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Förord 
Vi vill börja med att ge ett stort tack till Christel Fryklund på Volito Fastigheter AB i Malmö, 

Andreas Lund på Brinova AB i Landskrona samt en fastighetsutvecklare på Vasakronan AB i 

Malmö för att de tillät oss komma på besök och genomföra intervjuer med dem. Informationen 

som tillgavs på intervjuerna har bidragit till att vårt empiriska material är väldigt brett samt att 

de hjälpt oss skapa klarhet.  

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Jan-Olof Müller, som hjälpt oss med frågor som 

uppkommit under uppsatsens gång samt att han kunnat ge oss värdefulla synpunkter och tips. 

Vi vill samtidigt tacka våra opponentgrupper som gett oss bra konstruktiv kritik under 

seminarietillfällena.  
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Sammanfattning 

Problemformulering 

Hur uppfattar fastighetsbolagen att värdet av deras kommersiella fastigheter påverkas av 

infrastrukturförändringar?  

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur värdet på kommersiella fastigheter påverkas av 

en omvärldsförändring och hur det uppfattas av fastighetsbolagen. Vi vill undersöka om en ny 

tågstation påverkar värdet på fastigheterna i det närliggande området. Syftet med studien är inte 

att presentera värdeförändringarna i monetära eller procentuella uttryck utan hur de uppfattas 

av fastighetsbolagen.   

 

Metod 

För att få fram relevant data om studiens problemställning så utfördes en kvalitativ studie. 

Anledningen är att en kvalitativ studie studerar problemet på en djupare nivå. En ökad förståelse 

skapades med hjälp av intervjuer med personer som aktivt arbetar inom fastighetsbranschen. 

 

Slutsats 

Den här studien visar att tågstationer är viktiga för fastighetsbolagen och att det inte är 

tågstationerna i sig som påverkar värdet på kommersiella fastigheter utan det är den 

tillgänglighet som den bidrar med som påverkar. När det anläggs en ny tågstation så skapas det 

förväntningar om att värdet på fastigheterna i dess närhet kommer att öka i värde. Dessa 

förväntningar bygger på den ökade tillgänglighet som en tågstation bidrar med som kommer 

göra att fler människor är i rörelse och konsumtionen kommer att öka. Studien visar att 

nuvärdesmetoden är den värderingsmetod som används i störst utsträckning och varianter av 

ortsprismetoden kunde användas men endast i en liten utsträckning. Studien visar även att 

tidsaspekten och magnituden styrks svagare än de andra slutsatserna. Resultatet visar att det tar 

längre tid för en tågstation att slå igenom i fastighetsvärdet och magnituden av värdeökningen 

blir större än beräknat. Studien visar också att många faktorer påverkar hur snabbt 

värdeförändringen sker och i vilken omfattning. Resultatet visar även att det finns en mängd 

olika omvärldsförändringar och dessa kan påverka värdet på kommersiella fastigheter. Studien 

visar att när en värdeförändring sker av anledningen att en ny tågstation anläggs så beror 

värdeförändringen på flera faktorer än enbart tågstationen. Resultatet visar att tågstationen är 

en del av helheten och helheten säger att värdet på kommersiella fastigheter påverkas till det 

positiva.  

  

 

Nyckelord 

Omvärldsförändringar, infrastruktur, tågstation, avkastningsvärde, nuvärdesmetoden, 

fastighetsvärdering, kommersiella fastigheter, 
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1. Inledning 
I detta kapitlet kommer vi att beskriva rubrikerna bakgrund där vi förklarar lite om varför vi 

valt att skriva denna studie. Den kommer även innehålla en förklaring om vår 

problemformulering och ett kort syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
I takt med att städer växer ökar behoven av en utvecklad infrastruktur i form av förbättrade 

kommunikationer med buss-, tåg- och tunnelbanetrafik. Sådana infrastrukturförändringar 

skapar förväntningar om framtida nyttor, vilket påverkar oss människor, städernas utveckling 

och värdet på kommersiella fastigheter (Forouhar, 2016; Diaz, 1999). Enligt Lind och 

Lundström (2009) definieras i Sverige begreppet kommersiella fastigheter till sådana 

fastigheter som används till kontor, industri, hotell och butiker. I många länder räknas även 

bostäder med i begreppet. Den planerade höghastighetsjärnvägen i Sverige är en förändring i 

infrastrukturen som gör att ämnet är relevant och högst aktuellt. Höghastighetsjärnvägen 

innebär att städerna kan utvecklas genom nya förbindelser och stationer som ofta blir en 

knutpunkt för persontransporter kring vilket nya bostäder, tjänster, service och arbetsplatser 

kan växa fram (Trafikverket, 2017). Det här bekräftas av Urban Lönn vid Värderingsinstitutet 

i Halmstad, som uttrycker att nyanlagda tågstationer påverkar värdet på fastigheter i dess 

närområde. Förändringar i infrastrukturen är omvärldsförändringar som inte enbart omfattar 

förbättrade kommunikationer utan det kan också vara att anlägga ett affärscentrum, park eller 

skola. Även dessa kan påverka värdet på fastigheter (Ardeshiri, A., Ardeshiri, M., Radfar, & 

Shormasty, 2016; Fack & Grenet, 2010; Sirpal, 1994). Vid investering i kommersiella 

fastigheter utgör värderingen en central roll, eftersom det sker förändringar kontinuerligt som 

påverkar värdet på fastigheter (Hansson, Olander & Persson, 2009). För att kunna ta ett så 

kalkylerat beslut som möjligt så krävs det att köpare och säljare har underlag för detta och då 

har en värdering av en fastighet en väldigt betydande roll. Det är en komplex uppgift att värdera 

fastigheter varför det ställs höga krav på fastighetsvärderares kunskaper och kompetens 

(Kummerow, 2000). Vid fastighetsvärdering använder värderare olika värderingsmetoder. Det 

är framförallt Ortsprismetoden och Nuvärdesmetoden som används av värderare i Sverige 

(Brunes, 2015). Städer som genomgått en infrastrukturell utveckling, i form av anläggandet av 

en tågstation, är Malmö och området Triangeln som fick sin station år 2010 samt Landskrona 

som fick sin tågstation flyttad till utkanten av staden år 2001. Att dessa städer har fått nya 

tågstationer anlagda under 2000-talet och den planerade höghastighetsjärnvägen med nya 

tågstationer längs vägen bekräftar att det här ämnet är högst relevant.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Persson (2015) ställs det krav på kompetens och erfarenhet hos fastighetsvärderare och 

Forouhar (2016) konstaterar att det finns flera faktorer som medför att fastighetsvärdering är 

ett komplext fenomen. Anledningen är att det över tid sker ständiga förändringar i de olika 

värdepåverkande faktorerna, vilket gör att värdet på fastigheter ständigt förändras. Enligt 

Persson (2015) är det viktigt att fastighetsvärderaren vid värdering kan ta hänsyn till de 

viktigaste värdepåverkande faktorerna. Varje fastighet är unik och har ett specifikt läge enligt 

Persson (2015) som tillägger att aktörerna på fastighetsmarknaden är få och har begränsad 

marknadskunskap samt att fastighetsmarknaden består av ett stort antal delmarknader som kan 

avgränsas på olika sätt. Sammantaget påverkar detta värderingen och gör att det kan uppstå 

stora skillnader i fastighetsvärdet. Fastighetsvärdet påverkas av flera faktorer där läget har stor 

betydelse enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2008) och Forouhar (2016). Det finns 
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ytterligare faktorer som påverkar värdet på fastigheter i form av omgivningens ekonomiska 

status, tillgängligheten till viktiga servicefunktioner och fastighetens karaktär (Forouhar, 2016). 

Enligt Hansson et al. (2009) styrs värdet av behov och en förväntad framtida nytta. När 

omvärldsförändringar uppstår, i form av anläggandet av en tågstation, skapas det förväntningar 

om att värdet på fastigheterna i området kommer att öka (Forouhar, 2016; Diaz, 1999). I en 

studie av Lowicki & Piotrowska (2015) som genomfördes i Polen kom de fram till att en 

tågstation eller annan förbättring av infrastrukturen medför en högre ljudnivå för fastigheterna 

i närhet till dessa förbättringar i infrastrukturen och den ökade ljudnivån har en negativ 

påverkan på fastighetsvärdet. Detta motsägs av Dai, Bai, & Xu (2016) för de kom fram till att 

när alla positiva och negativa faktorer en tågstation medför tas hänsyn till, så blir det i slutändan 

positivt. Det här är inget Dai et al. (2016) är ensamma om att komma fram till för enligt 

Forouhar (2016) och Diaz (1999) är det vanligt att det skapas förväntningar när en ny tågstation 

anläggs. Dessa förväntningarna bygger på de positiva effekter som anläggandet av en ny 

tågstation i omgivningen förväntas ge i form av ökade fastighetsvärden på de fastigheter som 

ligger i stationens närhet. Ett flertal tidigare genomförda studier påvisar förändringar gällande 

värdet på fastigheter i samband med anläggandet av en ny tågstation (Forouhar, 2016). Enligt 

Forouhar (2016) är det dock inte givet att det uppstår en värdeökning på fastigheter i närområdet 

av en ny tågstation. Eftersom det inte är givet att en värdeökning sker så vill vi i denna studie 

undersöka fastighetsbolagens uppfattning av hur värdet på deras kommersiella fastigheter har 

påverkats av en ny tågstation. Med bolagens uppfattning menas hur fastighetsbolagen resonerar 

kring betydelsen av en infrastrukturförändring i form av en ny tågstation. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur uppfattar fastighetsbolagen att värdet av deras kommersiella fastigheter påverkas av 

infrastrukturförändringar?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka fastighetsbolagens uppfattning om hur värdet på 

kommersiella fastigheter påverkas av en infrastrukturförändring, i form av en tågstation. 

Eftersom tidigare forskning inte har fokuserat på fastighetsbolagens uppfattning om hur värdet 

på deras kommersiella fastigheter påverkas av en infrastrukturförändring vill den här studien 

minska den kunskapsluckan inom ämnesområdet. I den här studien vill vi undersöka om en ny 

tågstation påverkar värdet på fastigheterna i det närliggande området. Syftet med studien är att 

presentera fastighetsbolagens resonemang där monetära eller procentuella uttryck bortses från. 

Vi har i denna studie valt att undersöka området kring tågstationen Triangeln i Malmö samt 

området kring den gamla tågstationen i Landskrona.  
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2. Teoretisk Referensram 
I detta kapitel beskrivs ämnet fastighetsvärdering där avsikten är att ge en grundläggande 

förståelse för det. Det är viktigt att ha denna förståelse för att kunna förstå innehållet i studiens 

senare kapitel. Det som kommer att presenteras här är värderingsteori och viktiga begrepp, 

värdering av fastigheter, de olika värderingsmetoderna samt omvärldsförändringar.  

 

2.1 Värderingsteori och begrepp: 

2.1.1 Definition på fastighet 
Fastighet definieras i Jordabalken 1 kap 1 § enligt följande: “Fast egendom är jord. Denna är 

indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och 

vertikalt”. En fastighet utgörs inte endast av den avgränsade markytan utan även byggnader och 

andra anläggningar som avsedda för stadigvarande bruk av fastigheten (Lantmäteriverket & 

mäklarsamfundet, 2008). Enligt Lind och Lundstöm (2009) definieras i Sverige begreppet 

kommersiella fastigheter i regel som “allt förutom bostäder”, det vill då säga om fastigheten 

används som kontor, industri, hotell, butiker (inklusive köpcentrum). I många länder ingår 

bostadshyresfastigheter i begreppet kommersiella fastigheter. Enligt Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet (2008) så avses kommersiella fastigheter som sådana fastigheter som 

används i ett företag som har till mål att producera förvaltningstjänster i form av uthyrning av 

bostäder och lokaler. I 6 kap 1 § Fastighetstaxeringslagen framgår en definition om vad som 

omfattar en värderingsenhet, “värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En 

värderingsenhet skall endast omfatta egendom som ingår i en enda taxeringsenhet”.  

 

2.1.2 Värdeteori 
Värdeteori innebär att försöka beskriva hur värden uppkommer, hur de förändras och kan 

förklaras. I detta sammanhang menar Hansson et al. (2009) att det är viktigt att skilja på värde 

och pris, där det ekonomiska värdet påverkas av behovet som skapar efterfrågan, utbud, 

överlåtbarhet och rätten att äga en fastighet. Den framtida nyttan skapar ett värde medan priset 

avgörs vid förhandling mellan en köpare och säljare. Enligt Persson (2015) finns det ett antal 

olika värdebegrepp, där de mest betydelsefulla är marknadsvärde och avkastningsvärde.  

 

2.1.3 Marknadsvärde 
Marknadsvärdet är det mest använda värdebegreppet vars tillämpning är världsomfattande 

(Persson, 2015). Det förekommer ett flertal definitioner av marknadsvärdet, framförallt 

internationella, där denna studie har valt att använda sig av den definition som används i Sverige 

och lyder enligt följande: “Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

partsrelationer och utan tvång” (Persson, 2015, s. 307). Enligt Hansson et al. (2009) och 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008) utgörs marknadsvärdet av en prisbedömning av 

en tillgång vid en viss tidpunkt på en specifik marknad. Marknadsvärdet och priset står i nära 

relation till varandra enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008), där marknadsvärdet 

utgörs av det sannolika priset för en fastighet med förbehåll om att priset vid särskilda fall 

variera.  Att ha tillgång till relevant information om objektet är avgörande för vilken 

värderingsmetod som är lämpligast att använda.  
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Figur 1 visar frekvensfunktion för priser på fastighetsmarknaden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 

2008) 

 

Figur 1 visar en frekvensfunktion för en normalfördelning, där det sannolika priset är det pris 

som kan noteras flest gånger. Detta kan tolkas som den mest accepterade definition av 

marknadsvärdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008).  

 

2.1.4 Avkastningsvärde 
Enligt Persson (2015) kan avkastningsvärde definieras enligt följande: 

“Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 

värderingsobjekt” (s. 310). Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008) väljer att beskriva 

avkastningsvärdet som nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott och används för 

fastigheter som exempelvis hyreshus och jordbruksfastigheter. Avkastningsvärdet påverkas av 

många olika faktorer såsom fastighetsägarens skicklighet att driva fastigheten, nuvarande 

finansierings- och beskattningsläge. Enligt Hansson et al. (2009) och Persson (2015) utgår 

avkastningsvärdet från investerarens ekonomiska förutsättningar där det årliga ekonomiska 

överskottet ger en bild av de nyttor en fastighet kan ge. Vid värdering av fastigheten beräknas 

framtida intäkter och kostnader samt bestäms och nuvärdesberäknas nyttorna för 

fastigheten.       

 

2.2 Värdering av kommersiella fastigheter  
När kommersiella fastigheter värderas är det vanligt att det förekommer stora skillnader av 

värdet inom en ort men även mellan olika orter. Enligt Hansson et al. (2009) och Persson (2015) 

bestäms värdet av olika värderingsgrunder, alltså inte enbart finansiella. Andra faktorer som 

påverkar är affektionsvärden, miljövärden, samhällsvärden, politiska värden och estetiska 

värden. Värdet styrs av behov och en förväntad framtida nytta. Företag har olika behov, vilket 

medför att potentiella nyttor värderas på olika sätt. Enligt Hansson et al. (2009) och Collier et 

al. (2008) utgörs nytta av vilken framtida avkastning en investering i fastigheter kan ge, men 

skälet till en investering kan också vara kapitalplacering. Företag har olika förmågor att utnyttja 

sin avkastning, varför avkastningsvärdet också blir olika beroende på syftet med värderingen. 

