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Sammanfattning  
Värderingar över lag förknippas med en osäkerhet då de enbart innebär en bedömning 
av ett marknadsvärde. Inte minst när det kommer till kommersiella fastigheter, som 
var och en är unika på sitt sätt. Detta medför att det blir svårt att sätta ett korrekt och 
precist värde. Fastighetsvärderare resonerar olika om de tre värderingsmetodernas 
ingående parametrar, vilket resulterar i att två fastighetsvärderare kan få fram olika 
marknadsvärden på samma fastighet. Osäkerhet är ett universellt och verkligt 
fenomen vid fastighetsvärdering, vilket gör det självklart att ifrågasätta 
värderingsmetodernas tillförlitlighet. Fastighetsmarknaden är svårtolkad även för 
experter, vilket kräver att högre krav måste ställas på auktoriserade 
fastighetsvärderare.  
 
Syftet är att beskriva och analysera auktoriserade fastighetsvärderares tillämpande av 
de tre värderingsmetoderna vid värdering av kommersiella fastigheter. Vidare är 
syftet att få en djupare förståelse för fastighetsvärderares resonemang kring 
osäkerheten vid värdering. Syftet är även att undersöka om fastighetsvärdering är en 
konst som bygger på erfarenhet och känsla eller en vetenskap som bygger på modeller 
och metoder.  
 
Fastighetsvärderingsteori grundas på de tre beståndsdelarna värdeteori, 
värderingsteori och värderingsmetoder. Beståndsdelen värderingsmetod består i sin 
tur av de tre värderingsmetoderna kassaflödesmetoden, ortsprismetoden och 
produktionskostnadsmetoden. Varje värderingsmetod är av naturen osäker samt 
slumpmässig och innehåller systematiska fel. Normativa systematiska 
värderingsmodeller följs inte av fastighetsvärderare, utan kognitiva genvägar 
utvecklas med hänsyn till erfarenhet och utbildning vilket leder till systematiska fel. 
Genom dessa genvägar förbiser fastighetsvärderare viktiga steg i värderingsprocessen, 
vilket kan leda till felaktiga beslut och felaktiga bedömningar. Fastighetsvärderares 
tankemönster kan vara individuella, kollektiva eller både och. Tankemönstret kan 
skilja sig beroende på kulturella skillnader mellan olika grupper eller företag men 
även på värderarens erfarenhet av värderingsprocessen. Följer fastighetsvärderare de 
metoder och processer som teorin gestaltar eller utvecklar de kognitiva genvägar? 
 
Studien utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex auktoriserade 
fastighetsvärderare från olika företag har intervjuats. Resultatet visar att samtliga 
fastighetsvärderare erkänner att fastighetsvärdering medför en viss osäkerhet, vilket är 
acceptabelt. Detta på grund av att värdering enbart är en bedömning och det finns 
således inget facit på vad som är rätt och fel. Vidare tillämpar och resonerar 
fastighetsvärderare olika gällande de tre värderingsmetoderna och 
värderingsprocessen. Detta kan bero på fastighetsvärderares individuella beteende och 
tankemönster samt på heuristiskt beslutsfattande. Fastighetsvärdering, konst eller 
vetenskap?  
 
Nyckelord: Fastighetsvärdering; Fastighetsvärderare; Kommersiella fastigheter; 
Värderingsmetod; Kassaflödesmetod; Ortsprismetod; Produktionskostnadsmetod; 
Marknadsvärde.  
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1. Inledning  
Kapitlet introducerar läsaren till valt ämnesområde i form av en problembakgrund 
och därtill hörande problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar ut i en 
problemformulering som avses besvaras. Därefter följer uppsatsens övergripande 
syfte och avgränsning. 

1.1 Problembakgrund 
Den kommersiella fastighetsmarknaden har haft en dramatisk utveckling sedan början 
av 1980-talet, vilket har gjort att årtiondet förknippas med en kraftig och ständig 
prisuppgång. Det stora prisfallet i början av 1990-talet gav upphov till att många 
fastighetsbolag gick i konkurs eftersom räntorna på lånen inte kunde betalas. Under 
prisfallet halverades priserna på kommersiella fastigheter vilket pressade hela 
Sveriges finansiella system (Lind & Lundström, 2009). Den svenska kommersiella 
fastighetsmarknadens transaktionsvolym har under år 2016 varit rekordhög. Den 
uppgick till 98 miljarder kronor under det första halvåret, vilket motsvarar en ökning 
på 48 procent jämfört med motsvarande period år 2015. Transaktionsvolymen år 2016 
är den högsta noteringen någonsin vilket gjorde att den tidigare toppnoteringen som 
ägde rum år 2006, motsvarande 85 miljarder kronor under det första halvåret, 
besegrades (Affärsvärlden SIX, 2016, 5 juli). Fastighetsmarknaden är högt värderad i 
Sverige och har en stor betydelse för det nationella välståndet. Marknaden är däremot 
svårtolkad, även för experter. Under en period kan marknaden växa och utvecklas i ett 
visst tempo, för att därefter plötsligt störas av en finansiell kris som resulterar i en 
ändrad riktning av både fastighetsmarknaden och den breda ekonomin (Ekeblom, 
2014). Fastighetsmarknaden påverkas mycket av samhällsekonomin vilket har en 
avgörande roll när det kommer till fastighetsvärdering, och på så sätt krävs det att 
värderare håller sig uppdaterade gällande ekonomin i samhället (Persson, 2015).  
 
Enligt Kummerow (2000) förekommer det ingen fastighet som är den andra lik vilket 
innebär att professionella fastighetsvärderare krävs. Fastighetsmarknaden visar att 
högre krav måste ställas gällande fastighetsvärdering, både gällande kompetens och 
kunskap (Kummerow, 2000). Framförallt efter fastighetskrisen som ägde rum i början 
av 1990-talet, där kraven på fastighetsvärdering och marknadsanalys kraftigt ökade. 
För att värdera en fastighet krävs det även höga krav på juridisk, teknisk och 
ekonomisk kompetens (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Marknadsvärdet på 
fastigheten utgör för många fastighetsägare en stor del av deras totala förmögenhet. 
Om en fastighetsaffär inte sköts på ett korrekt sätt kan allvarliga konsekvenser uppstå 
då affären innebär hantering av stora belopp (Ekeblom, 2014). En korrekt 
uppskattning av marknadsvärdet ska genomföras för att en värdering ska ha hög 
validitet. Värderingsmodellen som används bör därför reflektera den rådande 
marknadskulturen och dess tillstånd vid värderingstidpunkten. Vid fastighetsvärdering 
är det som kallas för ”värdering”, ofta den bästa uppskattningen av byggnadens 
börskurs (Pagourtzi et al. 2003).  

1.2 Problemdiskussion 
I värderingssammanhang används ortsprismetoden, kassaflödesmetoden samt 
produktionskostnadsmetoden som grund till värdebedömningen (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). Vid värdering av kommersiella fastigheter förekommer 
olika värderingsmetoder. Det är svårt att avgöra vilken metod som är mest lämplig. 
Det är intressant att studera hur fastighetsvärderare tillämpar de tre 
värderingsmetoderna samt deras tankar och åsikter om dem. Hutchison, Adair och 
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Leheny (2005) menar att det finns osäkerhet och risker med alla värderingsmetoder. 
Enligt French och Gabrielli (2005) är osäkerhet vid värdering av en fastighet ett 
faktum och det finns således ingen värdering som inte medför en osäkerhet. Vidare 
menar French och Gabrielli (2005) att alla värderingar, av naturen, är osäkra. Ett 
uttryckligt erkännande av detta faktum kommer att förbättra fastighetsvärderares rykte 
samt nyttan av värderingstjänster (French & Gabrielli, 2005). Vidare är det även 
intressant att studera de tre värderingsmetoderna med en skeptisk och kritisk 
inställning. Är metoderna verkligen tillförlitliga och visar på ett bra uppskattat 
marknadsvärde? Mallinson och French (2000) konstaterar precis som Hutchison, 
Adair och Leheny (2005) att det alltid kommer att finnas en viss osäkerhet i 
värdering. Osäkerhet är ett universellt och verkligt fenomen vid fastighetsvärdering, 
vilket gör det självklart att ifrågasätta värderingsmetodernas tillförlitlighet (Mallinson 
& French, 2000).  
 
Enligt Levy och Schuck (2005) tyder tidigare forskning på att värderingsmetoderna 
innehåller systematiska fel och är slumpmässiga. De ger på så sätt inte exakta 
uppskattningar på marknadsvärdet. Enligt Levy och Schuck (2005) visar forskningen 
att detta beror på värderingsmetodernas noggrannhet och variation i utförande. 
Majoriteten kritiserade värderingsmetoderna då de i många fall inte korrekt 
återspeglar den kommersiella fastighetsmarknaden (Levy & Schuck, 2005). Alla 
fastigheter är unika i sin prissättning vilket medför att värdering av fastigheter är en 
svår process, i synnerhet vad gäller kommersiella fastigheter. I och med att 
kommersiella fastigheter inte omsätts lika ofta som andra finansiella tillgångar blir 
beslut om värdet mer invecklat. Tillgången till ortsprismaterial av tidigare sålda 
kommersiella fastigheter är begränsat, vilket försvårar bedömningen av ett tänkbart 
marknadsvärde. Realistiska och tillförlitliga uppskattningar av fastighetsvärdet är 
även en väsentlig del med tanke på den låga omsättningsgraden (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). 
 
Tidigare forskning genomförd av Amidu, Aluko och Hansz (2008) visar att 
fastighetsvärderare utvecklat egna metoder och tillvägagångssätt vad gäller 
fastighetsvärderingsprocessen. Det är intressant att studera hur renodlade 
värderingsmetoderna faktiskt är och om de i praktiken används på det sätt som teorin 
gestaltar. Följer fastighetsvärderare de teoretiska tillvägagångssätten som finns eller 
utvecklar de egna genvägar för att underlätta i sitt arbete? Konst kontra vetenskap, 
bygger fastighetsväring på känsla, heuristik och erfarenhet eller handlar det mer om 
standardiserade metoder och modeller. 

1.3 Problemformulering  
Hur tillämpar auktoriserade fastighetsvärderare de tre värderingsmetoderna vid 
värdering av kommersiella fastigheter samt hur resonerar de kring osäkerheten? Är 
fastighetsvärdering en konst eller en vetenskap? 

1.4 Syfte  
Syftet är att beskriva och analysera auktoriserade fastighetsvärderares tillämpande av 
de tre värderingsmetoderna vid värdering av kommersiella fastigheter. Vidare är 
syftet att få en djupare förståelse för fastighetsvärderares resonemang kring 
osäkerheten vid värdering. Syftet är även att undersöka om fastighetsvärdering är en 
konst som bygger på erfarenhet och känsla eller en vetenskap som bygger på modeller 
och metoder.  
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1.5 Avgränsning  
Studien avgränsar sig till fastigheter och vad som åsyftas med en fastighet är i denna 
studie i enlighet med vad Sveriges Rikes Lag (2015) definierar en fastighet som. 
Nämligen ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet 
avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt” (JB, kap 1, 1§). 
Kommersiella fastigheter på den svenska marknaden kommer att studeras. Enligt 
Brunes (2015) kan kommersiella fastigheter i regel definieras som allt utom bostäder, 
alltså lokaler som används som industri-, butiks-, hotell- och kontorsytor. En 
kommersiell fastighet är en fastighet som används i en verksamhet eller bolag med 
målsättningen att erbjuda förvaltningstjänster (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 
2010). Det är denna definition av kommersiella fastigheter som studien har utgått 
ifrån. Studien kommer även benämna en värderingsenhet precis som Sveriges Rikes 
Lags (2015) civilrättsliga definition, ”Värderingsenhet är den egendom som skall 
värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom som ingår i en 
enda taxeringsenhet” (FTL, kap 6,1§).  
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2. Teoretisk referensram 
 I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som studien byggts upp utifrån. 
Inledningsvis beskrivs fastighetsvärderingsteorins ingående delar. Vidare presenteras 
även marknadsvärde följt av de tre värderingsmetoderna och dess tillämpande. Sedan 
redogörs värderingsmetodernas osäkerhet. Därefter beskrivs fastighetsvärderares 
beteende och heuristiskt beslutsfattande vid fastighetsvärdering. Slutligen redogörs en 
sammanfattning av teoretiska referensramen i form av en modell.  

