsvärdering utförs däremot vid skrivbordet, på värderarens 

kontor, utifrån den information denne har samt information som fastighetsbolaget delgivit. Hon 

säger att fastighetsbolag exempelvis gör en full värdering ungefär vart femte år och 

skrivbordsvärderingar däremellan, men att det är olika mellan bolagen. Revisor 7 belyser att praxis 

är att så kallade skrivbordsvärderingar accepteras. Han berättar att fastighetsbolaget har en dialog 

med de externa värderarna där de lämnar över data. Han menar att de externa värderarna sedan 

väljer att utgå ifrån en skrivbordsprodukt, det vill säga att genomföra värderingen utifrån 

informationen de fått, eller så väljer de att besöka fastigheten för en full värdering. 

 

4.4 Revisionsbevis 

Flertalet revisorer menar att insamlingen av revisionsbevis för verkligt värde är ett aktuellt ämne då 

det är en bedömning av en bedömning och bevisen inte alltid är uppenbara. Revisor 8 och 9 

förklarar att revisionsbevis är en slags extern bekräftelse och revisor 10 tycker att revisionsbeviset 

för verkligt värde är komplicerat att få fram. Samtliga intervjuade auktoriserade revisorer är överens 

om att revisionsbeviset är av stor vikt för revisionen och att det är själva värderingen av 

förvaltningsfastigheten som utgör revisionsbeviset.  

 



 

 43 

”Alltså man kan ju aldrig få revisionsbevis om framtid utan där är det ju antaganden som man 

får bedöma” - Revisor 2 

 

Revisor 4 och 5 påpekar att en extern fastighetsvärdering är ett fullgott revisionsbevis i de fall den 

gjorts av en professionell, oberoende, trovärdig samt auktoriserad fastighetsvärderingsman. 

4.5 International Accounting Standard 40  

Hälften av de intervjuade revisorerna är positivt inställda till IAS 40 och verkligt värde samtidigt 

som den andra halvan är negativt inställda. Revisor 4 och 5 menar att det är en avvägning för hur 

mycket information som ska lämnas, men att IAS 40 sätter en lägstanivå. De menar vidare att det är 

de stora fastighetsbolagen, tillsammans med revisorerna som sätter praxis. Majoriteten av de 

intervjuade revisorerna belyser att tillämpandet av IFRS har större påverkan på revisionen än IAS 

40. Revisor 2, 4, 7 och 10 menar att det är tydligt högre krav på revisorer sedan 2005 (när IFRS 

etablerades i Sverige) då komplexiteten har ökat. Revisor 4, 5, 6 och 9 menar att kraven om vad 

som ska finnas i årsredovisningen har ökat i och med IFRS 13 och de tror ej att det kravet kommer 

minska i framtiden. 

 

Revisor 9 vill se en förändring i redovisningen och hans förslag är en uppskrivning på ett rimligt 

värde, som inte fluktuerar varje år, var tionde år till exempel (om marknaden inte utsetts för någon 

stor förändring). Då förvaltningsfastigheter värderas enligt nivå 3 (icke observerbar indata) och är 

en osäker bedömning tycker revisor 1 och 7 att det vore bättre med redovisning i not istället. De 

menar att anskaffningsvärdet, såsom det var förut med avskrivningarna i resultaträkningen, var 

bättre både för redovisningen och revisionen. Revisor 1 påpekar att det hade varit annat om verkligt 

värde befann sig på nivå 1 eller nivå 2 indata och att det då vore mer befogat att ha det som det är 

nu. Revisor 1 menar att ett alternativ är att osäkerheten och värderingsmetoden lyfts fram mer i 

årsredovisningen. 

 

4.6 International Standards on Auditing 540 

Revisorerna berättar att de utgår ifrån ISA vid revisionsuppdrag. Revisor 10 förklarar att standarden 

används i hela EU samt är översatt och införd på sitt sätt i respektive land, men att det i grunden är 

samma för alla länder. Revisor 2 menar att ISA ger ett tydligt tillvägagångssätt för 

revisionsprocessen. Revisor 6 förtydligar att han utgår ifrån ISA 540 som är revisionsstandarden för 

verkligt värde samt att revisorer som reviderar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i olika 

revisionsbyråer har en liknande revisionsprocess, då förvaltningsfastigheter är en nästan homogen 
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grupp. Revisor 4, 5 och 8 menar att alla större revisionsbyråer har en egen revisionsmodell som 

bygger på ram- och regelverk, för att underlätta att uppfylla kraven i ISA.  
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5. Fördjupad analys  
 

I detta kapitel presenteras en analys av uppsatsens empiriska data sammankopplat med tidigare 

forskning samt den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande a 

posteriori-modell. 