Enligt Hansson et al. (2009), Collier et al. (2008) och Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 

(2008) finns ett antal värdefaktorer som det tas hänsyn till vid värdering. Värdet byggs upp av 

tekniska, juridiska, ekonomiska, samhällsekonomiska och politiska faktorer. I dessa fall 

påverkar fastighetens läge, ålder, storlek, standard, planbestämmelser, omgivning, 

hyresintäkter, driftskostnader, marknadens villkor, konjunktur, inflation, räntenivåer, 

skatteregler, lagstiftning och miljöaspekter. På grund av mängden påverkansfaktorer måste 

generaliseringar göras och beräkningar förenklas, vilket medför att det är viktigt att försöka 

uppskatta riskerna med förenklingarna. Enligt Persson (2015) finns det ett antal olika 

Pris 

Sannolikhet Mest sannolikt pris 
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värdepåverkande faktorer som förändras kontinuerligt över tid. Därför förändras värdet 

ständigt, vilket innebär att värdet är en ögonblicksbild och är således knuten till en specifik 

värdetidpunkt. För att bättre illusterara sambandet mellan värdeteori, värderingsteori och 

värderingsmetoder, som kommer förklaras härefter, så används figur 2.  

 

 
Figur 2 sambandet mellan värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008)  

 

2.3 Olika värderingsmetoder  
Det finns tre olika typer av värderingsmetoder ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och 

produktionskostnadsmetoden. Enligt Brunes (2015) används produktionskostnadsmetoden i en 

mindre utsträckning i Sverige varför den inte beskrivs närmare i den här studien.  

 

2.3.1 Ortsprismetoden  
Enligt Hansson et al. (2009) är detta en metod för att värdera fastigheter och dessa brukar 

benämnas som värderingsobjekt och andra enheter som redan har blivit köpta som används vid 

värderingen benämns som jämförelseobjekt. Ortsprismetoden kan ibland beskrivas som en 

direkt metod i jämförelse med nuvärdesmetoden som ibland kan sägas vara en indirekt metod. 

Ortsprismetoden är en statistisk metod och förutsätter bra med tillgång på data och används för 

att kunna få fram ett så exakt marknadsvärde för värderingsobjektet.       
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I ortsprismetoden så finns det en metodik enligt Hansson et al. (2009) och den metodiken är i 

10 steg: 

 

1.     Definiera syftet med värderingen 

2.     Bestäm värdetidpunkten 

3.     Samla in fakta om värderingsobjektet 

4.     Avgränsa till en relevant marknad och precisera krav på jämförelseobjekten 

5.     Samla in jämförelsematerial 

6.     Analysera jämförelsematerialet 

7.     Välj värdefaktorer att normera till 

8.     Gör urval med hänsyn till övriga värdefaktorer 

9.     Normera och tidskorrigera 

10.  Bedöm marknadsvärde och uppskatta osäkerheten 

 

Genom att använda ortsprismetoden för en direkt jämförelse krävs att fastigheten som jämförs 

har väldigt stora likheter med den fastighet som värderas, vilket kan vara svårt att hitta (Hansson 

et al., 2009). Därför finns det behov av att normera de valda jämförelseobjekten genom att 

relatera priserna till en faktor som är prispåverkande. Den här normeringen görs enligt Hansson 

et al. (2009) ofta genom att den köpeskillingen, som blivit noterad, divideras med den mest 

betydelsefulla värdefaktorn. Den här värdefaktorn kan vara många olika beroende av fysiska 

faktorer; ålder, storlek och läge eller så kan det vara ekonomiska.  

När ortsprismetoden arbetas med så finns det fyra varianter som använder olika sorters 

nyckeltal (Brunes, 2015): 

 

• Areametoden, som baseras på uthyrningsbar area eller säljbar area 

• Nettokapitaliseringsmetoden, som baseras på fastighetens driftnetto 

• Bruttokapitaliseringsmetoden, som baseras på fastighetens hyra 

• Köpeskillingskoefficientmetoden, som baseras på fastighetens taxeringsvärde 

 

En ortsprisanalys kan alltid göras, men om den ska göras till ett tillfredsställande resultat så 

finns det behov av brett underlag. Det är ofta svårt att avgöra om köp, med prisuppgifter, kan 

vara representativa eller inte och därför får det göras närmare undersökningar av 

omständigheterna (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Enligt Persson (2015) kan 

tillgången på jämförelseobjekt vara begränsad på grund av varje fastighets unika läge och 

egenskaper. Inom fastighetsmarknaden har det skapats en myt om bristen på relevanta 

jämförelseobjekt då ortsprismaterialet anses vara obefintligt. Jämförelseobjekt finns alltid, 

varför marknadsjämförelser måste tillåtas göra skillnad på värderingsobjektet och 

jämförelseobjekten.    
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Figur 3 visar priset per kvadratmeter för olika värderingsobjekt vid en tidpunkt sedan förändras det 

värdet och blir annorlunda vid värdetidpunkten och därefter tas mellanskillnaden för att bestämma 

värdet. (Slideplayer.se)  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ortsprismetoden är i grunden en jämförelse mellan redan 

sålda objekt och det egna objekt som skall prisbestämmas. Det som skall göras är att söka av 

och analysera den marknad som det aktuella objektet ligger i och sedan undersöka samt leta 

efter redan sålda objekt som påminner i högsta grad om ens egna objekt. 

 

2.3.2 Nuvärdesmetoden  
Nuvärdesmetoden eller som den också kallas avkastningsmetoden, är en värderingsmetod för 

att värdera fastigheter. Metoden är ett samlat begrepp för värderingsmetoder där framtida nyttor 

från fastigheten nuvärdesberäknas till den önskade värdetidpunkten (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008). Nuvärdesmetoden syftar till att kunna få ett uppskattat 

marknadsvärde och för detta så behöver parametrarna bestämmas i överensstämmelse med 

marknaden och dennes krav (Brealey et al., 2011). Metodens innebörd är att försöka 

omkonstruera prisbildningen på marknaden och metoden kräver mycket från värderaren. Den 

behöver ha bra kännedom om marknaden och de ingående parametrarna (Hansson et al., 

2009).   

Nuvärdesmetoden kan enligt Brunes (2015) delas in i två olika beräkningsmodeller, vilka är 

direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden. Kassaflödesmetoden och 

direktavkastningsmetoden är de vanligaste beräkningsmodellerna som fastighetsvärderare 

använder sig av. Dessa två har många likheter med varandra, det enda som skiljer dessa emellan 

är att i kassaflödesmetoden utreds det första året mer noggrant än i direktavkastningsmetoden 

(Brunes, 2015). 

Metoderna är möjliga att användas vid både marknadsvärde- och 

avkastningsvärdebedömningar. Syftet med metoderna är att ta fram ett uppskattat 

marknadsvärde så behöver parametrarna bestämmas i enlighet med marknaden och dennes krav 

(Hansson et al., 2009). När marknadsvärdet ska bedömas så bygger tillämpningen av metoden 

mycket på hur väl värderaren känner till marknaden. Vid avkastningsvärdebedömningar så är 
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det däremot som så att det inte är marknaden utan ägaren själv som bestämmer kraven och vilka 

bedömningar som skall ligga till grund för beräkningen av värdet (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2008). 

När värderingen av ett objekt ska bedömas med hjälp av kassaflödesmetoden så koncentreras 

mycket på storleken av betalningsströmmarna, alltså in- och utbetalningar, och vid vilken 

tidpunkt de sker (Brealey et al., 2011; Greve, 2003). Vid varje kalkylperiod skall 

inbetalningarna och utbetalningarna dokumenteras för varje år och varje års netto ska 

diskonteras till värdetidpunkten. 

 

Figur 4 visar en formel för kassaflödesmetoden (Brealey et al., 2011) 

Värderingsobjektet kommer att generera inbetalningar under en lång tid, eftersom det antas att 

den kommer göra det i evig tid. Med anledning av detta ska ett restvärde bedömas, där restvärdet 

vid kalkylperiodens slut också skall diskonteras (Brunes, 2015).  

Direktavkastningsmetoden är en enklare variant av nuvärdesmetoden, den bygger på fyra 

förutsättningar dessa är: normaliserat driftnetto (Dn), konstant tillväxt i driftnetto (g), 

avkastningskrav (r) och att fastigheten finns i evig tid. Med normaliserat driftnetto, så är det 

driftnettot som fastigheten genererar under normala omständigheter på marknaden. Med 

konstant tillväxt i driftnettot så är det de normala driftnetton över tid som kommer att ändras 

med en konstant faktor. Det sista antagandet, att fastigheten kommer att finnas för evig tid, görs 

för att det kan vara svårt att uppskatta hur länge en fastighet kommer att finnas i fullt bruk 

(Brunes, 2015). 

2.4 Omvärldsförändringar 

2.4.1 Infrastrukturförändringar 
Tågstationer utgör knutpunkter i städer där även busstationer finns i anslutning till tågstationen. 

Då busstransporter många gånger är sammankopplade med tågstationer så belyses även hur 

dessa kan påverka värdet på fastigheter. Enligt en studie av Mulley & Tsai (2015) om att 

förbättra infrastrukturen kring kollektivtrafik i Sydney, konstateras det att en förbättrad 

kollektivtrafik inte endast leder till en förbättrad tillgänglighet utan också ett ökat värde på 

fastigheterna i närheten av stationen. Mulley & Tsai (2015) tillägger att djupare forskning kring 

de fördelar som en stombuss, eller på engelska ”bus rapid transit” (BRT), medför hittills har 

varit bristfällig varför de inte har några tidigare studier att utgå ifrån. En stombuss är ett koncept 

för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet. Det som Mulley & Tsai (2015) 

kom fram till var att effekterna ett bus rapid transit system kan ha på fastighetspriserna var att 

de fastigheter som låg i direkt närhet till stationen kunde åtnjuta ökade fördelar, i form av 

prishöjning. De kunde också konstatera att om bussen hade tillgänglighet till skola och 

shoppingcenter påverkade det fastighetspriserna mer än de som inte gjorde det. Mulley & 

Tsai (2015) konstaterade i sin studie att ett sådant här bus rapid transit system inte påverkade 

fastighetspriserna oerhört mycket i Sydney, men att på andra platser som Peking, Seoul och 

Bogotá kunde det ses en högre höjning i fastighetspriserna på grund av införandet av bus rapid 

transit. I större städer är det inte enbart busstransporter som är sammankopplade med 
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tågstationen utan också tunnelbanestationer som gör resandet enklare inom staden. Dessa kan 

också genom en ökad tillgänglighet i en högre grad medföra att värdet på fastigheterna i närhet 

får en ökning i sitt värde, vilket bekräftas av parispropertygroup.com i en artikel om att 

transportsystemet i Paris ska rustas upp. Metro-projektet kallas Grand Paris Express där 68 nya 

metrostationer kommer att anläggas. Enligt parispropertygroup.com (2015) har projektet skapat 

höga förväntningar om vad det kommer att innebära för tillväxten i områdena och hur det 

kommer att påverka värdet på fastigheterna. Av artikeln framgår också att experter inom 

fastighetsbranschen uttalar sig om goda investeringsmöjligheter, då det skapar förväntningar 

om att värdet på fastigheter i närhet till de nya tunnelbanestationerna kommer att öka. Dock 

framgår av artikeln att enbart nya stationer ökar inte värdet på fastigheterna utan det kommer 

behövas affärer i nära anslutning till stationerna och fastigheterna för att värdeökningen ska bli 

mer omfattande (parispropertygroup.com, 2015). För att förtydliga begreppet 

infrastrukturförändring i den här studien så är det endast tågstationer som är i fokus och det 

involverar inte tunnelbanestationer eller busstationer.   

 

2.4.1.1 Tågstation 
En studie av Dai et al. (2016) visar att tågstationer påverkar närliggande fastighetspriser. 

Studien är gjord i Peking där 10 tågstationer har öppnat under de senaste åren. De kom fram till 

att tågförbindelser har störst påverkan under de första tre till fyra åren efter den öppnas. En ny 

tågstation medför inte enbart positiva sidor, utan där finns även mindre bra sidor, i form av att 

det blir mycket folk som är i rörelse runt stationen och att det blir en högre ljudnivå. I en studie 

av Lowicki & Piotrowska (2015) konstaterar de att oljud från olika källor blir ett störande 

moment och det kan göra så att fastighetspriserna sjunker. Studien genomfördes i Poznan 

County i Polen under 2013, de samlade in data från fastighetstransaktioner. Den data delades 

in i olika kategorier, sälj priser, utsatt för ljud runt huvudvägarna i Poznan County, fastighetens 

karaktär, grannskapets karaktär, tillgänglighet till kommunikation och miljöns karaktär. Studien 

visade att fastigheter som fanns i områden där de utsattes för oljud på nätterna fick en minskning 

i fastighetsvärdet. De kom fram till i sin studie att tystnaden var mer värd än tillgängligheten 

till allmänna kommunikationer. Det här gällde endast om oljuden förekom på sena kvällar 

(22.00-24.00) och tidiga morgnar (4.00-6.00) och inte om det förekom under dagen. Så 

fastigheter som ligger i närheten av större vägar och där oljud kan förekomma på sena kvällar 

och tidiga morgnar, som i närhet till stationer där bussar och tåg går, så kunde det ses en 

minskning i fastighetspriset. Enligt studien av Dai et al. (2016) blir det en positiv effekt på 

fastighetspriserna efter att hänsyn tagits till de positiva och negativa effekterna. De kunde också 

konstatera att tågstationer har en högre positiv påverkan på fastighetspriserna som ligger i 

förorterna än dem som ligger i stadskärnan. 

 

Enligt Forouhar (2016) och Diaz (1999) är det vanligt att det skapas förväntningar vid 

järnvägsprojekt. Förväntningarna bygger på de positiva effekter som anläggandet av en ny 

tågstation i omgivningen förväntas ge i form av ökade fastighetsvärden på de fastigheter som 

ligger i stationens närhet. En ny tågstation ökar tillgängligheten till arbeten, affärer, 

rekreationsaktiviteter och minskar transportkostnaderna, vilket då förväntas öka värdet på 

fastigheter (Diaz, 1999). Avståndet från fastigheten till tågstationen har betydelse, där just en 

ökad tillgänglighet har stor betydelse gällande värdet på fastigheter. En studie som enligt 

Forouhar (2016) gjordes i Washington påvisade en förändring gällande värdet på fastigheter, 

som tillägger att även på andra ställen har liknande trender uppmärksammats, exempelvis i 

Hong Kong, London och San Diego. Värdeökningen på fastigheterna avser både småhus och 

kommersiella fastigheter.  När det gäller kommersiella fastigheter så har det visat sig att värdet 

på dessa har ökat påtagligt om de är belägna nära tågstationen och att det även ligger ett 
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affärsdistrikt i nära anslutning till området. Enligt Forouhar (2016) visar studier att 

fastighetsvärdet ökar mer när beslut om ett framtida projekt tas och efter att en ny tågstation 

tagits i bruk än under själva byggskedet. Forskning visar dock att det inte är givet att det uppstår 

en värdeökning på fastigheter i närområdet av en ny tågstation. Enligt Forouhar (2016) 

bekräftar en studie från Teheran detta. En tågstation anlades mellan ett välmående område och 

ett nedgånget område bestående av låginkomsttagare. I det välmående området sjönk värdet på 

fastigheterna medan de ökade i det nedgångna området. Studien visar att det råder ett 

komplicerat förhållande mellan en tågstation och värdet på fastigheter i dess närhet, där flera 

faktorer påverkar i relation till den lokala omgivningen. Enligt Forouhar (2016) visar en studie 

från Seoul visar också detta, där fastigheterna inte ökade i värde av att en ny tågstation anlades. 