2.1 Fastighetsvärderingsteori  
Fastighetsvärderingsteori grundas på de tre beståndsdelarna värdeteori, 
värderingsteori och värderingsmetoder. Syftet med värdeteori är att klargöra de 
bakomliggande faktorerna till varför ett värde uppstår. Inom teorin är efterfrågan och 
utbud centralt då teorin från början härstammar från den allmänna ekonomiska teorin. 
För att ett värde ska skapas krävs det vissa grundläggande förutsättningar, vilka 
varierar beroende på sammanhanget. Då metoden tillämpas på fastigheter finns det 
fem förutsättningar som tillsammans utgör värderingsteorins kärna. En förutsättning 
för värde är nytta vilket uppstår då en fastighet disponeras eller ägs. Då användare 
tillfredsställs genom nyttjande av fastigheten uppstår den andra förutsättningen 
nämligen behov. Den tredje förutsättningen är begränsad omfattning vilket innebär att 
en viss typ av fastighet enbart finns i en begränsad utsträckning. Fastigheten ska även 
vara möjlig att överlåta och den kan enbart disponeras av dess ägare eller brukare 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
 
Värderingsteorin definieras som studien av värderingar och deras grundval. Teorin 
fungerar som en koppling mellan värdeteorin och de olika värderingsmetoderna. Det 
förekommer två olika värderingssituationer, den ena vid innehav av en fastighet och 
den andra vid överlåtelse av en fastighet. Vid innehav av en fastighet är det inte 
marknadens påverkan som värderar fastigheten utan de framtida nyttorna. Till 
innehavssituationen kopplas ofta ett avkastningsvärde i och med att de framtida 
nyttorna av fastigheten är av intresse. Vid överlåtelse däremot är det marknaden som 
avgör värdet på fastigheten, vilket uppstår då fastigheten säljs på den öppna 
marknaden. Ett marknadsvärde kopplas ofta till överlåtelsesituationen. Tillämpandet 
samt valet av värderingsmetod vid värderingstillfället grundas på värderingsteorin 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  
 
Då värderingens avsikt klargjorts, att antingen bedöma avkastningsvärdet eller 
marknadsvärdet, ska beslut om val av värderingsmetod genomföras. En 
värderingsmetod leder fram till en värdebedömning genom att man tekniskt utför 
beräkningar och praktiskt studerar information om objektet. I värderingssammanhang 
används vanligtvis ortsprismetoden, kassaflödesmetoden samt 
produktionskostnadsmetoden som grund till värdebedömningen (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). Fastighetsvärdering kräver inte bara teoretiska kunskaper 
utan det krävs även praktisk erfarenhet och god marknadskännedom för att komma 
fram till en relativt riktig bedömning. Även om processen är svår och osäker finns det 
en del metoder som kan användas (Persson, 1992). Valet av värderingsmetod grundar 
sig ofta på tillgången till jämförelseobjekt. Finns det inga jämförelseobjekt som är 
användbara på orten kan inte ortsprismetoden användas och då används 
kassaflödesmetoden eller produktionskostnadsmetoden. Finns det däremot flertalet 
jämförelseobjekt inom samma område är det vanligt att ortsprismetoden används 
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(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). De olika värderingsmetoderna är mer 
lämpliga till en viss typ av fastighet än andra, dock bör man ändå använda mer än en 
metod för att kontrollera (Persson, 1992).!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Sambanden mellan värderingsmetoder, värderingsteori och värdeteori 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

2.2 Marknadsvärde 
Marknadsvärde är ett centralt värdebegrepp när det kommer till värdering av 
fastigheter (Lind & Lundström, 2009). Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 
(2010) har definitionen av marknadsvärde förändrats mycket över tiden och det finns 
idag flera olika definitioner av begreppet. Marknadsvärdet på en fastighet definieras 
som det i högsta grad troliga priset vid en affärsuppgörelse givet för 
marknadsexponering i en normal tid. Vid fastställandet av en fastighets 
marknadsvärde är det nyligen genomförda transaktioner som på ett eller annat sätt 
ligger till grund för värderingen. Utifrån dessa transaktioner dras sedan slutsatser för 
att klargöra ett rimligt marknadsvärde för fastigheten (Lind & Lundström, 2009). 
Enligt Brunes (2015) finns det två egenskaper som är av vikt att beakta hos 
marknadsvärdet. Den första egenskapen är att ett marknadsvärde är en teoretisk 
definition vilket vidare innebär att det inte noteras på marknaden. På basis av detta 
finns det bedömningar av marknadsvärdet och inget facit. Den andra egenskapen 
kallas prisobservation vilken innebär att fastighetens marknadsvärde i de flesta fall 
skiljer sig från det faktiska försäljningspriset (Brunes, 2015). Figur 2 nedan illustrerar 
en frekvensfunktion för en normalfördelning, där det mest sannolika priset är det pris 
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som noterats flest gånger. Detta kan vidare tolkas som den mest accepterade 
definitionen av marknadsvärdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Frekvensfunktion för priser på fastighetsmarknaden (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010).  
 
Vid värdering av kommersiella fastigheter skapar marknadsvärdet och dess slutsatser, 
utifrån nyligen genomförda transaktioner, ett problem. Kommersiella fastigheter är 
heterogena vilket innebär att ett rimligt marknadsvärde baserat på tidigare försäljning 
av objekt är ojämförbart med försäljning av ett annat objekt. Det blir inte jämförbart 
även om priset räknas om till kronor per kvadratmeter eftersom diverse faktorer 
påverkar fastighetens kvadratmeterpris. Exempel på en påverkande faktor är att en 
viss hyresnivå som är tillämpbar i en viss fastighet inte är rimlig i en annan fastighet 
(Lind & Lundström, 2009).  

2.3 Värderingsmetoder och dess tillämpande   
2.3.1 Kassaflödesmetod  
Kassaflödesmetoden är en del av avkastningsmetoden som går ut på att fastighetens 
värde uppskattas utifrån förväntade avkastningar, det vill säga framtida nyttor från 
fastigheten, som sedan nuvärdesberäknas till värdetidpunkten (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). Det finns både implicita och explicita modeller vad gäller 
fastighetsvärdering. De implicita värderingsmodellerna kan vara giltiga då de, på de 
flesta marknader, leder fram till en exakt uppskattning av priset. Fördelen med att 
använda en explicit värderingsmetod är att det tvingar värderaren att ifrågasätta alla 
olika ingångar i modellen. Kassaflödesmetoden är en explicit modell (French & 
Gabrielli, 2005). En kassaflödesanalys bedömer hypotetiska framtida in- och 
utbetalningar som fastigheten kommer att ge upphov till (Lind & Lundström, 2009). 
Metoden tar hänsyn till intäkter, kostnader, restvärde, direktavkastning och vakanser. 
Finns det god tillgång på dessa parametrar är kassaflödesmetoden den bästa 
värderingsmetoden för kommersiella fastigheter (Zakrisson, u.å.). Vid beräkning med 
hjälp av kassaflödesmetoden är de första tio åren av större vikt. Dock kommer 
värderingsobjektet antagligen generera inbetalningar längre än så och av den 
anledningen uppskattas ett restvärde. Med restvärde menas alla framtida 
betalningsöverskott som inträder efter kalkylperiodens slut (Brunes, 2015). Enligt 
SABO (u.å.) är det svårt att vid bedömning av restvärdet förutspå framtida 
underhållsinsatser. Alla framtida belopp och även restvärdet ska sedan 
nuvärdesberäknas (Brunes, 2015). Enligt Brealey, Myers och Allen (2014) är nuvärde 
vad ett framtida belopp är värt idag. Nuvärde är en metod som används vid 
investeringskalkylering för att kunna göra en jämförelse mellan investeringar och 
värderingar som inträffar vid olika tidpunkter. Ju längre tid man måste vänta på 
pengarna desto lägre är nuvärdet (Brealey, Myers & Allen, 2014).  

Sannolikhet 

Pris 

Mest sannolikt pris 
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För de flesta fastigheter som ligger centralt har hyrorna avsevärt ökat. I de bästa 
centrala delarna finns det oftast inte heller några vakanser utan i de flesta fall är 
efterfrågan större än utbudet, vilket också leder till att hyrorna blir högre. Även 
direktavkastningskravet är låga i de flesta centrala lägena och i de större orterna, 
eftersom det finns hyreshöjningspotential i de fastigheterna (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). Direktavkastningskravet är även lägre för fastigheter som 
bedöms som mindre riskfyllda (Lind & Lundström, 2009). Vid värdering av 
kommersiella fastigheter är hyran den mest värdepåverkande faktorn, hyran ligger 
ofta till grund utifrån fastighetens läge (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) gäller det därför att ha bra koll på de 
totala hyresintäkterna, framförallt om de är marknadsmässiga eller inte samt 
hyreskontraktets löptid och index. Även utreda prognosen för framtida 
hyresutveckling, nuvarande och framtida vakansgrad och hyresgästernas 
betalningsförmåga. En annan faktor som påverkar värderingen är drift- och 
underhållskostnader. Förutom fastighetens läge och dess inverkan på hyresnivån 
påverkas värdering av fastighetens area, typ av bebyggelse, byggrättens storlek samt 
upplåtelseform (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  
!
Många europeiska länder anser att kassaflödesmetoden är den bästa metoden för att 
värdera en kommersiell fastighet (Lind & Nordlund, 2014). En fördel med 
kassaflödesmetoden är att värderingen blir mer transparent. Metoden tydliggör 
antaganden vad gäller framtida hyrestillväxt, avskrivningar, renovering, ombyggnad, 
tid för innehav, skatter, finansieringsarrangemang samt kostnader för hantering och 
överföring. Genom dessa explicita antaganden tillåter metoden oss att ifrågasätta 
säkerheten i var och en av ingångsvariablerna (French & Gabrielli, 2005). Nackdelen 
med kassaflödesmetoden är att det krävs bra indata och goda bedömningar för att 
marknadsbedömningen inte ska bli missvisande. Marknadsvärdet utifrån 
kassaflödesmetoden kan värderas utifrån värderingsobjektet framtida 
betalningsöverskott samt marknadens avkastningskrav. Avkastningskrav, även kallat 
kalkylränta, är den ränta per år som någon vill erhålla över en viss tidsperiod för att 
köpa och äga fastigheten. Kassaflödesmetoden medför två starka samband, vilka är att 
ju högre driftnetto desto högre marknadsvärde samt ju lägre avkastningskrav desto 
högre marknadsvärde (Brunes, 2015). 
 