 
 

5.1 Revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

Empirin belyser vikten av ett seriöst och professionellt revisionsarbete. Den empiriska 

undersökningen kan därmed förklaras av revisionsteorins första antagande i det första postulatet 

som enligt Flint (1988) säger att ett revisionsförhållande innebär en plikt för rimligt beteende eller 

prestanda. Majoriteten av intervjupersonerna belyser att de flesta revisorer arbetar i team och 

organiserar planeringsmöten inför varje revisionsuppdrag. Flertalet revisorer berättar att de gör en 

kombinerad riskbedömning, där revisionsriskmodellen ingår och utifrån denna riskbedömning görs 

val av kontrollobjekt. Den empiriska undersökningen visar att flertalet revisorer anser att verkligt 

värde har hög väsentlighet och risk i revisionsriskmodellen, eftersom det är en subjektiv 

bedömning. Denna fas identifieras som den första fasen för revisionsförfarandet och döps i studien 

till planeringsfasen. 

 

Kumarasiri och Fisher (2011) anser att revisorn bör se över bolagets interna kontroller, 

värderingsmodeller och dess relevans samt expertanvändning och effektivitet. En majoritet av 

revisorerna menar att de tittar på hur bolagets process ser ut. I processen ingår hur bolaget samlat in 

data, hur bolaget behandlar externa värderingar, vilka modeller de använder samt hur väl allt 

fungerar. Denna fas identifieras i studien som processfasen.  

 

I den empiriska undersökningen framkommer att bolagets process och därmed revisionen påverkas 

av fastighetsbolagets storlek. Kumarasiri och Fisher (2011) nämner även en kontroll av 

bedömningens underliggande data och antaganden. Revisorerna som arbetar med revidering av 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter kontrollerar själva värderingsmodellen samt om relevant 

och korrekt indata finns med, inklusive att den är i linje med vad som gäller på marknaden. 

Revisorerna tittar på antaganden om de olika indata som finns i kassaflödesmodellen och jämför 

med sin uppfattning om vad det borde vara, eventuellt utifrån benchmarking. Majoriteten av 

revisorerna ger framtida hyror, vakansnivåer, avkastningskrav, drift- och underhållskostnader samt 
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inflation som exempel på indata i värderingsmodellen. Denna fas identifieras och döps i studien till 

värderingsfasen. 

 

Utifrån den empiriska undersökningen har alltså planerings-, process- och värderingsfasen 

identifierats. De tre faserna är specifika för revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 

verkar vara gemensamma för samtliga revisorer som reviderar detta. Att samtliga stora 

revisionsbolag gör likadant kan förklaras utifrån den mimetiska isomorfismen, inom den 

institutionella teorin.  

 

5.2 Hierarkin för verkligt värde 

De Jager (2014), Gwilliams och Jackson (2008) samt Lee och Park (2013) tar upp hierarkin för 

verkligt värde som återfinns i IFRS 13, vilket även intervjupersonerna belyser. Tidigare forskning 

samt intervjupersonerna är överens om att det på nivå 3 finns tillgångar med en inaktiv marknad, 

där förvaltningsfastigheter i Sverige befinner sig. Enligt Singh och Doliya (2015), Benston (2008), 

Griffith et al. (2015, a) samt Griffith et al. (2015, b) är tillgångar på nivå 3 mest mottagliga för 

mätfel och manipulation och de menar därmed att revisorn måste kunna hantera dessa faktorer. 

Flertalet revisorer instämmer. Magnan (2009) förtydligar att kategoriseringen sker enligt graden av 

subjektivitet och desto mer subjektivitet (närmare nivå 3) ju mer eskalerar problemnivån för 

revisorn, tillägger Singh och Doliya (2015). Intervjupersonerna, revisorerna, instämmer i att 

svårighetsgraden för dem ökar på nivå 3 och att nivåerna är utifrån graden av subjektivitet. 