I stället var de värdehöjande faktorerna storleken på byggnaderna, kvaliteten på skolorna i 

området och närheten till rekreationsområden. Enligt Diaz (1999) visar en studie från Miami 

däremot en svag värdeökning på fastigheter i ett välmående område nära en ny tågstation medan 

ingen förändring har skett i ett mera nedgånget område. Diaz (1999) framhäver att magnituden 

på värdeökningen skiljer sig mellan områden och detta beror på hur mycket tillgängligheten 

förbättras i området.  Det finns även studier gjorda i syfte att undersöka eventuella negativa 

effekter av en ny tågstation och om fastighetsvärdet påverkas av dessa, exempelvis buller och 

miljömässiga orsaker. I Portland övervägde fördelarna med ökad tillgänglighet de negativa 

effekterna, enligt Diaz (1999). Dock finns det enligt Forouhar (2016) studier som påvisar det 

motsatta förhållandet. Sammantaget konstaterar Diaz (1999) att nya tågstationer ökar värdet på 

fastigheter som ligger i stationernas närhet.  

 

Det har även gjorts en svensk studie om hur kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling 

med hjälp av en spatial analys av spårbunden kollektivtrafik och marknaden för småhus i Skåne 

under perioden 1995 till 2015. En spatial analys är ett samlingsbegrepp för kvantitativa metoder 

som analyserar rumsliga förhållanden. Studien är gjord av Andersson, Bohman & Tateishi 

(2017). De områden som har fått tillgång till sådana här nya stationer är områden som 

Triangeln, där marken redan är tätt använd, och Hyllie, som är ett område inom en 

storstadsregion men som är under exploatering. Av studien framgår inte hur marken används, 

men enligt författarna finns en potential för att utveckla markanvändningen inom dessa 

områden och bidra till en bättre fungerande bostads- och arbetsmarknad i regionen. Andersson 

et al. (2017) undersökte även i sin studie orten Trelleborg som nu fått pendlingsavstånd till 

Malmö genom pendlingståg. Studien innefattar även orter i den nordöstra regionen, där 

bostadsmarknaden varit betydligt svalare än i de västra delarna av regionen. De olika 

förutsättningarna för de olika områdena påverkar sannolikt också vilka resultat en sådan här 

kollektivtrafik får i regionerna. Andersson et al. (2017) kom fram till att framför allt i de västra 

delarna av regionen uppvisar bostadsmarknaden en ökning av priset och försäljningsvolymer. 

Flertalet studier visar alltså att en ny tågstation oftast har betydelse när det gäller värdet på de 

fastigheter som finns i stationens närhet oavsett om det gäller kommersiella eller 

bostadsfastigheter. Den ökade tillgängligheten bidrar till detta. Det finns fall där tågstationen 

istället har flyttats från stadens centrum till dess utkant. I en studie av Zetterqvist (2012) 

gällande Landskrona konstateras att fastighetspriserna har fallit gällande de fastigheter som 

tidigare låg i nära anslutning till den gamla stationen. Fastighetspriser och fastighetsvärden är 

inte jämförbara fullt ut, men ger ändå en riktlinje om hur värdet kan påverkas av sjunkande 

fastighetspriser.  
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2.4.2 Övriga omvärldsförändringar 
Enligt Collier et al. (2008) finns det en mängd olika omvärldsförändringar dessa kan vara 

infrastruktur, rekreation, shopping, skola eller sådant som på andra sätt påverkar omgivningen. 

Även dessa omvärldsförändringar påverkar värdet på fastigheter. Då infrastruktur är i fokus så 

kommer de andra omvärldsförändringarna bara berättas kort om då det kan vara bra för att få 

en bättre bild av helheten.  

 

2.4.2.1 Shopping 
Värdet på fastigheter kan öka om avståndet till närmsta matbutik eller shoppingcenter är kort. 

I en studie av Sirpal (1994) studeras prisskillnaderna mellan fastigheter som är så identiska som 

möjligt och som befinner sig nära shoppingcenter av olika storlek. Det tas upp att 

shoppingcenter medför positiva faktorer till fastighetspriserna såsom bekvämlighet i form av 

shopping, mindre pendeltid till shopping och underhållningsmöjligheter. Dock medför det 

också negativa faktorer som oljud, föroreningar och trängsel, Sirpal (1994) studerar de positiva 

och negativa faktorerna mot varandra för att se hur mycket det påverkar fastighetspriserna. 

Resultaten av studien blev att fastigheterna runt omkring ett shoppingcenter har positiv 

påverkan på fastighetspriserna. Det kunde också ses att större shoppingcenter påverkar 

fastighetspriserna runt omkring mer än vad mindre shoppingcenter gör. 

    

2.4.2.2 Skolor 
Fastigheter belägna nära en skolverksamhet gör det enklare för familjer att transportera sina 

barn dit, vilket många gånger kan öka värdet på dessa fastigheter. Enligt en studie som gjordes 

i Paris av Fack & Grenet (2010), framkommer att kvaliteten på de närliggande skolorna 

påverkar fastighetspriserna. Detta kan också kopplas till att om där finns en skola i området 

nära en fastighet så kommer de att påverka det fastighetspriset positivt och beroende på hur bra 

den skolan presterat så kommer det att ytterligare påverka priset i positiv riktning. 

 

2.4.2.4 Rekreation 
Rekreation är något som påverkar oss alla, det kan vara i form av att det finns parker, 

idrottsanläggningar, lekplatser eller platser för underhållning. Platser som har avkopplande 

aktiviteter som främjar återhämtandet av krafter är det som innefattas i begreppet rekreation 

och det påverkar ofta fastighetspriser positivt enligt Ardeshiri et al. (2016). Det är alltså sådant 

som förbättrar livskvaliteten som innefattas i begreppet rekreation och det är något som 

påverkar fastighetspriserna positivt. En studie av Ardeshiri et al. (2016) visar hur miljön 

omkring fastigheter kan vara viktig att ta till hänsyn och att de påverkar både fastighetspriserna 

och livskvaliteten. Resultatet av deras studie blev att kvaliteten på miljön omkring fastigheten 

är av stor vikt. De kunde inte komma fram till några exakta siffror men de kunde se att 

grönområden och andra faktorer som hjälper till att bidra till en bättre livskvalitet påverkar 

fastighetspriser till det positiva.  
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs hur vi har gått tillväga för att samla in den data vi behövt. Därefter 

beskrivs hur vi säkerhetsställer reliabiliteten och validiteten i vår studie samt presenteras vårt 

urval av personer som intervjuats i den här studien.  

 

3.1 Ämnesval 
Ämnet i denna studie grundar sig främst på att vi under studietiden har skapat oss ett intresse 

för fastighetsvärdering. För att få inslag till vår studie bokade vi ett lunchmöte med Urban Lönn 

vid värderingsinstitutet. Under detta lunchmöte framförde vi att ämnet fastighetsvärdering är 

intressant och undrade om han hade några förslag om ett intressant ämne att göra en studie om. 

Resultatet av lunchmötet blev hur mycket anläggandet av en tågstation i förorterna påverkar 

värdet på fastigheter i dess närhet. Valet föll på att undersöka hur infrastrukturförändringar i 

form av tågstationer påverkar värdet på fastigheter i dess närhet och för att kunna ge konkreta 

exempel valdes tågstation Triangeln i Malmö och tågstationen i Landskrona. Anledning till 

valet av tågstation Triangeln är att den togs i bruk så sent som 2010 och är belägen i centrala 

Malmö, vilket gör att den minskar avståndet till tågstationen för många pendlare, tågstationen 

i Landskrona valdes för att se vad som händer med fastighetsvärdet när tågstationen flyttas från 

stadens centrum till dess utkant, vilket gör att avståndet till tågstationen ökar. Vi valde att i vår 

studie bortse från siffror och istället fokusera på hur fastighetsbolag resonerar kring hur en 

infrastrukturförändring i form av en ny tågstation påverkar värdet på deras fastigheter belägna 

i närområdet.  

 

3.2 Metodval 
För att få fram studiens syfte har vi valt att arbeta utefter en kvalitativ metod. Vi vill genom 

studien undersöka fastighetsbolagens uppfattning om hur värdet på kommersiella fastigheter 

påverkas av en infrastrukturförändring, i form av en tågstation. Det bästa sättet för det är att 

fördjupa sig i ämnet och därigenom få en bättre förståelse för det vi valt att studera som 

dessutom utgörs av ett begränsat urval. I vårt sökande efter information har vårt syfte inte varit 

att omvandla insamlad information till något som presenteras i siffror. Enligt Holme & Solvang 

(1997) kännetecknas en kvalitativ uppsats av att den bygger på det som blir skrivet eller det 

som någon talar i ord. Den kvalitativa metoden kännetecknas även av att den går på djupet i 

forskningen och detta gör den för att beskriva hur, vad och varför saker och ting är och tolkar 

det utifrån dess sammanhang. I vår studie ansåg vi att det genom intervjuer var viktigt att kunna 

tillåta respondenterna att utveckla sina resonemang för hur deras arbetssätt ser ut och hur de 

anser en nyanlagd tågstation påverkar värdet på deras fastigheter i dess närhet. Vid intervjuerna 

fick respondenterna tillfälle att utveckla sina resonemang genom illustrationer visa deras tankar 

kring värderingsmetoder. Vid en intervju gjordes illustrationen på whiteboard för att beskriva 

hur ett värde slår igenom i värderingsmetoden. Vid en annan intervju visades ett prospekt där 

innehållet förklarades. Det finns både nackdelar och fördelar med att använda sig av en 

kvalitativ metod. Några fördelar är att intervjuerna som görs kan bättre användas för att ge mer 

detaljerade data, kan vara flexibla och justeras efter hand om det behövs samt att de ofta ger 

svar på det som frågeställaren söker. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där 

respondenterna fick möjlighet att utveckla sina resonemang, vilket gjorde att delar av 

intervjuerna blev i diskussionsform. På så sätt blev intervjuerna flexibla och inte så låsta vid ett 

manuskript. Nackdelar med en kvalitativ metod är att det är mer tidskrävande, vilket begränsar 

antalet intervjuer som kan genomföras. Den kvalitativa metoden gör att vi i intervjuerna kan 

ställa enklare frågor men få svar som är mer omfattande och komplexa (Trost, 2005). Vid en 

intervju så ställdes en enkel fråga om det gick som de förväntat sig, svaret som gavs blev mer 
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omfattande och komplext. Svaret som gavs var att det gick som förväntat men att det tog längre 

tid än vad de räknat med samt att magnituden blev större än vad de räknat med till en början.   

 

Vi har valt att arbeta utifrån en abduktiv ansats, som är en kombination av den induktiva och 

deduktiva ansatsen. Den abduktiva ansatsen innebär enligt Bryman (2012) att först skapa en 

teoretisk förståelse av sammanhanget och det som ska studeras. För att uppnå det måste vi lära 

oss att tänka och se på världen på samma sätt som de vi studerar gör. Alltså måste vi förstå 

innebörden, språket som talas av de vi studerar och de perspektiv som formar deras världsbild. 

Vår studie har inslag av den induktiva ansatsen genom att vi arbetar utifrån den kvalitativa 

metoden och att vi studerar verkligheten öppensinnat, vilket enligt Jacobsen (2002) 

kännetecknar den induktiva ansatsen. Vi har även inslag av den deduktiva ansatsen då vi har 

byggt upp vår empiri utifrån vår teoretiska referensram. Enligt Jacobsen (2002) kännetecknas 

den deduktiva ansatsen av att den utgår från den teoretiska referensramen för att bygga upp 

empirin. Vi ansåg att den abduktiva ansatsen för den här studien är mest lämplig. Anledningen 

är att vi inledde vårt arbete med att före kursstart för examensarbetet träffa Urban Lönn från 

Värderingsinstitutet genom ett lunchmöte. Lunchmötet innebar att vi kunde bygga vår 

empiriska grund då vi fick information om fastighetsvärdering och hur 

infrastrukturförändringar i form av nya tågstationer kan påverka värdet på fastigheter, där 

Urban Lönn bidrog till vårt intresse för denna studie inom ämnet hur tågstationer påverkar 

värdet på fastigheter. Enligt Lantz (1993) ligger kvalitativ forskning ofta mitt emellan den 

induktiva och deduktiva ansatsen.    

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Här beskrivs hur datainsamlingen gjorts i studien, det gäller då hur vi gjort för att samla in vår 

primära- och sekundära data. Det som innefattas av primärdata är framförallt våra observationer 

och de individuella intervjuerna. Insamling av sekundärdata kallas ibland för källgranskning 

och det är information som samlats in av andra personer, forskare och institutioner (Jacobsen, 

2002).  

 

Den sekundära data som vi använt oss av i den här studien kommer från diverse relevant 

litteratur och vetenskapliga artiklar om vårt ämne. Litteraturen är inhämtad från olika bibliotek 

samt från tidigare relevanta kurser inom Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet i Halmstad. 

Vetenskapliga artiklar har hämtats från databasen Web of Science och K2:s databas, som är 

nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Sverige. Flertalet av de vetenskapliga artiklarna 

som denna studie refererar till använder sig av kvantitativ metod. Slutsatserna i dessa artiklar 

presenteras i monetära och procentuella uttryck, men vi har valt att inte använda oss av dessa 

uttryck. Istället kan resultaten från dessa studier användas i vår studie eftersom det går att utläsa 

en logik som säger att dessa omvärldsförändringar faktiskt påverkar värdet på fastigheter. Två 

artiklar anser vi har varit särskilt intressanta för vår studie, det är artiklarna av Forouhar (2016) 

och Andersson et al. (2016). Anledningen till att artikeln av Forouhar (2016) var intressant var 

att studien hänvisar till flertalet tidigare genomförda studier om hur tågstationer påverkar 

fastighetsvärdet. Vi anser att artikelns positiva sidor är att den omfattar mycket relevant fakta 

från många olika länder gällande om hur värdet på fastigheter påverkats av nya tågstationer och 

att dess fakta presenteras på ett förståeligt sätt. En nackdel med studien av Forouhar (2016) är 

att den beskriver slutsatserna från tidigare gjorda studier, vilket innebär att inga djupgående 

analyser görs av tidigare gjorda studier. Dock anser vi att artikeln av Forouhar (2016) tjänar 

vårt syfte när det gäller att få vår problemformulering besvarad. Artikeln av Andersson et al. 

(2016) var intressant och värdefull för vår studie eftersom den har koppling till den region vi 

har valt att studera nämligen Skåne och särskilt då tågstationen Triangeln samt att den beskriver 
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att tågstationer genom ökad tillgänglighet påverkar värdet fastigheterna i dess närhet till det 

positiva. Av artikeln framgår det att Triangelns tågstation är den station i Skåne där resandet 

har ökat mest. Nackdelen med studien är att den kvantitativa metoden använts samt att den inte 

hämtar information från många olika håll. Diverse annan information har hämtats från internet 

och erhållits via sökmotorn www.google.se. Vi har försökt att använda sökmotorn så lite som 

möjligt på grund av att det kan bli svårigheter med att bekräfta deras tillförlitlighet.  