2.3.2 Ortsprismetod 
Ortsprismetoden innebär att marknadsvärdet uppskattas med hänsyn till liknande 
fastigheter som nyligen sålts på marknaden. Värderingsobjektet kan inte enbart 
jämföras med jämförelseobjekt avseende transaktionen, utan andra faktorer måste 
även jämföras (Levy & Schuck 2005). Värderingsobjektet jämförs bland annat med 
liknande fastigheter vad gäller kvalitet, ålder, skick och läge, för att kunna bedöma ett 
marknadsvärde (Brunes, 2015; Levy & Schuck 2005). Persson (2015) beskriver 
ortsprismetoden som att facit finns på marknaden och inte i fastigheten, eftersom 
värderingen baseras på marknadsanalyser gällande priser på liknande fastigheter på en 
fri och öppen marknad. En fördel med ortsprismetoden är att den är tillämpar på alla 
typer av fastigheter. Däremot är det inte enkelt att avgöra vilka fastigheter som kan 
användas som jämförelseobjekt och inte. Värderingsobjekt kallas den fastighet som 
ska värderas och jämförelseobjekt är den fastighet som används som underlag vid 
värderingen (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Det man ska tänka på vid val 
av jämförelseobjekt är tidsspannet då transaktionen genomfördes, inom vilket 
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geografiskt område samt hur fysiskt lik fastigheten är. Tidsspannet då transaktionen 
genomfördes innebär att jämförelseobjektets transaktion ska ha genomförts nyligen. 
Är det ett stort tidsspann mellan jämförelseobjektet och fastigheten som ska värderas 
kan prisobservationen bli missvisande eftersom priserna på fastighetsmarknaden 
förändras över tiden (Brunes, 2015). Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2010) 
påpekar även väsentligheten av att tidsperioden inte är för stor mellan objekten samt 
att eventuell prisutveckling behöver beaktas. Geografiskt område innebär att 
jämförelseobjektet och värderingsobjektet bör finnas i samma typ av geografiskt 
område. Finns fastigheten som ska värderas i centrala delar bör även 
jämförelseobjektet göra det. Fysiska likheter medför att värderingsobjektet och 
jämförelseobjektet bör vara samma typ av fastigheter. Är värderingsobjektet 
kontorslokaler bör även jämförelseobjektet utgöras av kontorslokaler (Brunes, 2015). 
Ortsprismetoden är en enkel metod om tillgången på marknadsdata och 
jämförelseobjekt finns (Persson, 2015).  
 
Jämförelseobjekt kan tas fram via fastighetsprissystem eller kommunala förköpslistor. 
Det är omöjligt att hitta ett identiskt jämförelseobjekt till värderingsobjektet. 
Egenskaperna får inte avvika för mycket, utan det ska vara representativa. Om eller 
när man väl har fått fram användbara jämförelseobjekt ska medeltal för de slutligen 
valda jämförelseobjekten räknas ut. Marknadsvärdet får man sedan fram genom att 
det framräknade värdet värderas i betraktande av skillnader mellan värderingsobjektet 
och jämförelseobjektet. Används ortsprismetoden vid värdering av en kommersiell 
fastighet ska en granskning göras angående jämförelseobjektets räntebidrag och hur 
hög vakansgraden var för den fastigheten. Är det för stora skillnader gällande de 
faktorerna bör inte den fastigheten användas som jämförelseobjekt (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). När man väl har hittat ett jämförelseobjekt och kan utföra 
ortsprismetoden, är fördelarna med värderingsmetoden att faktiska affärer används 
och investerarnas faktiska betalningsvilja visas (Brunes, 2015).! Ortsprismetoden 
kräver att man har god marknadskännedom. För att lyckas ha god marknadskännedom 
behöver man noggrant studera fastighetsöverlåtelser under den senaste perioden i en 
viss ort. För att komma fram till ett värde genom ortsprismetoden krävs ett flertal 
jämförelseobjekt (Persson, 1992). När man väl har en god marknadskännedom är 
ortsprismetoden mer tillförlitlig än de andra värderingsmetoderna anser Persson 
(1992). 
 
2.3.3 Produktionskostnadsmetod 
Produktionskostnadsmetoden är inte lika vanlig i Sverige som ortsprismetoden och 
kassaflödesmetoden (Brunes, 2015). Produktionskostnadsmetoden är en metod som 
enbart används om varken ortsprismetoden eller kassaflödesmetoden är tillämpbara 
(Fastighetsvärdering, u.å.).  Metoden innebär att marknadsvärdet bedöms med hänsyn 
till markvärdet och produktionskostnader för fastigheten med avdrag för 
värdeminskningen. Denna metod kan även användas vid nybyggnadsprojekt som inte 
är helt färdiga (Brunes, 2015). Produktionskostnadsmetoden tar hänsyn till 
produktionskostnaderna, vilket inte beskriver värdet i sig men är av stor betydelse och 
påverkar värderingen samt kapitalkostnaderna (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 
2010).  
 
Metoden har tre olika steg för att komma fram till en bedömning, genom att markens 
värde adderas med byggnadens produktionskostnad som sedan subtraheras med 
värdeminskningen för fastigheten som skett sedan färdigställandet. Första steget är att 
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värdera marken, vilket ofta görs med hjälp av ortsprismetoden eller 
kassaflödesmetoden. Att bedöma byggnadens produktionskostnad är det andra steget, 
vilket kan göras på två olika sätt. Antingen uppskattas kostnader med utgångspunkt i 
framförandet av fastigheten med samma teknik och byggnadsdelar som den 
ursprungliga fastigheten. Ett annat sätt är att kostnaden bedöms genom uppförandet 
av fastigheten med andra arbetsmetoder och tekniker. Fastigheten kommer ändå att ha 
exakt samma funktioner som den ursprungliga fastigheten. Därefter ska den faktiska 
byggkostnaden tas fram och sedan ska den kostnaden beräknas med ett lämpligt index 
(Brunes, 2015). Ett annat möjligt sätt, enligt Brunes (2015), är att tillämpa nyckeltal 
för funktionsdelarna som finns i fastigheten och sedan addera dessa. När de olika 
funktionsenheterna adderas får man fram en produktionskostnad. Det sista steget är 
att få fram fastighetens värdeminskning. Det genomförs med hjälp av ortsprismetoden 
eller genom att skatta fastighetens livslängd för att sedan avgöra utvecklingen av 
värdeminskningen, vilken kan vara antingen linjär, ökande eller avtagande. Det tredje 
sättet är komponentavskrivning som innebär att en bedömning för varje komponent 
gällande värdeminskningen genomförs, vilket både kan utföras på större eller mindre 
beståndsdelar (Brunes, 2015).  
 
2.3.4 Arbetsmetodik vid fastighetsvärdering  
Arbetsmetodiken vid fastighetsvärdering börjar med ett inledande arbete som till 
mestadels består av förberedelser innan värderingsarbetet startar. Förberedelserna 
omfattar att ange fastighetsbeteckning, syfte med värderingen, val av värdetidpunkt, 
val av värdebegrepp, fastighetsvärderarens roll, kostnader för värderingen samt en 
uppdragsbekräftelse. Syftet med värderingen påverkar inte bedömningen av ett värde, 
men bör däremot anges då omfattningen av värderingen kan variera (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). Datainsamling är ett viktigt moment i 
fastighetsvärderingsprocessen. Enligt Bellman (2012) startar värderingsprocessen 
med att fastighetsvärderaren får information från den person som vill ha sin fastighet 
värderad. Utifrån den informationen avgör fastighetsvärderaren vilken typ och mängd 
data som ska samlas in (Bellman, 2012). Väsentlig information som kan påverka 
värderingen bör samlas in. Fastighetsvärderare kan ta hjälp av olika fastighetsregister, 
bygglovshandlingar, detaljplaner, underrättelse om fastighetstaxering samt statistik 
från Statistiska Centralbyrån, SCB, som samlar in lagfarts- och prisstatistik för 
fastigheter. Datainsamlingen hjälper värderaren att få insikt om hur fastighetens 
framtida användning utifrån teknisk, rättslig och ekonomisk synpunkt ser ut 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  
 
För att göra en rättvis bedömning av värderingen krävs kunskaper om prispåverkande 
faktorer och prisbildningsprocessen. Samhälleliga faktorer och makroekonomiska 
faktorer berör prisbildningen, men även utbud och efterfrågan påverkar. Framförallt 
förändringar i efterfrågan inverkar på priset. Minskar efterfrågan leder det till lägre 
priser, om efterfrågan däremot ökar blir resultatet högre priser. En marknadsanalys 
bör genomföras och kan delas in i de tre nivåerna omvärldsanalys, ortsanalys och 
objektsanalys. I en omvärldsanalys anges faktorer som påverkar fastighetsmarknaden 
generellt som exempelvis inflation och räntenivåer (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 
2010). Ortsanalys är en redogörelse om den enskilda orten. Geografiska 
förutsättningar såsom geografiskt läge, befolkning, näringsliv, ekonomiska 
förutsättningar, infrastruktur, kommunikationer och servicekvalitet beskrivs. Även 
utbildningsnivå, sysselsättningsgrader, arbetslöshetsnivåer och åldersfördelning är av 
betydelse. Förutsättningarna för orten påverkar fastighetsmarknadens utveckling, 
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ortsanalysen används därför som underlag vid värderingssammanhang (Persson, 
2015). Objektsanalysen handlar om området där fastigheten är belägen med fokus på 
dess attraktivitet, läge och karaktär. Där redovisas även tillgänglighet till 
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter, vilket är betydelsefullt för kommersiella 
fastigheter (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Sedan ska en väl genomförd 
besiktning genomföras för att erhålla kunskap om själva fastighetens status och 
förutsättningar jämfört med andra objekt. Finns det eventuella fel och brister i 
fastigheten bör värderaren avgöra hur det påverkar marknadsvärdet. Efter att en 
besiktning har gjorts på värderingsobjektet står fastighetsvärderaren inför ett val om 
vilken värderingsmetod som ska användas (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
Värdebedömningen, som är nästa steg, innebär att fastighetsvärderaren ska få fram ett 
resultat genom värderingsmetoden som har använts och tänka på olika faktorer som 
påverkar värdet. När allt sedan är klart görs ett värdeutlåtande som dokumenteras och 
rapporteras (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 illustrerar arbetsmetodiken vid fastighetsvärdering (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010).  

2.4 Värderingsmetodernas osäkerhet  
Varje värderingsmetod medför en viss osäkerhet vilket French och Gabrielli (2005), 
Mallinson och French (2000) och Hutchison, Adair och Leheny (2005) konstaterar 
och poängterar. French och Gabrielli (2005) antyder att det inte finns någon värdering 
som inte innebär en osäkerhet och att de av naturen i sin grund redan är osäkra. Levy 
och Schuck (2005) talar om att metoderna är slumpmässiga och innehåller 
systematiska fel, vilket medför en osäkerhet vid tillämpandet av värderingsmetoderna.  
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I en artikel publicerad i Fastighetsnytt skriver Fröjd (2014, 7 september) att värderare 
resonerar olika kring kassaflödesmetodens värden såsom avkastningskrav, restvärde 
samt framtida kassaflödesförlopp såsom drift- och underhållskostnader. I och med att 
det finns olika uppfattningar av dessa värden uppstår det skillnader i marknadsvärdet 
trots att värderingsobjektet är det samma. Olika värderare kan ha olika tolkning om ett 
rimligt avkastningskrav, vilket gör att värdet på en fastighet kan skilja mycket 
beroende på vilken värderare som utför värdebedömningen (Fröjd, 2014, 7 
september). Uppskattandet av värdet är relativt subjektiv och bygger mer på yttranden 
vilket innebär mindre precision (Lind & Nordlund, 2014). Enligt Lantmäteriet och 
Mäklarsamfundet (2010) ligger läget till grund för hyressättningen av den 
kommersiella fastigheten. Vidare har även hyresnivån en stor betydelse för 
värderingsbedömningen vid tillämpning av kassaflödesmetoden (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2010). Några faktorer som är förknippade med risk är fallande 
hyra, oväntade reparationskostnader och lägre förväntad inkomsttillväxt. De olika 
faktorerna är direkt relaterade till kassaflödesmetoden, vilket gör utfallet av 
värderingsprocessen osäker (Hutchison, Adair & Leheny, 2005).  
 