Revisorns svårighetsgrad kan förklaras utifrån tvingande isomorfism inom den institutionella teorin 

då IFRS 13 utgör ett tvingande krav. Tidigare forskning, såsom Bengtsson (2008) och Magnan 

(2009), samt intervjupersonerna är eniga om att det är kassaflödesmetoden som är den dominerande 

metoden för värdering av förvaltningsfastigheter i Sverige. I och med att kassaflödesmetoden ses 

som praxis inom fastighetsbranschen innebär det att revisorer som arbetar med revision av verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter får påtryckningar om kunskap kring kassaflödesmetoden. Dessa 

påtryckningar kan enligt den institutionella teorin förklaras som tvingande isomorfism. 

 

5.3 Värderingens art 

Revisor 4, 5 och 7 menar att det finns två olika värderingstyper: Full värdering, vilket innebär att 

värderarna besiktar fastigheten själva samt skrivbordsvärdering, vilket innebär att värderarna, 

utifrån informationen de fått från bolaget, utför en värdering av fastigheten på sitt kontor. Revisor 7 

belyser att skrivbordsvärdering är vedertagen. Denna praxis kan förklaras genom den institutionella 
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teorin, både genom tvingande isomorfism samt mimetisk isomorfism. Dietrich et al. (2001) hävdar 

att fastighetsbolag årligen borde värdera sina fastigheter via externa värderingsmän, vilket empirin 

instämmer i. Både tidigare forskning och empiri belyser även att värderingens art gör skillnad i 

revisionen, då oberoende, externa värderingar är mer tillförlitliga revisionsbevis än interna 

värderingar.  

 

5.4 Revisionsbevis 

Det fjärde postulat som Flint (1988) tar upp inom revisionsteorin är att revision ska bekräftas med 

ett externt bevis, vilket kompletteras av det sjätte postulatet som säger att materialet ska vara tydligt 

och relevant. Revisorer är överens om att revisionsbeviset som krävs för revision av verkligt värde 

på förvaltningsfastigheter är de värderingar som ligger bakom det verkliga värdet. Benston (2008) 

tycker att det ibland är nästintill omöjligt för revisorer att validera kalkylerna och värderingarna, då 

fastighetsbolag ibland kan tycka att de känner sina fastigheter bäst. Utifrån intervjuerna visar det sig 

att flertalet intervjupersoner håller med om att det är fastighetsbolag som känner fastigheterna bäst 

men att värderingarna utgår ifrån marknadens indata och inte bolagets tycke.  

 

5.5 International Accounting Standard 40  

Bengtsson och Fagersson (2010), Humphrey et al. (2009), Bengtsson (2006) samt Kumarasiri och 

Fisher (2011) menar att det vid revision av verkligt värde, utifrån IAS 40, uppstår svårigheter, vilket 

empirin instämmer i. Svårigheterna uppstår utifrån komplexiteten som är förknippad med det 

verkliga värdet. Empirin belyser särskilt insamlandet av revisionsbevis och de subjektiva 

bedömningarna av antaganden och indata. DiMaggio och Powell (1983) samt Meyer och Rowan 

(1977) belyser att institutionell teori menar att organisationer är påverkade av dess institutionella 

miljö. Singh och Doliya (2015) menar att revisionsbolag inför interna utbildningar och andra 

hjälpmedel för deras revisorer så de kan leva upp till kraven. Empirin instämmer då 

intervjupersonerna belyser att interna utbildningar samt hjälpmedel underlättar att uppfylla de ökade 

kraven. Utifrån den empiriska undersökningen ses IAS 40, i samband med IFRS, ha påverkan på 

revisionen. 

 

Flertalet intervjupersoner tycker IAS 40 är tydlig och omfattande vid redovisningen och belyser att 

det är mer relevant men mindre tillförlitligt. Flertalet intervjupersoner önskar att det verkliga värdet 

inte påverkar resultatet, dels eftersom det inte är realiserat innan en försäljning. Några förslag på 
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förändringar är att värdera till anskaffningsvärdet istället och att redovisa verkligt värde i not 

alternativt att skriva upp värdet cirka var tionde år, om inga stora marknadsförändringar sker.  

 

5.6 International Standard on Auditing 540 

Kumarasiri och Fisher (2011) belyser att ISA 540 är standard för revision av verkligt värde och de 

intervjuade revisorerna instämmer genom att berätta att de utgår ifrån ISA under revision. Empirin 

menar att ISA har stort inflytande över revisionsarbetet och ger ett tydligt tillvägagångssätt, som är 

liknande för alla revisorer. Empirin belyser även att ISA i grunden är samma för alla revisorer, 

världen över, och att varje land sedan tolkar och bildar egna metoder för att följa ISA. ISA, som 

grund, kan förklaras genom den institutionella teorin då Paramio-Salcines och Kitchin (2013) 

skriver att institutionell teori lägger fokus på organisationers tolkning av formella regler och praxis. 