 

För insamling av den primära data används besöksintervjuer, det är när intervjun görs ansikte 

mot ansikte. Det kan karaktäriseras som en dyrbar metod som ibland är nödvändig för att få 

utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet (Dahmström, 2000). Till dessa intervjuer har det 

gjorts en intervjuguide innan intervjuerna (se bilaga 1, 2 och 3). Frågorna till intervjuerna 

kommer att vara desamma då grunden är att vi vill få veta hur fastighetsbolagen går tillväga vid 

värdering av sina fastigheter samt hur värdet på deras fastigheter påverkas av en 

omvärldsförändring.     

 

Vid behov kommer det att ställas kompletterande frågor under intervjuerna, för att få en djupare 

förståelse av deras resonemang. Vid det första intervjutillfället uppgav respondent 1 att vid 

fastighetsvärdering har värderaren en tendens att värdera fastigheter för lågt vid en uppåtgående 

marknad och för högt vid en vikande marknad. Vid det tillfället ställde vi en kompletterande 

fråga om varför den situationen uppstår. Genom att använda sig av en öppen intervju ges 

möjlighet att ställa fördjupningsfrågor vid behov. Frågor av det slaget är svåra att bestämma i 

förväg (Lantz, 1993). På så sätt får vi större möjlighet att få våra frågor besvarade då intervjun 

blir mer flexibel. Vi har valt att inte spela in våra intervjuer. Anledningen är att vi inte fick 

tillåtelse att spela in den första intervjun och att det visade sig att vi genom en tidig bearbetning 

av innehållet fick med allt väsentligt. En annan anledning är att vi vid alla intervjutillfällen fick 

möjlighet att återkomma med ytterligare frågor vid behov. Efter att ha gått igenom all 

information från intervjutillfällena ansåg vi att det fanns behov av att utnyttja möjligheten att 

åretkomma med ytterligare frågor, vilket vi gjorde via mail. Dessa svar blev inte så utförliga 

som de hade kunnat bli om vi hade ställt dem vid en besöksintervju, svaren presenteras som 

intervju 2.        

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Vi vill genom vår studie försäkra oss om att det inte smyger in några systematiska eller 

slumpmässiga fel vid informationsinsamlingen. Därför är reliabilitet och validitet viktiga delar 

i metodiken. Jacobsen (2002) menar att tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet 

uppnås genom ständig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av allt insamlat 

material. När det talas om validitet innebär det att de data som samlats in är relevanta i ett visst 

sammanhang, i vårt fall i den här studien så är det data som har med fastighetsmarknaden och 

värdering av fastigheter att göra. Malterud (1998) menar att innebörden av validitet handlar 

mycket om att kunna använda rätt sak vid rätt tillfälle, för en viss information kan vara relevant 

i en situation men behöver inte vara relevant i en annan. Enligt Jacobsen (2002) är validiteten 

beroende av vad som mäts och att det behandlats i frågeställningen. Det är viktigt att mäta det 

som avses att mätas annars brister validiteten. Validiteten i vår studie säkerställs genom 

informationsinsamling som har med fastighetsmarknaden och värdering att göra samt att de 

används vid rätt situation. Vi ställde krav på att de valda vetenskapliga artiklarna skulle vara 

daterade så nära nutid som möjligt samt att de hade med värdering av fastigheter att göra och 

hur en omvärldsförändring kan påverka värdet på fastigheter. Framförallt skulle det ha med 

omvärldsförändring i form av anläggandet av en ny tågstation att göra. Intervjuobjekten från 

samtliga intervjuer är verksamma i fastighetsbranschen, vilket innebär att de genom sina 
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kunskaper kunde uttala sig om hur en ny tågstation påverkar värdet på deras fastigheter i dess 

närhet. Detta gör att data som samlats in är väldigt relevant för vår studie.  

 

Vi säkerhetsställer att informationen som samlats in har hög reliabilitet genom att 

intervjuobjekten har fått möjligheten att genomgå intervjumaterialet samt att dessa har godkänt 

innehållet innan vi har använt oss av det i vår studie. Reliabilitet framhäver att de data vi använt 

har analyserats på ett tillförlitligt sätt, att ha hög reliabilitet är alltid något som ska strävas efter 

(Malterud, 1998). Hög reliabilitet föreligger om olika och oberoende undersökningar av ett och 

samma fenomen ger samma eller ungefär samma resultat enligt Jacobsen (2002). När vi jämför 

de olika vetenskapliga artiklarna som vi samlat in så framgår att dessa studier har fokus på 

tågstationer på olika platser i världen samt att förutsättningarna har varit olika. Trots detta 

kommer studierna fram till ungefär samma resultat, det vill säga att en tågstation påverkar 

värdet på fastigheter, oftast till det positiva. Vid intervjutillfället med Fryklund från Volito 

Fastigheter bekräftade hon samma sak genom att uppge att en tågstation påverkar värdet på 

fastigheterna i dess närhet. Då vi har valt att skapa oss en djupare och mer personlig förståelse 

vid datainsamlingen så påverkar detta möjligheten att göra samma studie och få samma svar 

som vi har fått. Här är det alltså viktigt hur mätningarna genomförs och hur noggrant 

informationen bearbetas, eftersom informationen som fås måste vara tillförlitlig för att 

reliabiliteten ska vara tillfredsställande. Enbart en hög reliabilitet garanterar inte att validiteten 

är hög. Det är något som är viktigt att tänka på vid data- och informationsinsamling när en 

analys ska göras gällande fastighetsvärdering. Om insamlade data och information inte kan 

användas eller om det används i fel situation kan resultatet bli annorlunda jämfört med om det 

används i rätt situation. Om informationen och data som samlats in är tillförlitlig så ger det en 

ökad reliabilitet för studien.   

 

3.5 Urval för intervjuer 
När urval av undersökningspersoner ska göras är det viktigt att välja rätt personer för att kunna 

få information som är relevant för vår studie och få så utförliga svar som möjligt vid intervjuer. 

En kvalitativ intervju ska öka informationsvärdet och ge en mer fullständig uppfattning av det 

fenomen som studeras (Holme & Solvang, 1997). Genom intervjun vill vi få ett så stort 

informationsinnehåll som möjligt, vilket åstadkoms genom att intervjupersonerna har mycket 

kunskap om det vi väljer att studera. Enligt Holme & Solvang (1997) innebär en 

respondentintervju att intervjun sker med personer som själva är delaktiga i det som studeras. 

När vi skulle hitta intervjupersoner så började vi söka efter fastighetsbolag som stämmer in på 

det som formulerats i problemformuleringen samt avgränsningen. Så när fastighetsbolag skulle 

väljas så ska de vara verksamma i områdena runt tågstationen Triangeln och den gamla 

stationen i Landskrona. De utvalda företagen utgörs av Vasakronan AB som äger många 

fastigheter i området kring Triangeln samt att de äger fastigheten som innefattar 

shoppingcentret vid Triangeln, Volito fastigheter AB äger ett antal fastigheter längs med 

gågatan som ligger intill tågstationen Triangeln och Brinova Fastigheter AB som är det enda 

bolaget beläget i Landskrona, de äger flertalet fastigheter som ligger i närhet till den gamla 

stationen. Kraven vi ställer på intervjupersonerna från fastighetsbolagen är att de ska ha god 

insikt och kännedom om fastighetsmarknaden och hur värdering av fastigheter går till. De 

personer vi tog kontakt med på respektive företag var:  
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Namn Titel Erfarenhet Datum för 

intervju 

Längd av 

intervju 

Respondent 1 Fastighets- 

utvecklare på 

Vasakronan 

Arbetat 25 år i 

fastighets-

branschen 

28 mars 1 timme 

Christel 

Fryklund 

Förvaltnings- 

Chef på Volito 

Fastigheter AB 

Arbetat i 

fastighets- 

branschen sedan 

1999 

10 April 45 minuter 

Andreas Lund Regionchef i 

Västra Skåne 

vid Brinova 

Fastigheter AB 

Arbetat i 

fastighets- 

branschen sedan 

2006 

19 April 30 minuter 

 

Fördelarna med våra respondenter är att de var kunniga och hade mycket information att ge oss 

om hur en tågstation har påverkat värdet på deras kommersiella fastigheter. Då Triangeln har 

varit mer i fokus så har det varit en fördel att vi haft fler respondenter som är verksamma i det 

området än i Landskrona. Nackdelen är att vi endast har tre respondenter, vi hade önskat fler 

respondenter både från Triangeln men även i Landskrona. Dock gavs inte denna möjlighet då 

många fastighetsbolag inte kunde ta sig tid för oss och en intervju. Något som varit bra är att 

båda respondenterna från Triangeln var verksamma i respektive företag när tågstationen 

anlades, tyvärr var inte Lund på Brinova verksam när tågstationen i Landskrona flyttades.  

 

3.6 Källkritik 
Primärdata är något som alltid är att föredra och i den här studien så är primärdata i form av 

insamlat intervjumaterial. Det är viktigt att efter insamlingen av primärdata att jämföra det med 

sekundärdatan, i syfte att jämföra vad som sagt i intervjuerna med hur andra har tolkat liknande 

situationer. När vi använder vår sekundärdata måste vi vara medvetna om att det är en annan 

forskare som sammanställt data och att den personen antagligen har haft ett annat ändamål med 

sin informationsinsamling (Jacobsen, 2002). När vi valt våra vetenskapliga artiklar har vi hela 

tiden varit medvetna om att dessa studier gjorts i andra ändamål än vad vi har för avsikt att 

göra. Dock har studierna bidragit med viktig information för vår studie varför använder vi oss 

av dem. Bostadsmarknaden är en marknad som är väldigt skiftande och då blir nyare data att 

föredra för vår studie, men sekundärdata ska samtidigt ha med vårt ämne att göra och vara 

jämförbar med vår empiriska data. Så i fall då det krävdes äldre data så användes det trots allt. 

Flertalet av de vetenskapliga artiklarna som utgör den teoretiska referensramen i vår studie har 

gjorts under 2000-talet, vilket gör dem högst användbara för vår studie. Dock har vi också valt 

att vid behov använda oss av studier som är gjorda före 2000-talet eftersom dessa studier 

innefattar relevant information och intressanta aspekter som vi anser vara lämpliga att ingå i 

vår studie. Vi har valt att göra ett antal intervjuer med olika personer i fastighetsbolag för att 

kunna stärka trovärdigheten för vår studie och kan ytterligare stärka det genom att vår 

insamlade sekundärdata stämmer överens med uttalanden som gjordes under intervjuerna.  
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3.7 Orsak-verkan 
Enligt Jacobsen (2002) innebär kausalitet något som omfattas av orsak och verkan. Det måste 

råda samvariation mellan det vi antar är orsak och det vi antar är verkan.  Kausalmodellen kan 

betraktas som ett alternativ till en uppsättning av påståenden om orsakssamband mellan olika 

variabler, alltså där en effektvariabel är den faktor vi vill förklara (Holme & Solvang, 1997).  

I den här studien undersöker vi om hur en tågstation påverkar värdet på fastigheter i dess närhet, 

vilket görs med stöd av hur fastighetsbolag uppfattar hur värdet på deras kommersiella 

fastigheter påverkas av en ny tågstation. I inledningen av vår studie hade vi uppfattningen om 

att en ny tågstation kan påverka värdet på fastigheter utan att ta hänsyn till andra variabler och 

orsakssamband som skulle kunna vara bidragande i detta. Under studiens gång har dock vår 

uppfattning förändrats med stöd av den information som utgör vår teoretiska referensram och 

empiri. Det har gjort att vi inte ser det så hårddraget som kausalmodellen att en orsak måste 

leda till en verkan utan vi ser det som att en verkan, i det här fallet värdepåverkan, beror på 

flera orsaker. Vi undersöker resonemang från fastighetsbolagen och har därmed inte en så strikt 

syn på det hela. Vi menar att enbart en ny tågstation behöver inte innebära en värdeökning på 

fastigheter i området. En ny tågstation medför andra faktorer som kan bidra till värdeökningen, 

exempelvis en ökad tillgänglighet. Med ökad tillgänglighet ökar resandet till och från arbeten 

och affärer. Konsumtionen ökar således, vilket bidrar till ökad omsättning hos butiker som i sin 

tur påverkar hyressättningen i området. Eftersom värdeökningen på fastigheter beror på fler 

faktorer än enbart en ny tågstation är det svårt att säga vad som påverkat vad men vi kan 

konstatera att tågstationen är en del av helheten och helheten säger att värdet på fastigheter 

påverkas.  
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4. Empiri 
I avsnittet presenteras det empiriska material författarna funnit relevant för studiens 

frågeställning. Här gör vi först en presentation med en kort introduktion om företagen för att 

sedan redovisa den information vi fått in från intervjuerna. Den här informationen kommer 

sedan att ligga till grund för den här studiens analys och slutsats.  

 

4.1 Vasakronan 
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 116 

miljarder kronor. De äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och 

butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Det fastighetsbeståndet 

omfattar hela 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter från sista 

december 2016. Merparten av detta bestånd befinner sig i Stockholm. Men de har även 

lägenheter som de äger och förvaltar som följt med fastigheten när de köpt den i syfte att äga 

lokalerna. De har en vision som är att den goda staden där alla människor trivs och verksamheter 

utvecklas. De ägs av till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden 

(Vasakronan.se, 2017).  

 

Vårt första intervjuobjekt som vi valt kalla för Respondent 1, har valt att vara anonym, arbetar 

som fastighetsutvecklare vid Vasakronan. Hen har erfarenhet av fastighetsbranschen sedan 25 

år. I nuvarande roll som fastighetsutvecklare arbetar hen med det befintliga beståndet och 

framtida investeringar. Respondent 1 uppger att Vasakronan inte äger några fastigheter 

utomlands och har inga planer på att expandera utomlands. De äger och förvaltar enbart 

kommersiella fastigheter i Sverige där beståndet uppgår till 116 miljarder kronor. I 

Öresundsregionen uppgår beståndet till cirka 14 miljarder kronor. Fastigheterna utgör i största 

del kontorsfastigheter, men även lägenheter ingår. I Malmö har Vasakronan 300 lägenheter. 

Respondent 1 sa att området Triangeln är ett väldigt kontors fokuserat område, att city är city.  

Vasakronan arbetar aktivt för att ständigt bevaka vad som händer inom fastighetsbranschen, 

vilket innefattar vad konkurrenterna gör. Under intervjun berörs ett annat område i Malmö, 

Hyllie, som är i stark expansiv fas. Området finns i Malmös utkant och som sedan några år 

tillbaka har fått en tågstation. I området har det byggts en mängd bostadsfastigheter, hotell, 

mässhall, ishockeyarena samt shoppingcentrum. Respondent 1 är dock kritisk till hur området 

har utvecklats. Anledningen är avsaknaden av ett rekreationsområde som enligt hen bidrar till 

ökad nytta som kan påverka värdet på fastigheter i dess närområde. 

 

När Vasakronan ska värdera sina fastigheter använder de sig enbart av kassaflödesmodeller där 

de med stöd av nuvärdesberäkningar ska avgöra om en investering är lönsam eller inte. I 

beräkningen tar de hänsyn till driftnetto, avkastningsränta (kalkylränta) och inflation. 