Enligt Brunes (2015) är nackdelarna med ortsprismetoden att det kan vara svårt att 
hitta jämförelseobjekt på grund av att de är begränsade, vilket även Persson (1980) 
konstaterar. Varje fastighet är unik både när det kommer till egenskaper och läge 
vilket medför begränsningar på tillgång av jämförelseobjekt. Framförallt när det 
kommer till kommersiella fastigheter där fler faktorer spelar in såsom hyran, 
storleken, driftnettot och taxeringsvärdet. Jämförelseobjektet får inte ha överlåtits för 
lång tidsperiod bakåt, vilket kan vara svårt då fastigheter överlåts relativt sällan 
(Persson, 1980). Omsättningshastigheten i fastighetsbeståndet är begränsat samtidigt 
som varje fastighet praktiskt taget är unik, vilket medför att kvaliteten på slutresultatet 
kan påverkas (Persson, 2015). Persson (2015) tar upp ”myten om det obefintliga 
ortsprismaterialet” och han menar att jämförelseobjekt under alla omständigheter 
finns. Hur mycket skillnader det kan vara mellan ett värderingsobjekt och ett 
jämförelseobjekt får kunskap och omdöme avgöra (Persson, 2015). Enligt Persson 
(2015) är ett bristfälligt underlag oftast bättre än inget alls. 
 
En nackdel med produktionskostnadsmetoden är att marknadsvärdet i större städer 
oftast bedöms högre än vad metoden får fram och även när det gäller glesbygden där 
marknadsvärdet oftast är lägre än vad metoden visar. På grund av detta anses 
produktionskostnadsmetoden vara mer osäker än ortsprismetoden och 
kassaflödesmetoden samt att produktionskostnadsmetoden i många fall behöver 
kompletteras med de två andra metoderna (Brunes, 2015). 

2.5 Fastighetsvärderares beteende och heuristiskt beslutsfattande  
Enligt Bellman (2012) agerar individer utifrån ett sätt som är i enlighet med deras 
förväntningar om hur världen ska vara. Dessa förväntningar baseras på tidigare 
erfarenheter och tolkningar av dessa. Vidare har även individer en tendens att 
förankra sig i sina egna tidigare upplevelser än att ta hjälp av andras (Bellman, 2012). 
Enligt Bellman (2012) har forskning om fastighetsvärderares beteenden genomförts 
av Newell och Simons (1972) för att granska snedvridna värdeutlåtanden av 
fastigheter. Studierna har bland annat utgått ifrån om tidigare utförda värderingar 
ligger till grund för fastighetsvärderarens bedömning. Med andra ord om 
bedömningarna förankras i tidigare genomförda värdeberäkningar. Även forskning 
grundad på emotionella beslut har genomförts för att undersöka förankring av 
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värderarens magkänsla vid en värdebedömning (Bellman, 2012). Enligt Bellman 
(2012) tyder tidigare forskning genomfört av Diaz III och Hansz (2002) på att 
normativa systematiska värderingsmodeller inte följs av fastighetsvärderare, utan 
kognitiva genvägar utvecklas med hänsyn till erfarenhet och utbildning vilket leder 
till systematiska fel. Genom dessa genvägar förbiser fastighetsvärderare viktiga steg i 
värderingsprocessen, vilket kan leda till felaktiga beslut och felaktiga bedömningar 
(Bellman, 2012).  

Hänsyn till äldre transaktioner kan tas då det finns få aktuella transaktioner på 
fastighetens berörda delmarknad (Bellman, 2012). Enligt Bellman (2012) kan detta 
resultera i en utjämningseffekt eftersom de beräknade förändringarna eller trenderna i 
fastighetsvärden blir mindre än det reella värdet. Utjämningseffekten består av en 
förankringseffekt och tidsförskjutning. Då en fastighetsvärderare i ett tidigt skede 
förankrar bedömningen av en värdering uppstår en förändringseffekt. Denna effekt 
tyder på att fastighetsvärderare förankrar sina bedömningar utifrån tidigare utförda 
värderingar av samma fastighet, oavsett hur gammal värderingen kan tänkas vara. 
Detta leder till korrigeringar som inte är väl motiverade samt underbyggda. Den andra 
effekten, tidsförskjutning, kan leda till att viktiga trendbrott förbises eftersom 
värderingen baseras på historisk information samt återblickande och inte på 
framåtblickande prognoser och aktuell information (Bellman, 2012).  

Fastighetsvärderares tankemönster kan vara individuella, kollektiva eller både och 
(Bellman, 2012). Enligt Bellman (2012) har tidigare forskning genomförd av 
Gallimore och Wolverton (1997) visat att fastighetsvärderares tankemönster kan skilja 
sig beroende på kulturella skillnader mellan olika grupper eller företag. En kultur 
uppstår inom en grupp genom att gruppen gemensamt skapar mönster, delade vanor, 
traditioner och normer. Fastighetsvärderare kan även ha olika värderingsprocesser på 
grund av olika valda utbildningar. Vid bedömning av ett fastighetsvärde gör 
fastighetsvärderare olika antaganden om bland annat vakanser, hyror samt drift- och 
underhållskostnader. Dessa antaganden leder systematiskt till högre driftnetton än vad 
som yppas i företagens redovisning men även en underskattning av vakansnivån samt 
drift- och underhållskostnader. På basis av detta blir den angivna direktavkastningen 
högre än den verkliga. Det har även framkommit att ingen större hänsyn till 
fastighetens individuella egenskaper tas vid en värdering vad gäller driftnetton, utan 
standardiserade driftnetton används. Vissa fastighetsvärderare använder sig av 
schabloner för hyror samt drift- och underhållskostnader. Fastigheter med bra 
avkastning kan undervärderas medan fastigheter med dålig avkastning kan 
övervärderas med hjälp av schabloner (Bellman, 2012).  

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är heuristik en metod för att finna eller utveckla ny 
relevant kunskap. Heuristik är även läran om dessa metoder som används för att göra 
troliga antaganden (Nationalencyklopedin, u.å.). Genom att använda heuristik kan nya 
domäner av kunskap utvecklas (Lenat, 1982). Enligt Hansz (2004) och Amidu, Aluko 
och Hansz (2008) har värderarens erfarenhet påverkan på värderingsprocessen. En 
erfaren värderare utgår i de flesta fall inte utifrån de värderingsmodeller som teorin 
gestaltar (Hansz, 2004; Amidu, Aluko & Hansz, 2008). En oerfaren 
fastighetsvärderare följer med största sannolikhet de etablerade modeller som finns 
medan de erfarna fastighetsvärderarna själva utvecklar modeller och metoder för att 
på ett produktivt sätt lösa problem som uppstår, så kallad heuristik (Amidu, Aluko & 
Hansz, 2008). Värderingsprocessen av en erfaren fastighetsvärderare kan enligt 
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Amidu, Aluko och Hansz (2008) betraktas vara heuristisk eftersom de utvecklat egna 
solutioner istället för att detaljerat följa de existerande modellerna.  Heuristik 
betraktas som mer effektiv eftersom steg i värderingsprocessen kombineras, tas bort 
eller modifieras av fastighetsvärderaren (Amidu, Aluko & Hansz, 2008).  

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  
För att skapa en bättre förståelse för teorins uppbyggnad samt studiens fokus har en 
sammanfattning av den teoretiska referensramen konstruerats i modellen nedan. 
Modellen inleds med fastighetsvärderingsteori som kan ses som förståelsen för hur ett 
värde uppstår samt läran om värderingar och deras grundval. 
Fastighetsvärderingsteorin kopplas sedan till värderingsmetoder och dess tillämpande 
eftersom detta är en beståndsdel av fastighetsvärderingsteorin. Dit kopplas även 
fastighetsvärderares beteende och heuristiskt beslutsfattande, detta då 
fastighetsvärderingteorin kan ses som en grund i deras dagliga arbete. För att kunna 
göra en värdering appliceras olika värderingsmetoder, vilka tillämpas av en 
fastighetsvärderare, det är på detta sätt de två rubrikerna kopplas samman. De två 
rubrikerna mynnar sedan ut i underrubriker som vidare beskriver uppsatsens ingående 
fokus. Samtliga värderingsmetoder är förenade med en viss osäkerhet som är 
intressant att analysera och kritisera. Ett annat viktigt fokus i denna studie är 
erfarenhet kontra standardisering alltså konst eller vetenskap. Modellen nedan har 
skapats för att frambringa en förståelse för varje teoridels betydelse samt för att 
illustrera sammanhangen mellan varje del.  

 

 
 
 
 
  

Värderingsmetoder 
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Fastighetsvärderingsteori 

Fastighetsvärderares 
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Figur 4: Egenillustrerad modell. 
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3. Metod  
Metodavsnittet behandlar uppsatsens tillvägagångssätt vid genomförandet. Kapitlet 
berör val av ämne, metodval och hur insamling av data har gjorts. Även dataanalys 
samt intervjuernas urval och utformning presenteras. Därefter redogörs studiens 
generaliserbarhet och objektivitet. Avslutningsvis beskrivs källkritik.   

3.1 Fastighetsvärdering som ämnesval 
Ämnesvalet i denna studie grundades främst på egna intressen inom ämnesområdet 
fastighetsvärdering. Intresset för detta område trädde fram under en högskolekurs vid 
namn ”Kalkylering och värdering av fastigheter” där värdering av kommersiella 
fastigheter introducerades. Det krävs enligt Saunders, Lewis och Thornhills (2007) ett 
intresse för ämnesvalet i kombination med tidigare kunskap, vilket stämmer bra 
överens med synsättet på studiens ämnesval. För att smalna av ämnesområdet 
fastighetsvärdering samt för att finna ett specifikt problemområde att studera ordnades 
ett idémöte med en auktoriserad fastighetsvärderare. Enligt Jacobsen (2002) är det 
vettigt att under introduktionsfasen av en studie ta hjälp av personer som besitter god 
kunskap om ämnesområdet. Poängen med idémötet var inte att få fram empirisk data 
utan att ta del av råd samt få vägledning till ett studieområde. Under mötet bollades 
idéer om diverse problem som fastighetsvärderaren stött på och ifrågasatt under sin 
karriär. En infallsvinkel som dök upp under idémötet var att fastighetsvärderaren 
enbart använde sig av kassaflödesmetoden vid värdering av kommersiella fastigheter 
och uteslöt helt andra värderingsmetoder. Detta var något som ifrågasattes under 
mötet och som sedan startade idén till ett tänkt studieområde. Kassaflödesmetoden 
bygger på en del antaganden, vilket kan resultera i att metoden uppfattas som 
missvisande och osäker. Efter diskussion med handledare valdes det att ifrågasätta 
osäkerheten i de tre värderingsmetoderna istället för att enbart fokusera på 
kassaflödesmetoden och då även undersöka fastighetsvärderares resonemang vid 
värdering av kommersiella fastigheter. Detta resulterade i det slutliga studieområdet. 
Precis som Jacobsen (2002) påstår börjar en undersökning med en fråga gällande ett 
begränsat område, i detta fall ”Genomförs fastighetsvärdering verkligen såsom teorin 
gestaltar? Är fastighetsvärdering en konst eller en vetenskap?”. Enligt Burell och 
Kylén (2003) är det viktigt att kombinera kreativitet och struktur. Under 
genomförandet hölls ett öppet sinne där utrymme för kreativitet skapades. För att 
generera struktur skapades en tidsplan, vilken veckovis redovisade de delar som 
skulle genomföras för att hålla uppsatsen i fas.  