DiMaggio och Powell (1983) samt Meyer och Rowan (1977) förtydligar med att normer, 

föreskrifter och sociala trossystem utövar en betydande kontroll över organisationer. 

 

5.7 A posteriori-modell  

Under 5.1 Revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter sammanställs det samlade 

resonemanget kring revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter, kärnan i såväl studien som 

a priori- och a posteriori-modellerna. Både Institutionell- och revisionsteorin kan ses som 

förklaringsmodell till denna kärna. Påverkansfaktorerna som i a priori-modellen (figur 3.6) 

identifierades, kan utifrån det samlade resonemanget i kapitel 5 ses som förklaringsvariabler för 

revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Som återkoppling till a priori-modellen i 

kapitel 3 (figur 3.6) presenteras en a posteriori-modell (figur 5.1) för att förtydliga. 
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Figur 5.1 A posteriori-modell 

 

Figur 5.1 illustrerar förklaringsvariablernas påverkan på revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. Institutionell teori samt revisionsteorin (ljusgrön) ses som underliggande 

förklaringsmodeller till revidering av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Hierarkin för 

verkligt värde, värderingens art, revisionsbevis samt ISA 540 (grön) ses som påverkansfaktorer på 

revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. IAS 40 (gul) däremot ses endast delvis som en 

påverkansfaktor till kärnan, då IFRS (som IAS 40 är en del av) framstår som en starkare 

påverkansfaktor. Utifrån den empiriska undersökningen urskiljs ytterligare en förklaringsvariabel, 

nämligen bolagets storlek (blå). Flertalet revisorer belyser vikten av bolagets storlek under 

revisionsprocessen och menar att tillvägagångssättet varierar med denna variabel, genom att 

bolagets resurser, värderingsprocess samt rutiner påverkas av hur stort bolaget är.  
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6. Slutsats och resultat 

 
Detta kapitel presenterar studiens resultat och slutsats. I kapitlet återfinns svar på studiens syfte, 

det teoretiska och praktiska resultatet, metod- och resultatreflektion samt förslag till vidare 

forskning. 

 
 

Studiens syfte anses besvarat eftersom studien bidrar till en ökad förståelse för problemområdet, 

dels genom det teoretiska- och praktiska resultatet men även utifrån studiens forskningsfrågor. 

Denna studie visar, både ur ett teoretiskt och empiriskt perspektiv, hur revisorer går till väga vid 

revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter och vad som ingår i det. För att besvara hur 

svenska revisorer går tillväga under revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter identifieras 

tre faser ur empirin. Den första fasen döps i studien till planeringsfasen, den andra till processfasen 

och den tredje till värderingsfasen, vilket illustreras och förklaras under 6.1 Teoretiskt resultat.  

 

Studien visar ej på någon större skillnad i hur revisorer samlar in revisionsbevis för verkligt värde 

på förvaltningsfastigheter. Den empiriska undersökningen visar att de flesta revisorer har liknande 

tillvägagångssätt. Då revisorer utgår från samma ramverk, ISA, vid revisionsprocessen så är 

skillnaderna ej markanta. Även att samtliga revisorer är eniga om vad som är revisionsbeviset, 

nämligen själva värderingen och dess antaganden och indata, blir tillvägagångssättet bestämt. 

Anledningen till att tidigare forskning visar att det finns skillnader trots att studien inte kan påvisa 

detta kan vara på grund av att det i Sverige finns en gemensam revisionskultur, jämfört med andra 

länder. 

 

Studien, precis som tidigare forskning, belyser att införandet av IAS 40 medför högre krav och 

ökade svårigheter vid revision av förvaltningsfastigheters värde. Även komplexiteten som 

förknippas med verkliga värden belyses i studien. Studien urskiljer den största svårigheten som 

insamlandet av revisionsbevis samt de subjektiva bedömningar av antaganden och indata som detta 

medför. Denna svårighet innebär det största kravet på revisorers kompetens.   