Respondent 1 uppger att ortsprismetoden inte är en bra metod att använda sig av när det gäller 

deras fastigheter eftersom beståndet utgörs mestadels av kontors- och butikslokaler. Det är helt 

enkelt svårt att göra jämförelser i området kring Triangeln. I ett område som Triangeln där det 

finns mycket kontors- och butikslokaler samt bostäder kan det förekomma stora skillnader inom 

små avstånd när det gäller värdet på fastigheter. En anledning är att vid nuvärdesberäkningar 

enligt kassaflödesmetoden är avkastningskraven olika vad gäller bostadsfastigheter och 

kontorsfastigheter. Avkastningskraven är generellt högre om fastigheterna utgörs av kontor 

eller butikslokaler. Vid intervju 2 framkommer att anledningen till detta är att risken är högre 

när det gäller kontorsfastigheter, eftersom vakansgraden är högre hos dessa jämfört med 

bostadsfastigheter. Bostadsbristen i Sverige bidrar till den låga vakansgraden när det gäller 

bostadsfastigheter, vilket medför att det föreligger en lägre risk vid investering av dessa. Vid 

första intervjun konstaterar respondent 1 att fastigheter ofta värderas för lågt vid en uppåtgående 
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marknad. Anledningen är att fastighetsvärderare sällan gör avsteg från sina tidigare prognoser 

och beräkningar. Det omvända förhållandet gäller också då fastighetsvärderare inte hänger med 

då en vikande marknad uppstår. Fastighetsvärderare tenderar att underskatta kostnaden för 

marknadshyror. Tiden för hur länge lokaler står vakanta påverkar värdet på fastigheter, där det 

alltså finns en vakansrisk att ta med i beräkningen. Det förekommer ett så kallat nollhyresavtal 

ibland när det gäller lokaler då vakanserna är höga. Hen berättade att en värdering är en 

framtidsförväntan som görs, värderarna gissar alltså på vad värdet kan vara värt i framtiden. Så 

det kan vara svårt att säga hur länge en värdering kan vara korrekt för det kan hända saker 

imorgon som gör att värdet ser annorlunda ut.    

 

Respondent 1 uppger att faktorer som påverkar en fastighets värde är uthyrningsgraden, hyran, 

kostnader, driftnetto, kalkylränta samt inflationsantagande. När det gäller uppkomsten av en 

tågstation vid Triangeln så menar hen att enbart tågstationen inte har medfört en värdeökning, 

däremot ger den en större förväntan på att hyrorna i området kommer att gå upp. Tågstationen 

medför också en ökad tillgänglighet i området och gör att fler människor rör sig i området både 

till och från vilket ökar konsumtionen. Den här ökade tillgängligheten bidrar till en 

värdeuppgång.  

 

Respondent 1 uppger att de hade höga förväntningar gällande värdet på deras fastigheter inför 

byggandet av tågstationen Triangeln. Det skapas alltid förväntningar menar hen och ger 

exempel på det projekt som pågår ett par hundra meter bort från Triangeln. Marken ägs av 

Vasakronan och där pågår en rivning av gamla tennishallen. På det området ska det byggas en 

ny kontorsfastighet motsvarande 15 000 kvm och till en kostnad motsvarande 600-700 miljoner 

kronor. Tågstationen Triangeln spelar en avgörande roll för den investeringen, där 

investeringsbeslutet gällande den nya kontorsfastigheten grundar sig på det projekt då 

Triangelns tågstation byggdes. Vasakronan räknar med en värdeökning av fastigheterna i 

området då hela Triangeln området har blivit ett etablerat kontorsläge. Respondent 1 uppger att 

en tunnelbanestation hade haft en större effekt gällande värdet på fastigheter eftersom det hade 

inneburit att tillgängligheten ökat ännu mer med tätare avgångar. Hen uttryckte det som att en 

tunnelbanestation är en “skänk från ovan”, vilket skapar ännu större förväntningar inom det 

närområde där tunnelbanestationen placeras.  Vidare uppger respondenten att 

värdeförändringar alltid tar längre tid än beräknat, kalkyler visar på ganska snabba 

värdeförändringar många gånger men det tar alltid längre tid. Alltså överskattas alltid 

tidsaspekten medan magnituden av det som sker ofta underskattas. Med magnituden menar hen 

styrkan av det som sker, exempelvis om en kalkyl visar på en värdeökning så blir alltid 

värdeökningen större än beräknat. Vid en eventuell värdeminskning gäller det omvända 

förhållandet då värdeminskningen blir större än beräknat. Det hela föregås av en 

hävstångseffekt som visar sig både vid värdeökning och värdeminskning.  

 

Vasakronan hade förväntningar på att värdet på deras fastigheter skulle öka då tågstationen 

Triangeln skulle tas i bruk. Förväntningarna har infriats men det tog längre tid än beräknat enligt 

respondent 1. När det gäller värdeförändringar i samband med omvärldsförändringar av det här 

slaget då en ny tågstation tas i bruk så slår det igenom momentant. Anledningen är att 

Vasakronan tidigare hade gjort beräkningar på vad deras fastigheter skulle vara värda vid 

tidpunkten då Triangelns tågstation skulle tas i bruk. Beräkningarna gjordes enligt 

kassaflödesmodellen genom nuvärdesberäkningar. Av intervjun framkommer att 

avkastningskraven har sänkts i området sedan tågstationen togs i bruk, anledningen är att den 

anses minska risken för investeringar i det aktuella området. När det gäller värdeförändringar i 

samband med omvärldsförändringar av det här slaget då en ny tågstation tas i bruk så slår det 
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igenom momentant. Hen kunde se att när en tågstation tas i bruk så slår det igenom i deras 

värderingsmodeller, hen illustrerade det med hjälp av en figur.  

 

 
      

Figuren visar ett exempel gällande en fastighetsvärdering i ett område där en tågstation ska tas 

i bruk i framtiden. Byggnadstiden är 5 år, figuren visar årliga kassaflöden under en period av 7 

år. Efter 5 år tas tågstationen i bruk, de uppgjorde beräkningarna gör att det slår igenom direkt 

i deras värderingsmodeller vilket visas i figuren genom ökade intäkter och ett ökat kassaflöde. 

Detta leder till minskad risk och avkastningskravet sänks därmed från 5,25% till 4,75%.  

 

Vi ställde också frågan om hen hade några synpunkter på vad som kan hända med 

fastighetsvärdet i ett område där tågstationen flyttas till andra delar av staden. Svaret vi fick var 

att det beror på vad som gör med stationsområdet men klart att det kan få en negativ påverkan. 

Men görs stationsområdet om till ett attraktivt bostadsläge så kan det bli att det inte händer 

något med fastighetsvärdet, men att lyckas konvertera om det till bostäder ofta kan vara svårt. 

Hen berättade även att det som kommer att ses mycket nu på senare tid är att 70-tals fastigheter 

kommer att rivas för att de antingen ser tråkiga ut eller har mindre bra egenskaper.  

 

4.2 Volito Fastigheter AB 
Volito Fastigheter AB äger och förvaltar utvalda fastigheter i Malmös mest eftertraktade 

områden. Deras verksamhet grundades så sent som 1997 och har sedan den starten haft kretsar 

kring två centrala värden, staden Malmö och en stark relation till deras kunder. De är starkt 

rotade i Malmö. De har en långsiktig strategi och haft goda resultat kontinuerligt som gjort att 

de haft möjlighet att förädla verksamheten vidare. De har fastigheter i de mest centrala delarna 

samt de mest expansiva delarna av Malmö som vid viktiga knutpunkter och infrastruktur. Volito 

fastigheter präglas av långsiktighet, effektivt förvaltande, hög kvalitet i verksamheten och att 
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ha goda relationer till kunderna. De försöker hela tiden arbeta med att utveckla deras bestånd 

och att stärka deras närvaro i Malmös mest attraktiva områden. Volito Fastigheter AB är en del 

av Volito AB (Volitofastigheter.se, 2017).  

 

Vi har intervjuat Christel Fryklund som arbetar som förvaltningschef vid Volito Fastigheter 

AB. Hon har arbetat i fastighetsbranschen sedan 1999. Under de sex första åren arbetade hon 

som fastighetsvärderare, mellan 2005-2011 arbetade hon som förvaltare och sedan 2011 är hon 

förvaltningschef. Volito fastigheter AB grundades 1997 och de äger fastigheter enbart i Malmö. 

Fastighetsbeståndet utgörs främst av kommersiella fastigheter i form av lager, butiker och 

kontor. En mindre del av beståndet utgörs av lägenheter, vilket motsvarar 42 till antalet. Volito 

fastigheter AB satsar på fastigheter som ligger centralt och har bra kommunikationsläge. 

Fastighetsbeståndet utgörs av 26 fastigheter till ett marknadsvärde av 2,5 miljarder kronor.  

 

Fryklund uppger att Triangeln är ett område som tillhör kategorin bästa läge. Området består 

av en stor variation av fastigheter bestående av bland annat bostäder, butiker, kontor och 

sjukhus. Hon har märkt av en ökad efterfrågan av kontorslokaler vid Triangeln efter att 

tågstationen har tillkommit. Vid värdering av fastigheter använder sig Volito av 

avkastningsmetoden där hänsyn tas till räntor, hyror, driftskostnader och direktavkastning. När 

det gäller andra värderingsmetoder såsom produktionskostnadsmetoden och ortsprismetoden så 

används inte dessa. Dock görs jämförelser av priser per kvadratmeter som påminner om 

ortsprismetoden, men det är också enda likheten enligt Fryklund. Fastighetsvärdet har 

utvecklats stabilt uppåt, där förändringar sker kontinuerligt. De faktorer som påverkar värdet 

på fastigheter till största del är ränteläget, hyror, driftskostnader och direktavkastningen enligt 

Fryklund. Hon uppger att det skapas förväntningar vid omvärldsförändringar i form av en ny 

tågstation. Anledningen är förbättrade kommunikationer, vilket ökar tillgängligheten. Den 

ökade tillgängligheten gör att hyresgäster är villiga att betala mer i hyra och då ökar värdet på 

fastigheterna. Tågstationen Triangeln har medfört att pendlare från längre håll kan snabbt ta sig 

till exempelvis Kastrup enligt Fryklund. Detta påverkar området positivt, eftersom den ökade 

tillgängligheten gör att direktavkastningen går ner och hyrorna ökar, vilket medför att värdet 

på fastigheterna ökar.  

 

Vid tidpunkten då Triangelns tågstation byggdes så hade inte Volito några fastigheter i området. 

Däremot har de senare investerat i fastigheter vid Triangeln eftersom de har haft förväntningar 

om att värdet kommer att öka i området med anledning av den nya stationen. De förväntningar 

som Volito hade om att värdet skulle öka har infriats då området är attraktivt. Andra exempel 

på nyttan av att ha fastigheter nära tågstationer då det gäller Volito är de investeringar de gjort 

i Hyllie och området kring centralstationen. Vid dessa fastighetsinvesteringar har närheten till 

tågstationerna haft en stor inverkan på beslutet. Fryklund uppger att närheten till en tågstation 

har blivit allt viktigare, bland annat ur miljöperspektiv. När det gäller hur snabbt en 

värdeförändring sker så menar Fryklund att det är svårt att uttala sig exakt. Hon uppger att 

Volito fastigheter får sitt bestånd värderat en gång per år av externa fastighetsvärderare och att 

de vid investeringar gör egna värderingar. En stegvis ökning har skett men det är svårt att uttala 

sig om hur snabbt det har skett. På frågan om tidsperspektivet överskattas svarar hon att det tar 

nog längre tid än vad som förväntats. När det gäller magnituden så kan den underskattas.  

 

På frågan om hur värdet på fastigheter kan förändras av att stationen flyttas från centrum till 

stadens utkant svarar Fryklund att det kan ske förändringar när det gäller värdet. Det kan vara 

så att pendlare får det svårare att ta sig till sitt arbete med allmänna kommunikationer. Det kan 

medföra att arbetsplatsen kanske också flyttar från centrum och eventuellt till annan ort. 
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Hyrorna i centrum kan påverkas negativt och då kan även värdet på fastigheterna där 

påverkas.           

 

4.3 Brinova Fastigheter AB 
Brinova Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter och 

hyresbostäder i södra Sverige. Med starka huvudägare som Backahill AB och Fastighets AB 

Balder som tittar långsiktigt så har Brinova Fastigheter AB en stor tillväxtpotential i regionen. 

Bolaget har både kapacitet och resurser för att utveckla fastighetsbeståndet i egen regi och 

kunna strukturera och förvalta lokaler åt privatpersoner och myndigheter. Idag har de 50 

fastigheter som har en sammanlagd kvadratmeter på 185 000. Dessa fastigheter är för det mesta 

koncentrerade till Kristianstad, Hässleholm, Landskrona, Eslöv, Malmö och Lund. De har 

dessutom ett mindre innehav i Åhus, Vellinge och Karlskrona. Deras Fastighetsbestånd uppgår 

till ett marknadsvärde som ligger drygt runt 2,5 miljarder kronor och består för det mesta av 

offentliga fastigheter och hyresbostäder. De största hyresgästerna är Malmö stad, Landskrona 

stad, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Skåne, Eslövs kommun och Trafikverket, 

samtliga på långa hyresavtal (Brinova.se, 2017).  

 

Intervjuperson vid Brinova är regionchefen för Västra Skåne Andreas Lund som är anställd där 

sedan feb 2016. Han arbetar i fastighetsbranschen sedan 2008. Han uppger att 

fastighetsbeståndet i Landskrona uppgår till 45 000 kvm. Beståndet utgörs till hälften av 

kommersiella fastigheter och till andra hälften av bostäder. Deras fokus ligger på bostäder samt 

samhällsfastigheter och deras fastigheter ska komplettera Wihlborgs och Catenas fastigheter. 

Fastigheterna har ofta butiker i markplanet och kontor samt bostäder högre upp i fastigheten. 

Brinovas totala fastighetsvärde uppgår idag till 2,5 miljarder kronor. De arbetar aktivt med att 

följa upp vad som sker på marknaden och därigenom planera för framtida investeringar. Inom 

ett år beräknas marknadsvärdet uppgå till 3 miljarder kronor och under 2018 uppgå till 4 

miljarder kronor. Företagets VD har huvudansvaret för förvärv av fastigheter där externa 

aktörer såsom Catella och Bjurfors anlitas. Det är VD:n som gör beräkningarna för 

värderingarna. Brinova har som utgångspunkt ett avkastningskrav motsvarande 5% eller högre. 

Inga investeringar görs om avkastningskravet inte uppnås. Lund uppger att Brinovas 

avkastningskrav oftast är högre än hos konkurrenterna. Vid intervju 2 uppgav Lund att när 

Brinova ska investera i en fastighet så vill de ha den mest tilltalande för dem. En tilltalande 

fastighet för dem ska uppfylla de avkastningskrav de har, vilket läge, skick på fastigheten, finns 

där framtida planer för hyresgäster/byggnaden, finns det byggrätter enligt detaljplan, är det 

tomträtt eller inte, eventuellt servitut, finns vakanser, avtalslängder på hyresavtalen samt vilka 

driftkostnader fastigheten har. Vid första intervjun uppgav Lund att vid större investeringar kan 

Brinova sälja av någon av deras fastigheter i syfte att ha kapital för en ny och större investering. 