3.2 Studiens metodval  
3.2.1 Kvalitativ ansats  
Studiens problemställning ligger till grund för metodvalet för att finna den metod som 
passar undersökningen bäst. I detta fall kvalitativ ansats med individuella intervjuer. 
Detta stämmer överens med vad Jacobsen (2002) anser om att problemformuleringen 
påverkar valet av metod. För att skapa klarhet i problemformuleringens fenomen 
valdes kvalitativ ansats. Valet av kvalitativ ansats syftar till att skapa en detaljerad 
och ingående förståelse för fastighetsvärderares resonemang vid tillämpandet av de 
tre värderingsmetoderna samt dess osäkerhet. Även en förståelse för hur teorin 
gestaltar fenomenen och hur det i praktiken genomförs, åsyftas att skapas. Enligt 
Nylén (2005) bygger den kvalitativa ansatsen på en viss typ av vetenskaplighet där 
kvalité hos ett visst fenomen beskrivs. Fenomenet som ska beskrivas är 
fastighetsvärderares resonemang vid värdering av kommersiella fastigheter samt om 
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fastighetsvärdering är en konst eller en vetenskap. Studien bygger på sex intervjuer 
och det var av denna grund lämpligt att välja en kvalitativ metod. Intervjuerna är få, 
djupgående, varierande och utförliga viket motsäger den kvantitativa metoden där 
man istället undersöker många enheter, med samma frågeformulär och med en mindre 
djup förståelse för ett fenomen. Tanken var att finna det speciella och unika snarare än 
det typiska och generella vilket är ännu en motivering till varför den kvalitativa 
ansatsen valdes.  
 
Det finns flera andra anledningar till varför en kvalitativ ansats valdes. En av de var 
på grund av dess öppenhet samt flexibilitet. Metoden innebär en öppenhet då 
respondenten får möjlighet att formulera ett eget svar med egna tolkningar och åsikter 
om området, till skillnad från kvantitativ ansats där givna svarsalternativ ofta erhålls. 
Öppenheten skapar även en hög intern giltighet med anledning av friheten i svaren. 
Flexibilitet uppstår genom att följdfrågor kan ställas samt eftersom frågor kan läggas 
till och tas bort beroende på respondentens svar genom intervjun. Med en kvalitativ 
ansats kan detaljer samt det unika hos varje respondent frambringas. Detta bekräftas 
likaså av Jacobsen (2002) där även närhet mellan intervjuare och respondent framförs 
som en fördel. En anledning till varför kvantitativ ansats inte användes var för att den 
inte är lika flexibel som den kvalitativa ansatsen. Vid val av kvantitativ ansats finns 
det inte utrymme att ändra upplägget på frågeformuläret under undersökningens gång. 
Det finns det däremot vid kvalitativa uppläggningar.  Datainsamlingen kan vid 
kvalitativa ansatser enklare anpassas anser Jacobsen (2002). Metoden är däremot 
resurskrävande (Jacobsen, 2002), vilket innebär att det krävdes god planering av 
genomförandet.  
 
3.2.2 Deduktiv ansats med induktiva inslag  
Studiens genomförande började med insamling av teori för att erhålla kunskap samt 
för att skapa en bredare förståelse kring ämnesområdet fastighetsvärdering. Upplägget 
medförde även till en god förberedelse inför de kommande intervjuerna. Ansatsen 
motiveras utifrån att göra en jämförelse från teorin till empirin vilket stämmer överens 
med vad Jacobsen (2002) kallar deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) innebär 
deduktiv ansats att man utgår från teori till empiri, där förväntningar kring 
teoriavsnittet jämförs med hur verkligheten faktiskt ser ut. Denna typ av ansats valdes 
främst för att fastighetsvärdering i teorin är väldigt konkret och medför inte utrymme 
för olika tolkningar av de tre värderingsmetoderna. Därför erhölls teoretisk kunskap 
först för att sedan se avvikelser samt likheter utifrån det empiriska materialet. Vissa 
induktiva inslag förekommer däremot i studien då viss teori har lagts till efter att 
intervjuerna genomfördes. Detta för att nya infallsvinklar uppstod under insamlandet 
av empirisk data, vilket sedan krävde en teoretisk förklaring för att kunna analyseras. 
Efter intervjuernas genomförande kompletterades teorin med avsnittet ”Heuristiskt 
beslutsfattande”, då det under intervjutillfällena uppstod funderingar kring detta 
beteende. Detta var inget som var planerat att stöta på, men efter intervjutillfällena 
blev det extra intressant att studera. Induktivt tillvägagångssätt innebär enligt Bryman 
och Bell (2013) att man går från resultat och observationer till teori, vilket tydligt 
illustrerar studiens vändning. Däremot är den deduktiva ansatsen huvudvalet av ansats 
eftersom största delen av studien utgått från det tillvägagångssättet. 

3.3 Datainsamling  
Datainsamlingen består av både primär- och sekundärdata för att kunna jämföra samt 
analysera teori och empiri med varandra. Genom att använda både primär- samt 
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sekundärdata kan de två olika datainsamlingsmetoderna kontrollera, stödja och styrka 
varandra.  
 
3.3.1 Datainsamling av primärdata 
Primärdata innebär upplysningar direkt från en person för första gången, det vill säga 
den primära informationskällan (Jacobsen, 2002). I denna studie utgörs primärdata av 
individuella intervjuer med sex auktoriserade fastighetsvärderare. Empirin är 
inhämtad och tolkad av författarna själva tillskillnad från teorin som är hämtad från 
tidigare forskning inom ämnesområdet.  
 
3.3.2 Datainsamling av sekundärdata  
Sekundärdata samlades in genom tidigare genomförda undersökningar av andra. 
Informationen som den sekundära källan innehåller är ofta insamlad för ett annat 
ändamål än det som denna studies problemformulering ska besvara (Jacobsen, 2002). 
Däremot kan sekundära källor utgöra en bra bas för teorin även om det inte är samma 
problem som studeras. Genom studerandet av sekundärdata i kombination av idémötet 
grundades även studieområdet. Studien grundar sig på både vetenskapliga artiklar, 
rapporter och vedertagen litteratur såsom kurslitteratur samt böcker. Litteraturen är 
hämtad från Stadsbiblioteket i Halmstad, Högskolan i Halmstads bibliotek samt från 
biblioteket vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. De journaler som 
använts är ”Journal of Property Investment & Finance”, ”Journal of Property 
Research”, “Journal of Property Valuation and Investment” och ”The appraisal 
Journal”. Samtliga journaler är hämtade från Högskolan i Halmstads databas och från 
Google Scholar.  Sökorden som har använts för att hitta relevant litteratur var 
uppsatsens nyckelord nämligen fastighetsvärdering, fastighetsvärderare, kommersiella 
fastigheter, värderingsmetod, kassaflödesmetod, ortsprismetod, 
produktionskostnadsmetod och marknadsvärde. Vid sökandet av artiklar användes 
sökorden ”uncertainty”, ”property value and valuation”, “valuation problems”, 
“property risk”, “valuation methods” och “real estate”. !

3.4 Dataanalys av kvalitativ data  
För att få en överblick över empirin är det viktigt att strukturera och förenkla det 
insamlade materialet. Studiens analys av empirisk data har utgått från tre olika steg 
för att underlätta analysering av materialet. Jacobsen (2002) presenterar dessa tre steg 
som beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Studiens 
empiri karaktäriseras av detaljerade och djupgående beskrivningar. Samtliga 
intervjuer har spelats in, transkriberats och sammanfattats för att sedan skickas ut och 
godkännas av respondenten. Enligt Jacobsen (2002) är det dessa noggranna 
registreringar och bearbetningar som det första steget beskrivning utgörs av. 
Systematisering och kategorisering illustreras i studien bland annat genom att 
analysens rubriker kopplats samman med teorins rubriker. Sambanden mellan teori 
och analys underlättar för läsaren att hänga med. Anledningen till varför empirin inte 
hade samma rubriker som teorin och analysen var eftersom intervjuerna var väldigt 
öppna samt för att få en helhetsbild av fastighetvärderaren. Intervjuerna var mer som 
diskussioner, vilket medförde att det blev svårt att sammanfatta empirin under samma 
rubriker som i teorin och analysen. Transkribering av intervjuerna resulterade i en 
otroligt stor och detaljerad mängd data. För att kunna förmedla vad som sades 
sammanfattades varje intervjus väsentliga delar för att förenkla och kategorisera 
empirin utifrån det som avsågs att undersöka. Det sista steget i analysprocessen, 
kombination, innebär att finna samband i insamlad data (Jacobsen, 2002). För att 
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underlätta detta steg sammanställdes en sammanfattning av empirin i slutet av 
empiriavsnittet. Sammanställningen gjorde det lättare att se skillnader och likheter 
mellan respondenterna och få en överblick över deras svar. Sammanställningen gjorde 
det även lättare att jämföra och dra kopplingar med teorin.  
 
Två analyser har gjorts av respektive författare av denna kandidatuppsats. Den första 
analysen skrevs ihop med det empiriska resultatet. Empiri och analys låg således 
under samma rubrik. Den andra analysen genomfördes på sätt att empirimaterialet låg 
under en egen rubrik och analysen innehöll då enbart analys av empiri och teori, och 
inte presentation av resultatet av empirin. Valet av att göra två analyser grundar sig i 
att testa vilken typ av analysmetod som passade denna studie bäst. Efter 
genomförandet konstaterades det att det blev bäst att skriva empirin och analysen 
under två egna skilda rubriker. Detta då empirimaterialet är så pass omfattande att det 
skapade förvirring då de skrevs samman med analysen. Överblicken av empirin blev 
inte lika tydlig samt att varje del i analysen blev för lång. Däremot hade en 
hopskrivning av empirin och analysen varit mer fördelaktigt vid en kvantitativ 
undersökning, då materialet oftast inte är i form av ord utan tabeller. Det hade även 
varit mer fördelaktigt om antalet respondenter varit färre. Ytterligare en anledning till 
varför två analyser genomfördes var då två olika synsätt och infallsvinklar på 
materialet erhölls. Detta var även givande på så sätt att intressanta kopplingar inte 
förbisågs. De två analyserna skrevs sedan samman till den slutliga analysen som 
presenteras efter empiriavsnittet.  
 
I det empiriska materialet erhålls inte ett direkt svar på om fastighetsvärdering är en 
konst eller en vetenskap. Genom fastighetsvärderarnas genomförande av och syn på 
värderingsprocesser och värderingsmetoder, gavs det ett indirekt svar på om 
fastighetsvärdering är konst eller vetenskap. De empiriska beläggen kan således 
betraktas som svaga då det framkommer mer indirekta svar med egna tolkningar.  

3.5 Intervjuernas genomförande  
3.5.1 Urval av auktoriserade fastighetsvärderare  
Vid val av de sex intervjupersonerna var kravet att respondenten skulle vara en 
auktoriserad fastighetsvärderare. För att säkerställa detta söktes respondenterna upp 
på Samhällsbyggarnas hemsida. Samhällsbyggarna har en sökmotor där auktoriserade 
fastighetsvärderare går att enkelt söka upp. Det var genom denna sökmotor som 
urvalet av respondenter genomfördes. Auktoriserade fastighetsvärderare besitter den 
kunskap som krävs för att genomföra denna studie. En anledning till varför 
auktorisation var ett krav vid val av respondenter var eftersom urvalet har en stor 
påverkan på studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002). Genom valet 
av auktoriserade fastighetsvärderare stärks pålitligheten då de har en lång 
arbetserfarenhet, god kännedom om transaktionsmarknaden samt en aktuell 
marknadskännedom. Ett viktigt steg i urvalsprocessen enligt Jacobson (2002) är att 
välja kriterier för urval av respondenter. Ett kriterium som Jacobsen (2002) nämner är 
information, alltså att urvalet av respondenter baseras på att intervjun ska medföra 
god och rikligt med information från respondenterna eller genom att ta kontakt med 
personer som har stora kunskaper inom det valda undersökningsområdet. Detta går att 
likna med denna studies krav på auktorisation eftersom auktorisationen medför en 
säkerhet att respondenten har goda kunskaper samt erfarenheter inom 
fastighetsvärdering och fastighetsbranschen. Vid val av respondenter hölls även ett 
annat krav i åtanke, nämligen att fastighetsvärderarna skulle vara från olika företag. 
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Detta av den anledningen att det ofta finns normer inom ett och samma företag, det 
vill säga att de till exempel använder sig av samma värderingsmetoder. Således valdes 
därför att intervjua värderare från olika företag för att hitta olika infallsvinklar och 
intressanta olikheter samt likheter. Det som åsyftades att se skillnader och likheter i 
var främst val av värderingsmetoder, tillämpning av metoderna i praktiken samt 
resonemang kring de valda värderingsmetoderna. Enligt Bryman och Bell (2013) 
påverkas urvalets storlek mycket av tid och pengar. Sammanlagt har elva 
auktoriserade fastighetsvärderare kontaktats via mail angående medverkan i studien. 
Tre personer svarade inte alls, en hade svårt att hinna med en intervju och en var sjuk, 
de resterade sex personerna ställde upp på en intervju. Från början var tanken att 
intervjua åtta auktoriserade fastighetsvärderare men efter tre intervjuer kortades dessa 
åtta ner till sex respondenter. Detta dels för att intervjuerna var mer tidskrävande än 
förväntat samt då intervjuerna som genomförts vid denna tidpunkt gav utförliga och 
djupgående svar. Det var två kvinnor och fyra män som medverkade i studien. Tanken 
var från början att försöka intervjua lika många män som kvinnor, men då kvinnor i 
skrivande stund är underrepresenterade inom yrket fick det bli som det blev. Det hade 
varit intressant att kunna göra en jämförelse mellan könen, men då det inte är ett 
jämnt antal av varje kön kan resultatet bli missvisande.  
 