 
6.1 Teoretiskt resultat 

Studien lämnar två teoretiska resultat. Det första resultatet är skillnaden mellan full värdering och 

skrivbordsvärdering, som ej återfinns i tidigare forskning. Full värdering innebär att 

värderingsmannen går ut och besiktar fastigheterna och gör sin bedömning utifrån det medan en 
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skrivbordsvärdering görs från värderingsmannens kontor, utifrån de uppgifter denne erhållit från 

bolaget. Det andra resultatet utgörs av de tre faser som identifierats, specifikt för revision av 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Dessa tre faser illustreras med hjälp av en tre-fas-modell 

(figur 6.1).  

 

 
Figur 6.1 Revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

 

Figur 6.1 illustrerar de tre faser som identifierats för revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. Under planeringsfasen samlas revisionsteamet och har ett möte för att 

planera inför revisionsuppdraget. Med hjälp av en revisionsriskbedömning väljs indata som har hög 

väsentlighet och risk ut för att ta reda på vad revisionsenheten ska ha störst fokus på. Under 

processfasen kontrollerar revisorerna bolagets val av värderingsmetod, hur processen för 

värderingen ser ut samt vilken indata de beräknat. Under värderingsfasen bedöms 

värderingsmodellen som bolaget utgår ifrån.  

 

6.2 Praktiskt resultat 

Studien lämnar ett praktiskt resultat, i form av förändringsförslag, som kan gynna fastighetsbolag 

som redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, revisionsbyråer som reviderar verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter samt beslutande organ inom standard för problemområdet. 

 

• Det är idag praxis att externvärdera förvaltningsfastigheter årligen och det är reglerat att 

rapportera om en intern eller extern värdering har använts. Flera intervjupersoner önskar att 

extern värdering blir ett krav. Om det ingick i regelverket så skulle det medföra högre 

trovärdighet för bolagen då revisionsbevis bör utgöra en extern, oberoende bekräftelse. Om 
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endast externa värderingar användes i årsredovisningen skulle trovärdigheten öka 

ytterligare. 

• Flertalet intervjupersoner vill även se förbättring inom redovisningen, då det råder delade 

meningar om hur verkligt värde på förvaltningsfastigheter bör redovisas. Ett önskemål är att 

det verkliga värdet inte påverkar resultatet, att istället använda anskaffningsvärdet och ange 

det verkliga värdet i not samt att skriva upp värdet cirka var tionde år, om inga stora 

marknadsförändringar sker. 

 

6.3 Metod- och resultatreflektion 

En kvalitativ studie medför större subjektivitet samt är oftast mindre generaliserbar än en 

kvantitativ studie. I denna studie tydliggörs därför att syftet är att skapa en ökad förståelse och ej 

generaliserbarhet. Då intervjuarna, via studiens subjektiva förhållningssätt, kan ha påverkan på 

studien tas aspekten i beaktning vid studiens utformning. Vid tre intervjutillfällen uppmärksammas 

att de auktoriserade revisorerna ej innehar tillräcklig erfarenhet av revision specifik för verkligt 

värde på förvaltningsfastigheten, för att besvara de djupare frågorna. Intervjuarna uppfattar det som 

att dessa tre intervjupersoner har relevant erfarenhet vid bokningstillfället men märker under 

intervjun att intervjupersonerna inte kan föra någon djupare diskussion. För att undvika detta i 

framtiden kan intervjuarna, utöver att upplysa om syftet och intervjuämnet, även fråga 

intervjupersonerna personligen om de har tillräcklig erfarenhet inom problemområdet. Intervjuarna 

anser dock att det uppnås en mättnad och att fler intervjuer inte tillför någon ny information till 

studien. En fördel med intervjuer är enligt intervjuarna att intervjupersonerna har möjlighet att tala 

fritt och förmedla sin egen syn på området. En nackdel med intervjuer är att intervjuarna är 

delaktiga och kan, medvetet eller omedvetet, påverka intervjupersonerna genom exempelvis 

ledande frågor. Denna aspekt är av stor vikt och tas i beaktning. Intervjuarna anser dock att 

intervjuguiden är neutralt utformad och endast utgjort ett ramverk för samtalet. Intervjuarna 

bemöter även intervjupersonerna på deras egna villkor och försöker att påverka intervjumiljön och 

samtalet så lite som möjligt. En telefonintervju har ofta fler nackdelar än ett personligt möte, ur 

denna aspekt är faktumet att en intervju i den aktuella studien utgörs av en telefonintervju relevant. 