De har i nuläget en belåningsgrad motsvarande 50%. Om de väljer att inte sälja av någon av 

sina fastigheter kan de istället erbjuda en del av sina aktier eller ta ett lån. Lund uppger att 

bankerna har blivit mer restriktiva med att låna ut pengar, eftersom Brinova är börsnoterade 

och har högre avkastningskrav så är bankerna mindre restriktiva mot dem. Brinova genomför 

interna värderingar en gång per månad som görs av VD:n. De externa värderingarna görs en 

gång per halvår av Newsec för att få en second opinion. Anledningen till de ofta förekommande 

värderingarna är att det händer mycket på kort tid. Brinova vill försöka binda upp sina 

hyresgäster på långa kontrakt som möjligt eftersom det minskar risken och då kan 

avkastningskravet lättare uppfyllas. Brinova använder sig i huvudsak av nuvärdesmetoden vid 

sina värderingar och ibland köpeskillingskoefficientmetoden som är en variant av den direkta 

ortsprismetoden. Lund ansåg att en värdering är någon som gäller för värderingstidpunkten och 

något som förändras hela tiden. När det gäller hur en tågstation kan slå igenom i deras 
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värderingsmodeller så kunde inte Lund vid intervju 2 bidra med något konkret exempel. Han 

kunde inte heller se hur en tågstation slår igenom i deras värderingsmodeller. Anledningen är 

att tågstationen är en del av de faktorer som påverkar värdet på en fastighet och därmed blir det 

svårt att se exakt hur en enskild tågstation påverkar värdet. Enligt Lund så hänger mycket ihop 

med vad det är för område som stationen ligger intill. Vid första intervjun uppgav Lund att när 

Brinova säljer sina fastigheter så kommer de fram till ett värde men de använder sig inte utav 

värdet som ett fast pris, utan köpare får själva värdera för att komma fram till ett pris och sedan 

lägga anbud.  

 

De faktorer som Brinova tar hänsyn till i sin värdering är fastighetens läge, uthyrningsgrad, 

kontraktsvärde, risk och inflation motsvarande två procent. Lund uppger att värdet på 

fastigheter i Landskrona ökar ju längre västerut fastigheterna är belägna och i motsvarande grad 

sjunker värdet på fastigheterna ju längre österut de är belägna. Fastigheterna i västra 

Landskrona är mer attraktiva och i östra Landskrona är fastigheterna mer nedgångna och 

områdena omfattas av högre kriminalitet. Värdet på fastigheter påverkas av många olika 

faktorer enligt Lund. Han uppger att hyresgäster kan påverka värdet på en fastighet i hög grad, 

särskilt om hyresgästen är ett större företag. Om hyresgästen har en större lokal i fastigheten 

och denne flyttar så kan värdet i den fastigheten sjunka ganska mycket. Men Lund kunde inte 

se att det var många verksamheter som flyttade sina kontor eller butiker ut närmare den nya 

stationen. De han kunde se som flyttade på grund av att tågstationen flyttade var i så fall 

verksamheter som inte har med någon kundmottagning att göra och de gjorde det för att 

underlätta för sina anställda. Men verksamheter som tar emot kunder och har direkt kontakt 

med dem, de kunde han se stannade centralt och hade inget behov av att flytta närmare till den 

nya tågstationen. Det är således inte enbart läget som avgör värdet på en fastighet enligt Lund, 

utan en mängd yttre faktorer. I gengäld så medför en fullt uthyrd fastighet med långa skrivna 

kontrakt en värdeökning.   

 

Lund uppger att tågstationer är betydelsefulla för fastigheter som är belägna i anslutning till 

dessa. Tågstationer skapar förväntningar genom att attraktiviteten i området ökar intill stationen 

då tillgängligheten blir högre och det blir lättare att ta sig till- och från området. Han berättar 

också att det då kommer bli fler människor i rörelse och det kan ge upphov till nya verksamheter 

i området, detta uppgavs i intervju 2. Han uppger några exempel där värdet på fastigheter har 

ökat med anledning av tågstationerna, särskilt är det förorter som gynnas. När det gäller 

Landskrona där tågstationen flyttat från centrum till utkanten av staden anser Lund att det inte 

har påverkat värdet på Brinovas fastigheter. Den gamla stationen innebar miljöproblem i form 

av buller och föroreningar samt att den inte befann sig i ett särskilt bra läge. Lund uppger att 

många faktorer påverkar vid hur snabbt en värdeförändring sker eller magnituden av 

värdeförändringen vid en omvärldsförändring i form av anläggandet av en ny tågstation. Därför 

är det enligt Lund svårt att uttala sig om hur snabbt värdeförändringen sker men klart är att det 

sker. Lund uppger att även magnituden påverkas av många faktorer där avkastningskravet är 

en av dessa. Lund hade även synpunkter på tågstationen Triangeln, han menade att förre 

tågstationens tillkomst så var stationen en knutpunkt men med bussar. I området fanns affärer 

men hela området var lite nedgånget. Efter tågstationens tillkomst har området genomgåtts av 

en upprustning vilket har gjort det mer attraktivt. En stor anledning till upprustningen var att 

tågstationen anlades, enligt Lund.  
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5. Diskussion/analys 
Det här kapitlet kommer att innehålla omvärldsförändringar och värderingsmetoder. Där 

studiens empiriska material kommer att ställas mot vad som sagt i den teoretiska 

referensramen, likheterna och skillnaderna kommer att diskuteras.  

 

5.1 Analysmodell 

 
Vår analysmodell utgår ifrån syftet med denna studie där vi har undersökt hur fastighetsbolagen 

resonerar kring anläggandet av en tågstation och hur det påverkar värdet på deras fastigheter 

som ligger i nära anslutning till denna. Sammanställningen av analysmodellen utgår från den 

teoretiska referensramen och vårt empiriska underlag som visar vårt resonemang kring den 

problemställning vi har kommit fram till. Fastigheters värde och dess utveckling över tid har 

stor betydelse för vår studie, varför vår analysmodell illustrerar värdet på fastigheter (ruta 1). 

Värdet i sin tur bestäms genom olika värderingsmetoder (ruta 2). I denna studie utgörs 

värderingsmetoderna av nuvärdesmetoden (ruta 2.1) och ortsprismetoden (2.2). Det vi kan 

konstatera när jämförelser mellan den teoretiska referensramen och empirin görs är att de 

värderingsmetoder som används av fastighetsbolagen Vasakronan AB, Volito Fastigheter AB 

och Brinova AB är framförallt nuvärdesmetoden och i mindre utsträckning ortsprismetoden. 

Den teoretiska referensramen beskriver också att dessa metoder är de mest använda.  

 

Omvärldsförändringar kan påverka värdet på fastigheter varför analysmodellen visar hur värdet 

kan påverkas av olika omvärldsförändringar (ruta 3). Omvärldsförändringar i denna studie 

utgörs av infrastrukturförändringar i form av en ny tågstation (3.1) och övriga 

omvärldsförändringar (ruta 3.1). Vid omvärldsförändringar och framförallt tågstationer så har 

vi med stöd av jämförelser av den teoretiska referensramen och empirin kommit fram till att 
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dessa påverkar värdet på fastigheter. Dock är det inte enbart en tågstation som medför en 

värdeförändring utan det finns andra faktorer som påverkar och bidrar till den utvecklingen. 

Analysmodellen illustrerar olika värdepåverkande faktorer som anläggandet av en ny tågstation 

medför. En tågstation skapar förväntningar om att värdet på en fastighet ska påverkas, vilket 

illustreras av (ruta 3.1.1). Tågstationen medför också att tillgängligheten ökar, vilket kan 

påverka värdet på fastigheter i dess närhet. Detta illustreras i (ruta 3.1.2). Här finns en koppling 

till värdet och värderingsmetoderna då fastighetsbolagen beräknar värdet på fastigheter med 

stöd av lämplig värderingsmetod. Det finns även en tidsaspekt och magnitud (ruta 3.1.3) att ta 

hänsyn till vid en fastighets värdeförändring i samband med infrastrukturförändringar. 

Tidsaspekten innebär hur snabbt en förändring sker och magnituden innebär i vilken 

omfattning. När det gäller tidsaspekten har vi inte funnit stöd i den teoretiska referensramen att 

värdeförändringar oftast tar längre tid än som beräknats av fastighetsbolagen. Dock finner vi 

stöd när vi gör jämförelser av den teoretiska referensramen och empirin att magnituden har 

betydelse vid uppkomna värdeförändringar. Utfallet av magnituden bestäms av den omgivning 

som omger tågstationen samt kontextuella förhållanden som skiljer sig från ort till ort.  

 

Vi är medvetna om att en omvärldsförändring påverkar en faktor i värderingsmetoderna, 

exempelvis i nuvärdesmetoden påverkar en omvärldsförändring hyresintäkter som gör att 

värderingen enligt den metoden blir annorlunda. Dock har vi i analysen valt att beskriva detta 

som att en omvärldsförändring påverkar värdet, eftersom i slutändan är det en 

omvärldsförändring som har påverkat värdet.    

 

5.2 värderingsmetoder  

5.2.1 Allmänt om värderingsmetoder 
Det är vanligt förekommande att det förekommer stora skillnader inom en ort när fastigheter 

värderas. Olika värderare kan värdera samma fastighet till olika värde och bostadsfastigheter 

kan värderas till ett annat värde än en kontorsfastighet av samma mått. Enligt Hansson et al. 

(2009) styrs värdet av behov och en förväntad framtida nytta, vilket innebär att potentiella 

nyttor värderas olika. Nyttan utgörs av vilken framtida avkastning en fastighetsinvestering kan 

ge (Hansson et al., 2009; Collier et al., 2008). Detta bekräftas av respondent 1 som uppger att i 

området kring Triangeln där det finns mycket kontors- och butikslokaler samt bostäder kan det 

förekomma stora skillnader inom små avstånd när det gäller värdet på kommersiella fastigheter. 

En anledning enligt respondent 1 är att avkastningskraven är olika vad gäller bostadsfastigheter 

och kontorsfastigheter. Avkastningskraven är generellt högre om fastigheterna utgörs av kontor 

eller butikslokaler, vilket betyder att bostadsfastigheter oftast värderas högre uppger respondent 

1. Vi konstaterar att en anledning till att bostadsfastigheter värderas högre än kontorsfastigheter 

är att det råder bostadsbrist i Sverige, vilket innebär att det sällan finns vakanser. Det i sin tur 

gör att risken blir lägre för fastighetsbolagen. Vi kan också konstatera att när det gäller 

kontorsfastigheter så drabbas de periodvis av vakanser, vilket ökar risken och då höjs 

fastighetsbolagens avkastningskrav. Vakanserna kan medföra att värdet på kommersiella 

fastigheter sjunker.  

 

Det finns enligt Hansson et al. (2009), Collier et al. (2008) och Lantmäteriverket & 

mäklarsamfundet (2008) en del faktorer som det vid värdering tas hänsyn till. Sådana faktorer 

utgörs bland annat av fastighetens läge, omgivning, hyresintäkt, driftkostnader, inflation, 

skatteregler samt räntenivåer. Det här bekräftas av respondent 1 och Lund som tillägger att även 

kalkylräntan påverkar vid värderingen. Enligt Fryklund vid Volito Fastigheter AB har 

fastighetsvärdet på deras bestånd utvecklats stabilt uppåt, där förändringar sker kontinuerligt. 

Hon tillägger att de faktorer som påverkar värdet på fastigheter till största del är ränteläget, 
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hyror, driftskostnader och direktavkastningen. Enligt Forouhar (2016) och Diaz (1999) utgörs 

värdet på fastigheter av framtida förväntningar där värderingen enligt Persson (2015) är knuten 

till en specifik värdetidpunkt eftersom värdet förändras ständigt på grund av kontinuerliga 

förändringar över tid. Respondent 1 bekräftar att en fastighetsvärdering utgörs av en 

framtidsförväntan, där värderarna uppskattar det framtida värdet. Hen tillägger att värderingen 

är knuten till en viss tidpunkt varför det kan vara svårt att säga hur länge en värderings kan vara 

korrekt, eftersom det kan hända saker imorgon som gör att värdet ser annorlunda ut. Det är en 

svår uppgift för en fastighetsvärderare att göra värderingar eftersom det ställs höga krav på 

värderarens kompetens (Persson, 2015). Enligt respondent 1 värderas ofta fastigheter för lågt 

vid en uppåtgående marknad. Anledningen är att fastighetsvärderare sällan gör avsteg från sina 

tidigare prognoser och beräkningar. Det omvända förhållandet gäller också då 

fastighetsvärderare inte hänger med då en vikande marknad uppstår. Alla respondenter uppger 

att de fastighetsbolag som de företräder genomför regelbundna värderingar av sitt bestånd. 

Värderingarna görs internt och externt, där de interna görs oftare än de externa. Vi konstaterar 

att de interna värderingarna ger fastighetsbolagens bild av vilket värde deras bestånd värderas 

till. Denna värdering har betydelse för eventuella kommande investeringar. De externa 

värderingarna utförs då fastighetsbolagen vill ha en second opinion, vilket vi konstaterar är bra 

då en utomstående värderare kan bekräfta den interna värderingen. Därför konstaterar vi att 

interna värderingar genomförs oftare än externa. Vid investeringar har de olika 

avkastningskrav, exempelvis uppger Lund vid Brinova att de oftast har högre avkastningskrav 

än sina konkurrenter. Det högre avkastningskravet hos Brinova medför enligt Lund att deras 

förutsättningar till investeringar ser annorlunda ut än hos konkurrenterna. En anledning till de 

ofta förekommande värderingarna är att det händer mycket på kort tid enligt Lund, vilket också 

Fryklund och Respondent 1 understryker då de uppger att förändringar sker kontinuerligt. Vi 

har konstaterat att när värdering av kommersiella fastigheter görs så finns det flera faktorer att 

ta hänsyn till och värdet i sin tur också påverkas av många faktorer. Detta innebär att eftersom 

förändringar sker kontinuerligt så medför de många faktorerna att värdering är en komplex 

uppgift som ställer höga krav på värderare som även förväntas kunna förutse hur framtiden ser 

ut.  

 

Det finns olika metoder att använda sig av vid värdering av fastigheter som enligt Hansson et 

al. (2009) består av nuvärdesmetoden, ortsprismetoden och produktionskostnadsmetoden. Av 

dessa metoder är nuvärdesmetoden eller som den också kallas avkastningsmetoden den metod 

som i huvudsak används av de fastighetsbolag som respondenterna företräder. Varianter av 

ortsprismetoden används i liten utsträckning av Volito Fastigheter och Brinova. Vi kan 

konstatera att det finns ett fåtal värderingsmetoder att tillgå och den mest användbara är 

nuvärdesmetoden. Anledningen är att ortsprismetoden ställer krav på att jämförelseobjekt finns, 

vilket kan vara svårt att finna då det gäller kommersiella fastigheter. Ur företagsekonomisk 

synvinkel har kassaflödet stor betydelse för fastighetsbolag, vilket gör nuvärdesmetoden 

lämplig att använda då beräkningar av kassaflödet ingår i metoden.  