3.5.2 Intervjuernas utformning  
Det första som gjordes innan intervjutillfällena var att sammanställa en intervjuguide 
för att på så sätt smala av vilka frågor som skulle fokuseras på samt för att ha en mall 
att följa. Intervjuguiden har utgått från ämnesområdet och mestadels fokuserat på vald 
värderingsmetod, arbetsprocessen vid värdering, resonemang och svagheter med 
valda värderingsmetoder. Intervjuguiden presenterar även mer detaljerade frågor 
kring de tre värderingsmetoderna, för att således granska dessa djupgående. Varje 
respondent fick själva välja tidpunkt för intervjutillfället, detta var viktigt då 
respondenten inte skulle känna någon press att vara tvungen att välja förslagna datum. 
Det var även viktigt eftersom respondenten kunde välja tidpunkter utan att känna 
tidspress och stressa igenom intervjun. Utförliga och djupgående svar var viktigt. Tre 
respondenter fick intervjuguiden i förväg och kunde således förbereda sig inför 
intervjun medan tre var helt oförberedda. Resultatet av empirin visade att de 
respondenter som inte fick förbereda sig gav mer spontana svar vilket ledde till att de 
vågade uttrycka sig mer och utan eftertanke. De som hade fått frågorna i förväg hade 
tänkt efter mer om vad de skulle säga och inte. Sammanfattningsvis var alla intervjuer 
lika utförliga och omfattande. Respondenternas egna ord och formuleringar har 
används för att får en så rättvis bild som möjligt.  
 
För att få igång intervjun introduceras ett antal allmänna frågor även kallade 
uppvärmningsfrågor. Detta främst för att lära känna respondenten lite bättre innan de 
mer djupgående frågorna ställdes men även för att respondenten skulle känna sig 
tryggare under resterande del av intervjun. Känner respondenten att intervjun känns 
trygg och lättsam flyter den på bättre och ger således ett bättre resultat. Jacobsen 
(2002) bekräftar att det är fördelaktigt att en intervju inleds med allmänna frågor 
eftersom det inte kräver lika mycket av respondenten vid besvarandet av dem. Hade 
intervjun istället inletts med invecklade och komplexa frågor är det lätt hänt att 
samtalet låser sig eftersom det krävs mer av respondenten direkt (Jacobsen, 2002). 
Frågorna i intervjuguiden bygger på problemformuleringen vilket är en god 
förutsättning för att den ska kunna besvaras med hjälp av den insamlade empirin. 
Hade kopplingen mellan problemformulering och intervjufrågor inte existerat hade 
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det blivit svårt att besvara problemformuleringen, vilket är målet med denna studie. 
Inför intervjuerna studerades undersökningens teori mycket noga för att således vara 
väl insatta i området och för att i sin tur kunna ställa relevanta och intressanta frågor 
samt följdfrågor. Det var viktigt att skapa en god förståelse av teorin för att sedan 
exakt kunna förstå respondenternas svar. Hade denna förståelse inte funnits hade 
intervjuerna inte blivit lika intressanta och detaljerade. Detta hade även kunnat ge 
upphov till att respondenten kände intervjun som oseriös vilket i sin tur inte hade 
resulterat i ett bra resultat.  
 
Intervjumetoden som användes kallas för den öppna individuella intervjun eftersom 
intervjuerna utfördes som dialoger där data i form av meningar, ord och berättelser 
samlades in. De öppna individuella intervjuerna innebär respondenternas personliga 
synpunkter på ett specifikt område eller fenomen. Det mest fördelaktiga vid öppna 
individuella intervjuer är att ha besöksintervjuer, men telefonintervjuer är även 
möjligt (Jacobsen, 2002). Däremot motsäger sig Bryman och Bell (2013) Jacobsen 
(2002) och menar att telefonintervjuer är lika eller till och med mer representativa än 
besöksintervjuer. Fem av sex intervjuer genomfördes via telefon och en som en 
besöksintervju. Anledningen till att majoriteten av intervjuerna genomfördes via 
telefon var på grund av de begränsade resurserna både i form av tid, pengar och antal 
värderare. I Halland finns inte tillräckligt många auktoriserade fastighetsvärderare 
från olika företag för att denna studie skulle kunna genomföras. Således behövdes 
kontakt med andra auktoriserade fastighetsvärderare runt om i Sverige tas, vilket 
innebar att telefonintervjuer blev det självklara valet. Nu i efterhand var det verkligen 
intressant att undersöka ämnesområdet i flera delar av Sverige eftersom det gav 
studien ett bredare perspektiv. Hade besöksintervjuer genomförts med samtliga 
respondenter hade det inneburit tidskrävande och dyra resor vilket det inte fanns 
möjlighet till vid denna studie. En fördel enligt Jacobsen (2002) med telefonintervju, 
förutom de lägre kostnaderna, är att den kan minska den så kallade intervjuareffekten. 
Denna effekt innebär att intervjuobjektet uppträder mer onormalt på grund av 
intervjuarens fysiska närvaro. En telefonintervju är en ganska anonym form av 
intervju och hämmar således intervjuareffekten (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell 
(2013) beskriver tre sätt att utföra en kvalitativ intervju nämligen på ett strukturerat, 
ostrukturerat eller semistrukturerat sätt. Den semistrukturerade intervjun innebär att 
det finns en intervjuguide men att den inte följs ordagrant. Det innebär även att 
respondenterna har stor frihet att besvara frågorna (Bryman & Bell, 2013). Denna 
studie liknar den semistrukturerade intervjun eftersom intervjufrågorna ställdes i olika 
ordning till de olika respondenterna, alla frågor ställdes inte till alla respondenter samt 
att olika följdfrågor ställdes.  
 
Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. En anledning till varför 
intervjuerna spelades in var eftersom fokus kunde läggas på att verkligen lyssna på 
vad respondenten berättade istället för att försöka hinna med och anteckna det som 
sades vilket även Bryman och Bell (2013) bekräftar. Det blev även lättare att hänga 
med i samtalet och ställa följdfrågor eftersom fokus låg på att enbart lyssna och förstå. 
Samtalen spelades även in för att kunna citera korrekta citat som respondenten sagt 
och således undgå misstolkningar och missförstånd. Intervjun kunde lyssnas på 
ordagrant efter intervjutillfället vilket gjorde att rum för missuppfattningar inte 
uppstod samt att inga viktiga detaljer kunde gås miste om. Enligt Jacobsen (2002) är 
en av fördelarna med inspelade intervjuer att en mer naturlig samtalskontakt kan 
upprätthållas med den som intervjuas. Detta var något som speglade de intervjuer som 
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genomfördes i denna studie då samtalen fördes på ett naturligt och öppet sätt. Varje 
intervju transkriberades direkt efter intervjutillfället, således kunde en bättre 
genomförd intervju göras vid nästa intervjutillfälle eftersom transkriberingen gav svar 
på vilka frågor som kanske inte borde ställas till nästa gång samt vilka frågor som 
skulle läggas till. En annan anledning till varför intervjuerna transkriberades direkt 
efter intervjutillfället var eftersom intervjun fanns nära till hands i minnet. Det var 
såldes lättare att hänga med vid avlyssnandet av inspelningen. Även viktiga 
följdfrågor dök upp under transkriberingen av materialet, vilka kunde läggas till under 
nästa intervjutillfälle. En annan motivering till varför varje intervju transkriberades 
var för att underlätta sammanställningen av empirin. Har man hela intervjun framför 
sig är det lättare att se en helhetsbild och göra kopplingar mellan olika delar i 
intervjun. Intervjuerna avslutades alltid med frågan ” vid eventuella oklarheter eller 
frågor kan vi kontakta dig igen?”. Trots att materialet är inspelat och att transkribering 
genomförts kan det ibland uppstå oklarheter. Det var därför viktigt att en återkoppling 
till respondenten skulle vara acceptabelt. Kontakt med intervjupersonerna har även 
hållits regelbundet för att kunna komplettera med ny information och förklarande vid 
behov. Alla respondenter fick även ta del av sin egen intervju efter transkribering och 
sammanställning för att godkänna den.  

3.6 Generaliserbarhet och objektivitet  
Vad gäller denna studiens generaliserbarhet var respondenterna inte representativa för 
alla fastighetsvärderare i Sverige. Enligt Jacobsen (2002) stöter man alltid på dessa 
generaliserbarhetsproblem vid val av kvalitativ ansats. Respondenterna som 
intervjuades representerar var och en ett helt företag, således var informationen inte 
generaliserbar ur den synvinkeln. Personliga åsikter inkluderades i intervjuerna vilket 
även det inte möjliggjorde en generaliserbarhet av materialet. Detta var viktigt att 
beakta vid tolkning av resultatet. Ett smalare och djupare spår har valts till denna 
studie, hade studien istället gått på bredden hade materialet kunnat generaliseras på ett 
annat sätt. Att utöka antalet respondenter hade således även utökat möjligheten att 
kunna generalisera materialet mer. Respondenternas svar kan även påverkas av hur 
fastighetsmarknaden förändras. Skulle denna studie genomföras om tio år kommer 
resultatet med stor sannolikhet inte bli samma trots att samma respondenter 
intervjuas. Detta då fastighetsmarknaden kan utvecklas på ett sådant sätt att 
respondentens tidigare tillvägagångssätt, åsikter och resonemang förändrats med 
tiden. 

3.7 Källkritik  
Jacobsen (2002) betonar vikten av att vara källkritisk till datamaterialet vilket är en 
väsentlig del av en studies genomförande. Burell och Kylén (2003) beskriver 
källkritik som att man prövar studiens källor för att ta reda på hur bra de känner till de 
uppgifter som de uppgett.  
 