Den aktuella telefonintervjun anses dock viktig för studien då intervjupersonen innehar relevant 

kompetens samt erfarenhet inom området. Intervjun genomförs därmed, trots att möjligheten till 

personligt möte inte finns och nackdelarna tas i beaktning.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

De mindre erfarna revisorerna är mindre positiva mot revision av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter, medan de flesta erfarna visar en positiv attityd mot problemområdet. Vid 

utrymme för vidare forskning kring revision av verkligt värde på förvaltningsfastigheter är ett 

förslag att undersöka varför de oerfarna revisorerna har en mindre positiv syn gentemot verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter. Vid intervjuerna uppmärksammas ytterligare ett intressant ämne 

där det finns utrymme till vidare forskning. Flertalet intervjupersoner visar bekymmer för den 

latenta skatten som byggs upp i fastighetsbolagen men som aldrig betalas, eftersom fastigheterna 

oftast säljs i bolagsform. När försäljningen sker i bolagsform innehar bolaget en eller fler fastigheter 

och därmed sker det en försäljning av aktier i dotterbolag, vilket är skattefritt. Av den anledningen 

väljer de flesta att sälja och köpa förvaltningsfastigheter i bolagsform, vilket skapar en inaktiv 

marknad. Detta anses av intresse och en vidare studie rekommenderas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

1. Vilken befattning har du inom yrket? 

2. Hur lång erfarenhet har du i arbetet som revisor? 

3. På vilket sätt kommer du i kontakt med revidering av verkligt värde? 

 

Primära frågor 

4. Vad tror du är den bakomliggande orsaken till att verkligt värde är omdiskuterat? 

5. Hur dras gränsen mellan förvaltningsfastigheter och övriga fastigheter? 

6. Förklara hur du som revisor går till väga vid revidering av verkligt värde? 

7. Vilka revisionsbevis krävs för att du ska kunna göra en korrekt bedömning? 

8. Gällande revisionsbevis, är företag medgörlig gällande att överlämna relevant information?  

9. Är det stor skillnad mellan revidering före IAS 40 och nu? Vilka är de största förändringarna? 

10. Vid revidering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde, tar ni hänsyn till hur investerare 

kommer se på årsredovisningarna, då det påverkar BR och RR? 

11. Vad innebär god revisionssed? 

12. Vad tycker du om IAS 40 (värdering till verkligt värde på förvaltningsfastigheter)? 

13. Vilken anser du vara mest fördelaktig, verkligt värde eller redovisning till anskaffningsvärde?  

14. Anser du att värderingen till verkligt värde ger ett rättvist resultat? 

15. Anser du att regelverket IAS 40 är fullständigt gällande värderingen av förvaltningsfastigheter eller 

anser du att någonting bör förbättras? Om ja, vad bör förbättras? 

16. Vilka svårigheter har du bemött vid värderingar enligt IAS 40? 

17. Har införande av värdering enligt IAS 40 medfört högre krav på revisorer? 

 

Avslutande frågor 

18. Vilka förändringar skulle du vilja se i framtiden gällande revidering av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter? 

19. Finns det något annat som du skulle vilja tillägga som berör vårt problemområde? 

20. Finns det möjlighet att vi kan kontakta dig vid ett senare tillfälle om det behövs kompletterande 

uppgifter?  
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Bilaga 2. Sekretessavtal  
 
 

Mot bakgrund av att nedanstående intervjuperson avser ingå samarbete 
tecknas nedan avtal om sekretess då uppgifter av konfidentiellt slag kan 
komma att lämnas.  

Detta avtal innehåller bestämmelser gällande anonymitet för intervjupersoner. Konfidentiell 
information är information om identitet, intervjupersonens namn samt tillhörande bolag.  

Intervjun kommer att spelas in, med intervjupersonens samtycke, för att sedan transkriberas och 
skickas tillbaka till intervjupersonen så denna kan godkänna materialet. Efter godkännandet 
kommer det inspelade materialet samt transkriberingen att raderas.  

Icke-konfidentiell information som är allmän eller information som intervjuarna redan vet innan 
intervjun genomfördes berörs ej av kontraktet.  

 
Student 1     Intervjuperson  

Underskrift:     Underskrift:  

Namnförtydligande: Maria Wallberg   Namnförtydligande: 

Ort och datum:     Ort och datum:  

 
 
Student 2  

Underskrift:  

Namnförtydligande: Nora Wennertorp 

Ort och datum:  

 