 

5.2.1 Nuvärdesmetod 
Vid användning av nuvärdesmetoden nuvärdesberäknas framtida nyttor från fastigheten till den 

önskade värdetidpunkten (lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Ett uppskattat 

marknadsvärde beräknas som ska vara i överensstämmelse med marknaden och dennes krav 

(Brealey et al., 2011). Metoden ställer höga krav på värderaren som behöver ha bra kännedom 

om marknaden och de ingående parametrarna (Hansson et al., 2009). Vid användning av 

nuvärdesmetoden kan olika beräkningsmodeller användas varav kassaflödesmetoden är en 

enligt Hansson et al. (2009). Enligt respondent 1 använder de sig av kassaflödesmetoden 
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eftersom de anser att den är mest användbar. När kassaflödesmetoden används vid värdering 

av en fastighet koncentreras mycket på in- och utbetalningar, och vid vilken tidpunkt de sker 

(Brealey et al., 2011). Enligt respondent 1 använder sig Vasakronan enbart av 

kassaflödesmodeller vid värdering av fastigheter där de med stöd av nuvärdesberäkningar avgör 

om en investering är lönsam eller inte. I beräkningen tar de hänsyn till driftnetto, 

avkastningsränta (kalkylränta) och inflation. Volito Fastigheter och Brinova använder sig av 

liknande modeller där de tar hänsyn till räntor, hyror, driftkostnader och direktavkastningen vid 

beräkningen. Vi kan konstatera att nuvärdesmetoden eller som den också kallas 

avkastningsmetoden är den metod som används mest av fastighetsbolagen. Vi kan också 

komma fram till att det som tas hänsyn till i nuvärdesmetoden är framförallt driftnetto, ränta, 

avkastningsränta och inflation. Det vi kan konstatera är att de inte följer den teoretiska 

referensramen exakt utan de har egna varianter när de gör nuvärdesberäkningar.  

 

5.2.2 Ortsprismetod 
När ortsprismetoden används görs enligt Hansson et al. (2009) statistiska jämförelser av tidigare 

sålda fastigheter i ett område. Vid arbete med ortsprismetoden finns det enligt Brunes (2015) 

fyra varianter. Eftersom metoden förutsätter riklig tillgång till tidigare försäljningsdata är det 

inget som används enligt respondent 1 som menar att det vid Triangelns station inte har funnits 

objekt att jämföra med. Anledningen är att deras bestånd mestadels utgörs av kontors- och 

butikslokaler, vilket innebär att sådana fastighetsaffärer inte görs lika kontinuerligt som 

bostadsförsäljningar. Fryklund vid Volito Fastigheter uppger att ortsprismetoden och 

produktionskostnadsmetoden inte används av dem. Dock använder de sig av en metod som har 

likheter med areametoden som är en variant av ortsprismetoden då jämförelser av pris per 

kvadratmeter görs, men det är också den enda likheten enligt henne. Lund vid Brinova uppger 

att de ibland använder sig av en variant av ortsprismetoden, då i form av 

köpeskillingskoefficientmetoden. Det vi kan konstatera är att ortsprismetoden används i mindre 

utsträckning eftersom det är svårt att hitta jämförelseobjekt när det gäller kommersiella 

fastigheter. Vi finner att när värdering av småhus ska göras så är ortsprismetoden mer tillämpad 

och kan vara ett bättre val av metod. Det vi konstaterar är dock att fastighetsbolagen använder 

sig av egna varianter av ortsprismetoden som innebär jämförelser av pris per kvadratmeter.  

 

Respondent 1 uppgav genom en illustration med hjälp av en figur att hen kunde se att när en 

tågstation tas i bruk så slår det igenom i deras värderingsmetoder momentant. I figuren så visar 

hen att det slår igenom direkt i deras värderingsmodeller genom att intäkterna ökat och ett ökat 

kassaflöde. Lund på Brinova gav också sina synpunkter på hur en tågstation kan slå igenom i 

deras värderingsmodeller, han uppgav att han inte kunde se hur en tågstation slår igenom i deras 

värderingsmodeller. Anledningen var att tågstationen är en av många faktorer som påverkar 

värdet på en fastighet och därmed blir det svårt att se exakt hur mycket en enskild tågstation 

påverkar värdet. Vi konstaterar att en tågstation slår igenom i värderingsmetoderna men att 

värdet på förändringen beror på mer än endast en tågstation. Det gör att det blir svårt att se hur 

mycket av värdeförändringen som blivit påverkad endast av tågstationen.  

   

5.3 Omvärldsförändringar  

5.3.1 Tågstation 
Lund vid Brinova uppger också att tågstationer kan vara betydelsefulla för fastigheterna som är 

belägna i anslutning till dem. Han tillägger att det finns en mängd olika exempel där fastigheter 

har ökat i värde med anledning av tågstationerna och att det särskilt är förorter som gynnas. 

Lund poängterar att det finns flera värdepåverkande faktorer såsom hyresgästen och 

uthyrningsgraden. Att det skulle finnas fler värdepåverkande faktorer är något som Collier et 
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al. (2008) också kommer fram till. Dock är det inte endast positiva sidor med en ny tågstation 

utan det finns även mindre bra sidor, dessa sidor kan vara att det blir mycket folk som är i 

rörelse runt stationen och att det blir en högre ljudnivå. Lowicki & Piotrowska (2015) 

konstaterar i sin studie att oljud från olika källor blir ett störande moment, vilket kan medföra 

att fastighetsvärdet sjunker. Respondent 1 och Fryklund har en annan åsikt än vad som framgår 

av studien. De menar att visst medför tågstationen Triangeln att det blir fler människor i rörelse 

och mer ljud tillkommer på grund av det, men eftersom området Triangeln utgörs av kontor och 

butiker så gör den ökade tillgängligheten och rörelsen av folk att fler kan jobba i området och 

att konsumtionen ökar. Detta som respondent 1 säger stärks ytterligare Fryklund vad Volito 

Fastigheter AB. Som säger att anläggandet av tågstationen inte har gjort att värdet på 

fastigheterna i området gått ner på grund av det oljud som en sådan kan medföra. Utan hon 

menar på att det istället gjort att efterfrågan av kontorslokaler har ökat. Det gör att butikerna 

omsätter mer samt att fler företag kan tänka sig att ha kontor där. Butikernas ökade omsättning 

medför enligt respondent 1 och Fryklund att dessa kan ta ut en högre hyra som därmed ökar 

värdet på fastigheterna. Därför menar respondent 1 och Fryklund att den ökade rörelsen inte 

bidrar till något negativt utan istället till en positiv påverkan på fastighetsvärdet. Fryklund 

menar att tågstationens anläggande vid Triangeln har ytterligare stärkt området Triangeln som 

tillhör kategorin bästa läge. Fastän att Lund inte var placerad i området Triangeln så hade han 

kunskaper om området, för han menar på att hela området var lite nedgånget innan anläggandet 

av tågstationen. Efter tågstationens tillkomst så har området genomgåtts av en upprustning och 

den stora anledningen till detta var tågstationen, enligt Lund. Att det skulle bli en positiv 

påverkan av anledningen tågstationen är något som Dai et al. (2016) kom fram till i sin studie, 

efter att ha tagit hänsyn till de negativa och positiva effekterna av tågstationen så blir det en 

positiv effekt på fastighetsvärdet. Att värdet på fastigheterna ska ha påverkats positivt av 

tågstationen Triangeln är något som studien av Andersson et al. (2017) också kom fram till. De 

undersökte även kollektivtrafikens påverkan på flera ställen och de kom fram till samma 

slutsats, att kollektivtrafiken har haft en positiv påverkan.  

 

Respondenterna gav sin syn på hur värdet på fastigheter kan påverkas av att en tågstation i 

stadens centrum flyttas till dess utkant, såsom fallet är med Landskrona. Flera studier visar att 

en tågstation som anläggs medför en högre tillgänglighet, som bidrar till att fastighetsvärdet 

ökar. Studien av Zetterqvist (2012) visar att när Landskronas tågstation flyttades från centrum 

till utkanten av staden så minskade tillgängligheten till de centrala delarna, vilket enligt 

Zetterqvist (2012) ska ha medfört att priserna på småhusfastigheter sjönk i det området. Vid en 

sådan omvärldsförändring ansåg Fryklund att tillgängligheten kommer att minska, vilket kan 

medföra att värdet av kommersiella fastigheter påverkas. En anledning kan vara minskad 

uthyrningsgrad som orsakats av den minskade tillgängligheten. Respondent 1 hade liknande 

synpunkter på vad som kan hända med fastighetsvärdet om tågstationen flyttas. Hen tillade att 

värdet inte behöver minska utan det beror på vad som görs med stationsområdet. Om det görs 

till ett attraktivt bostadsläge så kan det bli att fastighetsvärdet snarare ökar än minskar. 

Respondent 1 menar att om det inte görs något bra med stationsområdet efter flytten så kommer 

värdet på fastigheterna att få en negativ påverkan. Enligt Lund har området inte genomgått 

några förändringar och han tillägger att värdet på Brinovas fastigheter trots det inte har 

påverkats av att tågstationens flytt. Anledningen till att det inte skett någon förändring på 

fastighetsvärdet var enligt Lund att den gamla stationen innebar miljöproblem i form av buller 

och föroreningar samt att den inte befann sig i ett särskilt bra läge.  
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5.3.1.1 Förväntningar 
När en ny tågstation ska anläggas så skapas det förväntningar som bygger på de positiva effekter 

som en tågstation medför till omgivningen (Forouhar, 2016; Diaz, 1999). En av förväntningarna 

är att värdet på fastigheterna i närhet till stationen ska öka, det är framförallt den ökade 

tillgängligheten till arbete, affärer, minskade transportkostnader och rekreationsaktiviteter som 

bidrar till detta. Tidigare studier gjorda i andra delar av världen som exempelvis Hong Kong, 

London och San Diego visar enligt Forouhar (2016) och Diaz (1999) att en ökad tillgänglighet 

bidrar till en förväntan på att värdet på fastigheterna kommer att öka. Respondent 1 bekräftar 

det som tidigare studier visat, nämligen att när en tågstation anläggs så skapas det förväntningar 

på fastighetsvärdet i området till tågstationens närhet. Detta var något som också stöds av 

Fryklund som uppger att en förändring i infrastrukturen i form av en ny tågstation skapar 

förväntningar med anledning av de förbättrade kommunikationerna. Förväntningarna påverkar 

värdet till det positiva eftersom en ökad tillgänglighet som en tågstation medför gör att det blir 

lättare att ta sig till och från arbete, fler som är i rörelse i området, vilket enligt respondent 1 

gör att konsumtionen hos butikerna ökar och det medför att högre hyror kan tas ut som i sin tur 

gör att värdet på fastigheterna ökar. Fryklund tillägger att hyresgästerna är villiga att betala mer 

i hyra och det gör att konkurrensen om de befintliga lokalerna ökar, den ökade hyran bidrar till 

att värdet på fastigheterna ökar. Oftast infrias deras förväntningar men det tar längre tid än 

beräknat, det var något som både respondent 1 och Fryklund var samstämmiga om.  

 

5.3.1.2 Tillgänglighet 
Det är inte tågstationen i sig som medför en ökning i fastighetsvärdet utan det är den 

tillgänglighet som en tågstation bidrar med som är den värdehöjande faktorn. Enligt Diaz 

(1999) bidrar en tågstation till att tillgängligheten ökar till arbete, affärer, rekreationsaktiviteter 

och minskar transportkostnaderna. Forouhar (2016) konstaterar att en tågstation i närhet till 

kommersiella fastigheter har betydelse, där just den ökade tillgängligheten som tågstationen 

bidrar med har stor betydelse för värdet på dessa fastigheter. Det är något som stöds av 

respondent 1 som uttrycker att det inte är tågstationen i sig som gör att fastigheterna ökar i värde 

utan att det är tillgängligheten som gör att värdet på kommersiella fastigheter ökar. Både Lund 

och Fryklund instämmer om att det inte enbart är tågstationen som bidrar till att värdet på de 

kommersiella fastigheterna påverkas utan det är tillgängligheten som den bidrar med som är 

den påverkande faktorn.  

 

Vid en fördjupad analys av hur tillgängligheten kan påverka värdet på kommersiella fastigheter 

så fick alla respondenter utveckla sina resonemang om vad som kan hända när en tågstation 

flyttas och hur det kan påverka. Fryklund uttryckte sig om vad som kan hända med området 

kring den gamla stationen i Landskrona när den flyttades. Hon menade i sin tur att en anledning 

kan vara att det blir svårare för pendlare att ta sig till och från den omgivning som finns vid det 

gamla stationsområdet på grund av sämre allmänna kommunikationer. Den här omständigheten 

kan göra att arbetsplatsen kanske flyttades från de mer centrala delarna till utkanten eller kanske 

till och med så att de flyttar till en annan ort för att slippa dessa omständigheter. Detta kan då 

göra att hyrorna i centrum påverkas negativt och då påverkas värdet på fastigheterna i det 

området. Den eventuella flytt av verksamheter som Fryklund uppgett kan ske på grund av 

tågstationens flytt är inget som Lund har märkt av. Enligt Lund kan verksamheter flytta, men i 

så fall gäller det framförallt verksamheter som inte har behov av att finnas i Landskronas 

centrum exempelvis ett företag som inte har kundmottagning. Verksamheter med direkt 

kundkontakt har valt att stanna kvar i de centrala delarna av staden eftersom det inte har funnits 

behov av att flytta närmare den nya stationen. Lund kunde således påstå att det inte enbart är 

läget som avgör värdet på en fastighet utan det är en mängd andra faktorer.  
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Vi konstaterar att en tågstation bidrar till en ökad tillgänglighet och att tillgängligheten är det 

som påverkar värdet på fastigheter i dess närhet. Vi har också kommit fram till att det inte är så 

lätt att se hur mycket just en tågstation har påverkat värdet. Eftersom värdeförändringen beror 

på många andra faktorer är det svårt att se vad just tågstationen har bidragit med i den 

förändringen.  

 

5.3.1.3 Tidsaspekten och Magnituden 
Med tidsaspekt avses hur lång tid det tar innan värdeförändringar sker enligt beräkningarna när 

det händer något i omvärlden. Magnituden innebär styrkan av det som sker, i beräkningen är 

det storleken på värdeökningen. Detta framhävs i den teoretiska referensramen där Diaz (1999) 

i sin studie konstaterar att magnituden på värdeökningen skiljer sig mellan områden och detta 

beror på hur mycket tillgängligheten förbättras i området. Respondent 1 menar att kalkylerna 

visar på ganska snabba värdeförändringar många gånger med det tar alltid längre tid. Hen menar 

att tidsaspekten nästan alltid överskattas medan magnituden av det underskattas. Det här var 

något som Fryklund inte bekräftade, men hon uppgav att det mycket möjligt kunde vara så att 

magnituden underskattas. Lund däremot uppger att många faktorer påverkar hur snabbt en 

värdeförändring sker eller magnituden av värdeförändringen. Enligt Lund blir det därför svårt 

att uttala sig om hur snabbt värdeförändringen sker men klart är att det sker, han uppger även 

att magnituden påverkas av många faktorer.  