3.7.1 Källkritik av primärdata 
Valet av respondenter i denna studie resulterade i att enbart sex 
fastighetsvärderingsföretag undersöktes. Således utesluts flera företag från 
undersökningen. Hade sex andra företag valts hade resultatet med största sannolikhet 
sett ut på ett annat sätt. Det kan således kritiseras att perspektiv från andra företag helt 
uteslutits. Fem av sex intervjuer genomfördes via telefon. Enligt Jacobsen (2002) har 
respondenterna enklare för att prata om känsliga ämnen vid besöksintervju eftersom 
det är lättare att få en personlig kontakt med respondenten. Vidare har respondenter 
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tenderat att lättare ljuga vid en telefonintervju. Telefonintervjuer anses även inte vara 
särskilt lämpliga vid öppna frågor (Jacobsen, 2002). Denna studie går således miste 
om hur respondenten uppträder vid intervjun men även viktiga resonemang vad gäller 
känsliga ämnen. I och med att studien åsyftar att undersöka fastighetsvärderares 
resonemang och kritisera värderingsmetoderna hade det således varit mer fördelaktigt 
med besöksintervjuer. Respondenterna har olika erfarenhet och har medverkat olika 
länge inom fastighetsbranschen vilket kan kritiseras. Detta då mer erfarna 
fastighetsvärderare skapar kognitiva genvägar (Bellman, 2012), vilket i sin tur ger 
olika resultat på det empiriska materialet. Samtidigt var det intressant att se skillnader 
och likheter mellan de mer erfarna fastighetsvärderarna och de mindre erfarna 
fastighetsvärderarna. Kritik kan även riktas åt att tre respondenter fick intervjuguiden 
i förväg medan tre var helt oförberedda. För att få ett mer rättvist material kanske det 
hade varit bättre att välja ett enhetligt tillvägagångssätt men samtidigt skapade det en 
förutsättning att kunna jämföra svarsalternativen mellan de som fick förbereda sig och 
de som inte fick förbereda sig.  
 
3.7.2 Källkritik av sekundärdata 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att analysera källornas avsändare och betonar 
skillnaden mellan institutionella källor och personliga källor. En institutionell källa 
härstammar från ett kollektiv till exempel en förening eller en organisation. Denna 
studies sekundärdata utgår delvis från Lantmäteriet och Mäklarsamfundet. Vidare 
menar Jacobsen (2002) att personliga källor är mer fördelaktiga då avsändaren lätt 
kan identifieras och således enklare förstå vart synpunkterna kommer ifrån jämfört 
med institutionella källor. Vissa källor i studien är återkommande, speciellt 
sekundärkällorna i teorin vilket kan kritiseras. Detta då utbudet av böcker som handlar 
om fasighetsvärdering är i viss mån begränsat. Vissa källor kan även betraktas vara 
för gamla, till exempel Persson (1992), Lenat (1982), Persson (1980) samt Newell och 
Simon (1972). Dessa källor har granskats extra mycket för att säkerställa att 
informationen fortfarande är relevant och användbar. En modell som kan kritiseras i 
denna studie är modellen om arbetsmetodiken vid fastighetsvärdering. Det finns 
antagligen olika tolkningar och synsätt på hur metodiken vid fastighetsvärdering är 
uppbyggd, vilket bör beaktas. Det valdes däremot att utgås från en modell då flera 
modeller hade skapat förvirring samt för att underlätta vid jämförelsen mellan teori 
och empiri vad gäller arbetsmetodiken vid fastighetsvärdering.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



! 25 

4. Empiri  
I empiriavsnittet presenteras en sammanställning av varje intervju. Avsnittet avlutas 
med en sammanfattande modell som gör empirin mer överskådlig för läsaren. 

4.1 Urban Lönn, Värderingsinstitutet Visyd AB 
Fastighetsvärderare sedan år 2003. 
Vid värdering av kommersiella fastigheter använder Lönn enbart sig av 
kassaflödesmetoden. Lönn poängterar att ortsprismetoden inte är tillämpbar då större 
fastighetsaffärer idag görs i bolagsform och blir därmed inte offentliga samt att 
kommersiella fastigheter är så pass unika och säljs så sällan att det inte går att hitta 
jämförelseobjekt. Lönn spekulerar i att produktionskostnadsmetoden endast används 
för större byggnader såsom kärnkraftverk. Även om det är några av anledningarna till 
varför Lönn uteslutande använder kassaflödesmetoden vid värdering av kommersiella 
fastigheter. En svaghet med kassaflödesmetoden enligt Lönn är att en enkel byggnad 
med ett bra och långt hyresavtal kan få ett väldigt högt värde, vilket kan kännas 
konstigt ibland berättar Lönn. Lönn betonar att det är kassaflödet som styr värdet på 
fastigheten. När Lönn ska värdera en kommersiell fastighet börjar Lönn med att åka 
och titta på fastigheten, både invändigt och utvändigt. Finns det externa hyresgäster 
begär Lönn alltid att få hyreslistor som visar ytor, hyror och löptider. När det inte 
finns externa hyresgäster och fastighetsägaren använder fastigheten själv spånar Lönn 
hyrorna själv. Lönn menar att man lär sig nivåerna efter att man har hållit på med 
fastighetsvärdering ett tag, vilket man är tvungen till anser Lönn. När Lönn väl har 
kommit fram till ett värdeutlåtande skriver han ihop en värdering och skickar iväg den 
till fastighetsägaren. Fastighetsvärdering innebär mer tid vid datorn än ute på besök 
berättar Lönn.  
 
Lönn berättar att hyror i många fall är givna och även rimliga att bedöma själv, det 
gäller även drift- och underhållskostnader samt vakansen. Men när det kommer till 
lite mer speciella fastigheter kan direktavkastningskravet vara lite besvärligare att 
bedöma enligt Lönn. Lönn delade med sig av ett exempel, när han värderade en 
kommersiell fastighet, där han låg och vägde mellan 7,5 eller 8,5 i direktavkastning, 
vilket gjorde att värdet flög mellan 45-70 miljoner kronor. För att citera Lönn ”det 
gäller att man har hållit på ett tag och så får man stå för det, jag brukar säga att 
värdering är inte hugget i sten”. Lönn berättar även att många tror att 
fastighetsvärderare går och inspekterar fastigheterna jättenoga och sparkar på teglet 
och så vidare. Men det går nästan inte att bedöma hur mycket en fastighet är värd 
genom att enbart titta på den utan det är kassaflödet som avgör. I och med att Lönn 
har hållit på med fastighetsvärdering ett bra tag samt har god koll på områdena som 
han är verksam i, så hur man uppskattar drift- och underhållskostnader samt 
avkastningskrav är något man bara lär sig menar Lönn. Skulle hyrorna vara 
omsättningsbaserade gäller det att se rimligheten i hyran anser Lönn. Om en 
fastighetsägare har fått till ett väldigt bra avtal brukar Lönn meddela fastighetsägaren 
att det är ett individuellt avkastningsvärde, just nu med detta hyresavtal. Det går inte 
att gå ut med det på marknaden, eftersom eventuella köpare ser att när det 
hyresavtalet väl går ut kan det vara svårt att få till ett lika bra igen. Det gäller även om 
den omsättningsbaserade hyran är låg, vilket då medför att fastigheten får ett lägre 
värde, vilket gör att flera vill köpa för att de ser potential i att få upp hyran på tid. Det 
gäller verkligen att se rimligheten i hyran betonar Lönn igen. Även att uppskatta 
vakans är något man lär sig och vet utantill till slut. Men när det kommer till 
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fastigheter där fastighetsägaren även bedriver en verksamhet i fastigheten då brukar 
Lönn ta noll i vakans. Lönn menar på att det är en pågående användning med en 
användare och en lokal, helt enkelt.  
 
Även om Lönn strikt kör kassaflödesmetoden, så känner han ibland att värdet han får 
fram inte riktigt känns rätt. Känns det inte riktigt rätt kan Lönn ibland justera det 
genom att gå upp något i direktavkastningen. Ju högre direktavkastnings desto lägre 
värde, vilket innebär att man är lite försiktigare och går lite på magkänslan säger 
Lönn. Enligt Lönn kan värdet på en fastighet variera beroende på vem som värderar. 
Lönn berättade även här om ett exempel som han har varit med om. Det var en 
uppdragsgivare som hade haft två värderare där och den ena hade kommit fram till att 
fastigheten var värd tio miljoner kronor och den andra värderaren hade kommit fram 
till att den var värd 200 miljoner kronor. Det är något i värderingen som man ser olika 
på anser Lönn. Men självklart sker det även att vi värderar fastigheter till nästan exakt 
samma värde också säger Lönn.  

4.2 Malin Åhman, Värderingsinstitutet i Södra Norrland AB 
Fastighetsvärderare sedan år 2008.  
När Åhman ska värdera en kommersiell fastighet gör hon alltid en kombination av två 
metoder. De två metoderna som Åhman kombinerar är ortsprismetoden och 
kassaflödesmetoden. Anledningen till detta är för att se om det går ihop, visar det sig 
att det inte går ihop så måste det finnas någon praktisk förklaring på det, menar 
Åhman. Åhman berättar att hon skulle kunna använda produktionskostnadsmetoden 
också, men skälet till att hon inte gör det är för att den metoden inte får fram vad folk 
är beredda att betala och det är vad folk är beredda att betala som vi ska värdera 
betonar Åhman. Den största svagheten med värderingsmetoderna som Åhman 
använder är, enligt Åhman, om den som använder metoderna inte tänker praktiskt. 
Ortsprismaterial innehåller alla typer av olika överlåtelser menar Åhman. Det kan 
finnas mycket information i bolagen som inte är kopplade till fastigheten och då 
stämmer inte köpesumman riktigt, så informationen i ortsprismaterialet är på så sätt 
väldigt dåligt anser Åhman. På de orter som Åhman verkar i finns det möjligtvis två 
eller tre affärer om året och då är det jättesvårt att säga om marknaden har gått upp 
eller ner eller om det här objektet var lite bättre än det andra eller vad som egentligen 
har hänt. Så att materialet är ganska tunt berättar Åhman.  
 
Det första som Åhman gör när hon får ett uppdrag är att hon söker information i 
registren. Åhman ber alltid även att få ytuppgifter, hyreskontrakt och kontraktslistor, 
men är det ett jättestort objekt ligger man inte riktigt på sådan detaljeringsnivå, 
materialet måste vara hanterbart berättar Åhman. Åhman har även lärt upp fem 
personer inom det här yrket och det som är svårast med yrket, enligt Åhman, är att 
hitta rätt ambitionsnivå. Det beror på att kunden inte vill betala för så många timmar 
men man skulle kunna göra arbetet hur stort som helst. Detaljeringsgraden är absolut 
en av utmaningarna anser Åhman. Efter att hon har samlat in information åker hon ut 
och besiktar fastigheten. Vid besiktningen har Åhman alltid med sig en liten mall, 
vilken Åhman har sammanställt själv, som hon kryssar i. Mallen som hon har gjort 
utgår från de vanligaste punkterna som hon sedan skriver in i rapporten. Rapporten är 
utformad efter de krav som Samhällsbyggarna har på auktoriserade värderare berättar 
Åhman. I kalkylen som görs förutsätts eventuella reparationsbehov för att det ska visa 
rätt. Sedan levererar Åhman värderingen och ibland kommer det efterspel, där kunden 
ifrågasätter värderingen. Åhman poängterar att det är tre olika bedömningar som görs 
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vid värdering av en kommersiell fastighet nämligen en teknisk, en ekonomisk och en 
juridisk bedömning.  
 
För att uppskatta ett avkastningskrav berättar Åhman att det skiljer beroende på hur 
man räknar. Räknar man på ett sätt med viss avsättning för underhåll och vakansgrad 
eller om man räknar baklänges, blir det olika resultat. Detta är också en av 
anledningarna till att Åhman använder två metoder, för att om ortsprismetoden och 
Åhmans värdering avkastningsmässigt ligger i harmoni med varandra, vet hon att 
värdet är ganska rätt behöver hon då inte kontrollräkna fram och tillbaka. För att 
citera Åhman ”vi jobbar på samma orter hela tiden för att vi verkligen ska veta vem 
som har lagt bud på vad och vem som letar efter vad och vad de verkar ha för interna 
avkastningskrav och så vidare, så de avkastningskrav som vi hittar i Datscha stämmer 
väldigt sällan med de som vi använder utifrån vad vi ser på marknaden”. Det gäller 
att inte luras och bara ta något automatiskt från registret för de där räknesnurrorna är 
inte alltid klockrena menar Åhman. Men ortsprismaterialet som består av registrerade 
affärer är otroligt värdefulla för oss värderare. Åhman använder sig inte av register 
utan all information om hyresnivåer som hon har är en guldgruva säger Åhman. Har 
man värderat fem stycken fastigheter i rad, i samma område, då vet man exakt vad 
hyresnivåerna ligger på. Åhman säger själv att hon tror att hon är en av dem som är 
mest praktiskt inriktade. 
 