 

5.3.2 Övriga omvärldsförändringar 
Att det finns en mängd olika omvärldsförändringar och att dessa på något sätt påverkar värdet 

på fastigheten är något som konstateras av Collier et al. (2008). Övriga omvärldsförändringar 

kan komma i form av rekreation, shopping och skola. Enligt Fack & Grenet (2010) påverkar 

kvaliteten på närliggande skolor värdet på kommersiella fastigheter. Fryklund bekräftar att 

övriga omvärldsförändringar påverkar värdet på de kommersiella fastigheterna när hon uppger 

att Triangeln är ett område som tillhör kategorin bästa läge. Anledningen till att området tillhör 

kategorin bästa läge är att det finns en stor variation av fastigheter bestående av bostäder, 

butiker, kontor och sjukhus. Omvärldsförändringar kan vara mycket mer än endast rekreation, 

shopping och skolor, Lund uppger att kriminalitet i ett område kan vara en värdepåverkande 

faktor på de kommersiella fastigheterna. Att shopping som matbutiker eller shoppingcenter kan 

påverka värdet på fastigheterna i närhet till dem konstateras av Sirpal (1994). Enligt Sirpal 

(1994) medför ett shoppingcenter positiva faktorer såsom bekvämlighet i form av shopping, 

mindre pendeltid till shopping och underhållningsmöjligheter. Sirpal (1994) konstaterar i sin 

studie att detta är något som påverkar värdet på kommersiella fastigheter till det positiva. Att 

ett område har gott om rekreationsområden som park, lekplats, idrottsanläggning eller andra 

platser för underhållning är något som påverkar värdet på kommersiella fastigheter. Studien av 

Ardeshiri et al. (2016) konstaterade att kvalitén på miljön omkring fastigheter är av stor vikt. 

Resultaten de fick kunde inte presenteras i några siffror men de kunde se att grönområden och 

andra faktorer som hjälper till att bidra till en bättre livskvalité påverkar fastighetsvärdet. 

Grönområden eller andra rekreationsområden kan påverka om folk vill bosätta sig i området tas 

också upp av respondent 1 som var kritisk till området Hyllie på grund av bristen på 

rekreationsområden. Attraktiviteten att bosätta sig i området påverkar så klart vad folk är villiga 

att betala som då påverkar värdet på fastigheterna. Som Lund konstaterar så är det inte enbart 

läget som avgör och påverkar värdet utan det finns en mängd andra faktorer som kan medföra 

att värdet på kommersiella fastigheter påverkas.  
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6. Slutsats 
Nedan kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till, samt ge förslag till fortsatt 

forskning i ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 
Studiens syfte var att utifrån fastighetsbolagens perspektiv beskriva och analysera hur 

fastighetsbolagen uppfattar att en infrastrukturförändring, i form av en tågstation, påverkar 

värdet på deras kommersiella fastigheter. Utifrån syftet kunde vi formulera följande 

problemformulering: 

Hur uppfattar fastighetsbolagen att värdet av deras kommersiella fastigheter påverkas av 

infrastrukturförändringar? 

 

Vi kommer här i slutsatsen redogöra för resultatet av vår studie, vi kommer att presentera våra 

slutsatser efter styrkeordning där den starkaste slutsatsen presenteras först och resterande i en 

nedåtgående ordning.  

 

• En tågstation medför ökad tillgänglighet 

 

Studien visar att tågstationer är viktiga, vilket tyder på att tågstationer kan påverka värdet på 

kommersiella fastigheter som är belägna i stationens närhet. Det är inte enbart tågstationen som 

påverkar värdet på kommersiella fastigheter utan det är den ökade tillgängligheten i området 

som medför att värdet påverkas och oftast är det en påverkan till det positiva. En ökad 

tillgänglighet gör att området blir mer attraktivt, vilket gör att fler företag och butiker vill 

befinna sig i området. Studien visar att en tågstation skapar ett intresse för fastighetsbolag att 

vilja investera i fastigheter i stationens närområde. När en tågstation flyttas från stadens 

centrum till dess utkant, såsom i Landskrona, visar studien att flytten av tågstationen inte har 

påverkat värdet på fastigheterna i området nära den gamla stationen. Fastighetsbolagen 

resonerar att en flytt av tågstationen kan påverka värdet på fastigheter negativt men att det som 

avgör är vad som görs med området kring den gamla stationen. Studien visar att tågstationen i 

Landskrona flyttades endast ett fåtal kilometer. Därmed påverkades inte tillgängligheten, varför 

det kan vara anledningen till att ingen påverkan av värdet på fastigheterna har observerats.  

 

• En tågstation skapar förväntningar 

 

Anläggandet av nya tågstationer skapar förväntningar hos fastighetsbolag om att värdet på deras 

fastigheter i närhet till tågstationen kommer att öka. Studien visar att den ökade tillgängligheten 

gör att fler människor rör sig i området, vilket i sin tur påverkar affärsverksamheterna då 

konsumtionen i området ökar. För fastighetsbolagens del innebär en ökad omsättning för 

affärerna i området att de kan ta ut högre hyror och hyresgäster som vill vara placerade i det 

området kommer att vara villiga att betala mer i hyra, vilket i sin tur gör att värdet på deras 

fastigheter ökar. Studien visar att de förväntningar som en tågstation skapar gör att 

fastighetsbolag är villiga att investera i fastigheter i stationens närområde. Förväntningar om 

att värdet på fastigheter ska öka bygger på att området kring den nya tågstationen blir mer 

attraktivt och därmed ökar efterfrågan i området.  
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• Värderingsmetoder har stor betydelse för fastighetsbolag 

 

Studien visar att värderingar har stor betydelse för fastighetsbolagen eftersom de utgör en viktig 

beståndsdel i deras ekonomistyrning. Genom valda värderingsmetoder kan fastighetsbolagen 

följa upp hur värdet på deras fastigheter utvecklas. Nuvärdesmetoden är den mest använda av 

fastighetsbolagen eftersom den anses vara mest användbar i deras verksamheter. Dock är det så 

att fastighetsbolagen använder sig av egna varianter av nuvärdesmetoden för att den ska passa 

in bättre i deras verksamhet. En annan metod som fastighetsbolagen använder i samband med 

fastighetsvärdering är ortsprismetoden, dock används den i mindre omfattning. Studien visar 

att oavsett vilken metod de undersökta fastighetsbolagen använder vid fastighetsvärdering så 

har det skett en värdeökning gällande de fastigheter som finns i de områden som den här studien 

omfattar. Studien visar att förändringar i omvärlden kan påverka exempelvis hyresintäkterna 

hos fastighetsbolagen och på så sätt påverkas en faktor i värderingsmetoderna som används för 

att bestämma värdet. Genom att omvärldsförändringar påverkar faktorer i värderingsmetoderna 

gör också att de kan påverka själva värdet hos en kommersiell fastighet. Därmed visar resultatet 

att en omvärldsförändring kan påverka värdet på en kommersiell fastighet.  

 

• Tidsaspekten och magnituden beträffande värdeförändring 

   

Studien visar att det finns en tidsaspekt och en magnitud beträffande värdeförändring att ta 

hänsyn till efter en infrastrukturförändring. Den här studien visar att fastighetsbolagens syn på 

detta skiljer sig en aning. Det framgår av studien att tidsaspekten och magnituden av en 

värdeförändring skiljer mellan olika områden eftersom många faktorer påverkar det utfallet. 

När det gäller tidsaspekten av hur snabbt en tågstation slår in i fastighetsbolagens 

värderingsberäkningar så är det något som kan överskattas. Studien visar att det kan ta längre 

tid än beräknat och när det gäller magnituden, det vill säga omfattningen av värdeförändringen, 

så kan den underskattas. Detta påvisades tydligt i ett av fastighetsbolagen och det fanns 

indikationer hos övriga fastighetsbolag. Eftersom det med stöd av det empiriska belägget inte 

kan med säkerhet fastställas att det tar längre tid för en tågstation att slå igenom i värdet och att 

omfattningen av värdeförändringen blir större än beräknat så får denna slutsats anses som 

svagare.  

 

• Övriga omvärldsförändringars påverkan på fastighetsvärdet  

 

Studien visar att det finns en mängd olika omvärldsförändringar och att dessa kan påverka 

värdet på kommersiella fastigheter. Övriga omvärldsförändringar kan vara i form av rekreation, 

shopping, skola och kriminalitet. Utifrån det empiriska belägget framgår det att avsaknaden av 

ett rekreationsområde i närhet till fastigheter kan göra att folk inte vill bosätta sig i ett sådant 

område, vilket kan påverka värdet på fastigheter. Av studien framgår det att ett område som 

tillhör kategorin bästa läge har en stor variation fastigheter såsom bostäder, butiker, kontor och 

sjukhus. Attraktiviteten i ett område skapar efterfrågan som gör att värdet på fastigheter 

tenderar att öka. Resultatet visar att en tågstation är en del av många omvärldsförändringar och 

att när en värdeförändring sker på kommersiella fastigheter av anledning att en ny tågstation 

anläggs så beror värdeförändringen på mer än enbart tågstationen. Studien visar att det är svårt 

att säga vad som påverkat vad men att tågstationen är en del av helheten och helheten säger att 

värdet på kommersiella fastigheter utvecklas i riktning mot det positiva. Denna slutsats får 

anses vara svag då det utifrån det empiriska belägget inte med säkerhet kan fastställas.  
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6.2 Bidrag 
Vårt bidrag med den här studien syftar till att skapa en ökad förståelse i den teoretiska 

referensramen om hur en infrastrukturförändring, i form av en ny tågstation, kan påverka värdet 

på kommersiella fastigheter och hur det uppfattas av fastighetsbolag. Vi hoppas därmed att 

studien kan klargöra att infrastrukturförändringar, i form av en ny tågstation, påverkar värdet 

på fastigheter och bidra med fastighetsbolagens uppfattningar om hur det har påverkat deras 

kommersiella fastigheter. I praktiken bidrar den här studien till att öka företags förståelse om 

den betydelse som en tågstation har för värdet på fastigheter i stationens närhet genom en ökad 

tillgänglighet, vilket gör att det kan vara en bra möjlighet att investera i kommersiella 

fastigheter i närhet av en ny tågstation.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Efter vår studie om hur fastighetsbolag uppfattar hur en infrastrukturförändring påverkar värdet 

på deras kommersiella fastigheter så har det kommit upp andra aspekter som vi anser hade varit 

intressanta att göra en studie om. Vi gjorde en kvalitativ studie utifrån fastighetsbolagens 

perspektiv med endast tre fastighetsbolag, efter diskussioner med våra respondenter anser vi att 

det hade varit värdefullt att undersöka uppfattningen från fler fastighetsbolag. Ett förslag från 

oss hade varit att göra en djupare och mer detaljerad studie ur fastighetsbolagens perspektiv om 

hur andra omvärldsförändringar i form av antingen skola, shopping eller rekreation påverkar 

värdet på fastigheter.    
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide 

Malmö 

Intervjuperson: 

Datum: 

Nuvarande arbetsuppgift: 

Tidigare arbete: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allmänt om fastigheter och värdering: 

Vilken typ av fastigheter äger ni? 

 

Hur stort är beståndet? 

• hur stor del av ert bestånd utgör öresundsområdet? 

 

Hur skiljer sig området Triangeln från andra områden i Malmö? 

 

Vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av era fastigheter? 

• hur fungerar dessa metoder rent praktiskt?  

• När använder ni dem?  

• Varför använder ni dem eller varför inte? 

 

Hur länge anser du att en värdering är korrekt?  

 

Vilka faktorer anser du påverkar en fastighets värde till största del? 

• Hur stor betydelse för fastighetsvärdet har en tågstation i ett område? 

  

Omvärldsförändringar: 

Hade ni några förväntningar på värdet av era fastigheter före eller inför byggandet av 

tågstationen Triangeln? 

• I så fall vilka förväntningar? Var det att värdet på fastigheterna skulle gå upp eller 

ner eller annat? 

• Varför resonerar ni så? 

 

Vad hände med värdet på era fastigheter efter att tågstationen stod klar att användas?   

• Gick det som förväntat? 

• Varför gick det som förväntat tror du? Varför inte? 

 

Hur lång tid tar det innan en värdeförändring sker vid en omvärldsförändring, 

anläggandet av tågstationen Triangeln i detta fall? 

• Varför tar det den tiden? Hur förklaras det? 

 

Hur lång tid tar det för en omvärldsförändring att slå igenom i era värderingsmetoder? 

• Varför tar det den tiden? Hur förklaras det? 

 

Hur anser du fastighetsvärdet påverkas i ett område om tågstationen flyttas till en annan 

del av staden? 

• Varför resonerar du så? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Landskrona 

Intervjuperson: 

Datum: 

Nuvarande arbetsuppgift: 

Tidigare arbete: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allmänt om fastigheter och värdering: 

Vilken typ av fastigheter äger ni? 

 

Hur stort är ert bestånd? 

 

Hur skiljer sig området kring den gamla tågstationen från andra områden i Landskrona? 

 

Vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av era fastigheter? 

• hur fungerar dessa metoder rent praktiskt?  

• När använder ni dem?  

• Varför använder ni dem eller varför inte? 

  

Hur länge anser du att en värdering är korrekt?  

 

Vilka faktorer anser du påverkar en fastighets värde till största del? 

• Hur stor betydelse för fastighetsvärdet har en tågstation i ett område? 

  

Omvärldsförändringar: 

När tågstationen flyttades från de centrala delarna till utkanten av staden, hur påverkade 

det värdet på fastigheterna där stationen befann sig anser du? 

• Varför tror ni så? 

 

Om ni har upplevt en värdeminskning har den minskningen blivit större än förväntat?  

 

 Om värdet på fastigheterna inte har minskat enligt dem, har då fastighetspriserna sett en 

förändring?  

 

Hur lång tid tog det innan den här värdeförändringen skedde på fastigheterna? 

• Varför tog det den tiden? 

 

Hur ofta värderar ni era fastigheter? 

 

Anser du att en tågstation har en så stor betydelse att det finns verksamheter som väljer 

att flytta då tågstationen flyttas?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Malmö 

Intervjuperson: 

Datum: 

Nuvarande arbetsuppgift: 

Tidigare arbete: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allmänt om fastigheter och värdering: 

Vilken typ av fastigheter äger ni? 

 

Hur stort är beståndet? 

• hur stor del av ert bestånd utgör öresundsområdet? 

 

Hur skiljer sig området Triangeln från andra områden i Malmö? 

 

Vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av era fastigheter? 

• hur fungerar dessa metoder rent praktiskt?  

• När använder ni dem?  

• Varför använder ni dem eller varför inte? 

 

Hur länge anser du att en värdering är korrekt?  

 

Vilka faktorer anser du påverkar en fastighets värde till största del? 

• Hur stor betydelse för fastighetsvärdet har en tågstation i ett område? 

  

Omvärldsförändringar: 

Hade ni några förväntningar på värdet av era fastigheter före eller inför byggandet av 

tågstationen Triangeln? 

• I så fall vilka förväntningar? Var det att värdet på fastigheterna skulle gå upp eller 

ner eller annat? 

• Varför resonerar ni så? 

 

Vad hände med värdet på era fastigheter efter att tågstationen stod klar att användas?   

• Gick det som förväntat? 

• Varför gick det som förväntat tror du? Varför inte? 

 

Hur lång tid tar det innan en värdeförändring sker vid en omvärldsförändring, 

anläggandet av tågstationen Triangeln i detta fall? 

• Varför tar det den tiden? Hur förklaras det? 

 

Hur lång tid tar det för en omvärldsförändring att slå igenom i era värderingsmetoder? 

• Varför tar det den tiden? Hur förklaras det? 

 

Överskattas tidsaspekten? Att värdeförändringen inte sker så snabbt som förväntat? 

 

Magnituden är det något som underskattas känner ni?  

• Att det blir en större ökning än förväntat? 
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Hur anser du fastighetsvärdet påverkas i ett område om tågstationen flyttas till en annan 

del av staden? 

• Varför resonerar du så?  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sebastian Rangbo

Jarmo Sulonen