Den kalkylräntan man väljer i kassaflödesmetoden är räntan som ska representera 
marknaden och för att få fram den behöver man kolla på affärer som är gjorda, vilket 
innebär att man är tillbaka på ortsprismaterialet. Åhman betonar att metoderna hänger 
samman, för annars kan man inte veta vad marknaden har för avkastningskrav. Vid 
uppskattning av drift- och underhållskostnader ber alltid Åhman om att få siffror. Får 
hon inga siffror har hon förmodligen siffror från grannen menar Åhman. Vid 
omsättningsbaserad hyra får man titta speciellt på vad det är för typ av verksamhet 
säger Åhman. Kan även titta historiskt som visar ungefär vad den brukar ligga på. Det 
kanske finns en garantihyra i botten. Kan även kolla börsen för att se hur det går för 
den typen av verksamhet, viktigt att se hur marknaden ser ut i det läget anser Åhman.   
 
Olika värden på samma fastighet kan bero på att man har olika uppfattning om hur 
stor ytan är berättar Åhman. Åhman delade även med sig av ett exempel där hon var 
nästan hälften av värdet jämfört med en annan värderare på samma kommersiella 
fastighet. Där gällde det en skollokal där kommunen hade tecknat sig på ett tre års 
avtal med 2,5 gånger så hög hyra än i normala fall. Åhman berättade då att man måste 
ställa sig frågan hur länge kommer de här skollokalerna att behövas, hur stor är 
sannolikheten att kommunen fortsätter hyra lokalen för den hyran efter tre år. Tänker 
man att de kommer vara kvar för alltid får man en 2,5 gånger så hög värdering än om 
man tänker att de inte kommer fortsätta hyra lokalen för den hyran. Det kontraktet 
tyckte inte vi var så värdefullt som vår kollega i branschen tyckte då berättade 
Åhman. När man tittade på befolkningsstatistiken såg man att det inte fanns några 
barn framöver som skulle gå i den här skolan. Det man ska ha i åtanke är att man ska 
tänka som marknaden generellt skulle tänka betonar Åhman. Att en fastighet i sämre 
skick kan vara mer värd än en fastighet i bättre skick, enligt kassaflödesmetoden, 
anser inte Åhman är direkt missvisande. Den har bättre kontrakt helt enkelt och det är 
kontrakten man köper, det vill säga hur mycket man är beredd att betala idag för att få 
pengar senare säger Åhman.  
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4.3 Tomas Nyström, Nordier Property Advisors AB 
Fastighetsvärderare sedan år 2003.  
Nyström berättar att när han håller i utbildningar brukar han betona att vid värdering 
av en fastighet är det viktigt att tänka på vem det är som köper fastigheten. Nyström 
jobbar väldigt nära med mäklare och de börjar alltid med att ta fram de mest troliga 
köparna och berättar för säljaren att de kommer betala ungefär såhär mycket. Det är 
en bra värdering, anser Nyström, och det är precis så Nyström vill att värderare ska 
jobba också. Det är viktigt att inte stirra sig blint på att enbart använda en viss metod 
säger Nyström.  
 
Det görs nästan inga värderingsutlåtanden utan kassaflödesmetoden på kommersiella 
fastigheter och enligt den aspekten menar Nyström att han använder 
kassaflödesmetoden vid varje värdering men han vill dock inte påstå att han värderar 
en fastighet med kassaflödesmetoden. Nyström menar på att han alltid värderar en 
fastighet med ortsprismetoden men kassaflödesmetoden är en variant av 
ortsprismetoden anser Nyström. Allt som används i kassaflödesmetoden är 
jämförelser med ortspriser. För att veta om hyresnivån är marknadsmässig måste man 
jämföra med andra hyror på orten menar Nyström. Nyström betonar att det även 
gäller kostnader, vakans och avkastningskrav. Nyström berättar att det sker väldigt 
ofta att han har ett värde som han anser fastigheten ska vara värd, trots det sätter 
Nyström ihop en kassaflödeskalkyl ändå för att på något sätt förväntar sig alla att en 
värdering innehåller det. Så på så vis blir det egentligen bakåt räkning säger Nyström. 
Nyström har därmed ofta ett värde som han vill ska bli resultatet av 
kassaflödesmetoden och då berättar Nyström att han kanske får ändra någon variabel 
för att det ska bli så. För att citera Nyström ”jag har alltid med kassaflödesmetoden, 
men det är inte så att jag alltid tittar på den”. Nyström har alltså alltid med en 
kassaflödeskalkyl i sin värdering, men det är inte alltid som han baserar värdet, det 
slutliga värdet, på kassaflödesmetoden. Nyström berättade att han en gång haft ett 
direktavkastningskrav på 0,3 procent i Stockholm för att få fram det värdet han ville 
ha. Nyström talade om att man kan komma fram till, enligt kassaflödesmetoden, att 
värdet blir 5000 kronor per kvadratmeter. Men kollar man ortsprismaterialet ser man 
att inget har sålts på den orten för över 1500 kronor per kvadratmeter någonsin. Då 
inser man att det inte funkar att använda och applicera kassaflödesmetoden, eftersom 
värdet bör ligga på 1500 kronor per kvadratmeter.  
 
När Nyström ska värdera en kommersiell fastighet börjar han med att åka ut och titta 
på fastigheten. Det är inte någon teknisk besiktning som görs utan han tittar på 
fastigheten och skapar sig en allmän uppfattning. Det man inte ser och det 
fastighetsägaren inte berättar förutsätter man är normalskick, man får inte mer betalt 
än så säger Nyström. Nyström begär alltid att få hyresavtal, hyreslistor samt gärna de 
tre senaste årens resultatrapporter för att se kostnader fastigheten har haft. Nyström 
berättar att många bara använder schabloner för kostnadssidan och det anser Nyström 
är väldigt missvisande, eftersom schabloner är extremt breda. Därför kollar Nyström 
alltid på de kostnader som fastigheten faktiskt har haft. Kan fastighetsägaren inte 
leverera det, brukar han mer eller mindre tacka nej till uppdraget berättar Nyström.  
Felberäkningar beror oftast på slarv berättar Nyström. Nyström betonar att värdering 
är en bedömning, ”det gör ju att det är väldigt sällan det slutar på exakt samma värde 
om ni vänder er med samma fastighet till två olika värderare”. Förhoppningsvis ska 
värdena vara nära varandra. Nyström berättar att så länge han tar tänkt till och gjort 
det han kan, då är det aldrig någon som kan säga att han har gjort fel däremot kan de 
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ha en annan bedömning än den han har. Det har hänt Nyström många gånger att han 
och en annan värderare har värderat samma kommersiella fastighet till olika summor. 
Största anledningen till det enligt Nyström är informationen som respektive värderare 
får. Även om man besiktar fastigheten finns det saker man inte kan upptäcka, berättar 
Nyström. Det går inte att undersöka allt för så mycket betalt får man inte för en 
värdering betonar Nyström. Det sker även att man har olika syn på saker och ting, 
vilket det inte ska behöva vara men lite skillnader blir det alltid. Det är en av 
anledningarna till att Nyström sätter ett värdeintervall på plus minus fem procent och 
det går inte att uttala sig om var emellan där man ligger.  
 
Nyström berättar att han använder den metod som är relevant för objektet. En svaghet 
med kassaflödesmetoden, enligt Nyström, är att vissa fastigheter inte säljs utifrån 
kassaflödet helt enkelt. Att en fastighet i sämre skick kan bli mer värd än en fastighet i 
bättre skick enligt kassaflödesmetoden anser Nyström inte är konstigt, utan det kanske 
ska vara så menar Nyström. Fastigheten i sämre skick kanske har ett tolv års avtal 
medan fastigheten i bättre skick har ett kortare hyresavtal och då är många mer villiga 
att köpa fastigheten med det längre hyresavtalet berättar Nyström. För att uppskatta 
avkastningskravet och framtida vakans använder sig Nyström av ortspriser, en ren 
ortsprisjämförelse. Men när det kommer till vakansen berättar Nyström att om det är 
fullt uthyrt i ett område då antas det ofta att det alltid kommer vara fullt uthyrt. Men 
enligt Nyström är det inte så, det kanske aldrig kommer vara tomt men när ett 
hyresavtal löper ut tvingas fastighetsägaren betala en eventuell renovering, så någon 
slags vakans måste man ändå ha. Skulle det vara så att det är brist på 
ortsprismaterialet, vilket det ofta är berättar Nyström, får man utöka söksintervallet 
helt enkelt. Kan finnas någon ort som är likvärdig i övrigt gällande 
befolkningsutveckling, inkomster med mera.  

4.4 Erik Hernblom, Värderingsinstitutet A Sundqvist AB  
Fastighetsvärderare sedan år 2012.  
Vid värdering av en kommersiell fastighet använder Hernblom ortsprismetoden, 
kassaflödesmetoden samt marknadssimulering. Enligt Hernblom är ortsprismetoden 
den enda direkta metoden. Det man vill ha som värderare när man använder 
kassaflödesmetoden är, enligt Hernblom, kontrakten och där framgår då hyrorna. Är 
det så att fastighetsägaren själv bedriver verksamhet i fastigheten finns det inget 
kontrakt och då får man basera hyresnivån på en marknadsmässig nivå. Då kommer 
man in på ortsprismetoden. Hernblom berättar att när man väl har värderat flera 
fastigheter i samma ort så vet man vad hyresnivåerna ligger på. Finns det inget 
hyreskontrakt får man bedöma hyresnivån utifrån lokalkännedom anser Hernblom. 
När det gäller kostnader är det ganska vanligt att det inte finns några riktiga 
sammanställningar gällande drift- och underhållskostnader. Det finns bra 
ortsprismaterial även för drift- och underhållskostnader berättar Hernblom. Metoden 
marknadssimulering utgår ifrån ett tänkt driftnetto dividerat med ett tänkt 
marknadsvärde och en tänkt direktavkastning med hänsyn till inflation, hur hyrorna 
förändras över tiden, hur drift- och underhållskostnaderna förändras över tiden samt 
hur vakansen förändras över tiden. Man tar alltså hänsyn till relativa prisförändringar. 
Hernblom betonar att han alltid gör en jämförelse med de tre olika metoderna. Hittar 
man inget ortsprismaterial och det kanske inte finns några fastigheter som är sålda de 
senaste åren i ett område, då är det extra viktigt att man har faktiska hyresintäkter och 
då kommer kassaflödesmetoden väga tyngre säger Hernblom.  
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När Hernblom får ett uppdrag börjar han alltid med att skicka en offert som han vill 
ha en accept på, så att man är överens om priset och exakt vad man ska göra. Detta 
betonar Hernblom är jätteviktigt eftersom man bedriver en affärsverksamhet. Därefter 
bokas det in en tid så att man kan åka och besikta fastigheten. Besiktningen är ganska 
översiktlig, man fastställer utvändiga material, fasad, tak samt även invändigt 
gällande material och antal våningar. Det är inte djupare än så säger Hernblom. Utan 
den enda gången en fysisk besiktning egentligen har betydelse för själva 
marknadsvärdet i värderingsperspektivet är när man hittar akuta brister. Då blir det 
antingen avdrag på marknadsvärdet eller kan man höja drift- och 
underhållskostnaden, för att man då ser att fastigheten har en del periodiserat 
underhåll framför sig, vilket i sig kommer påverka marknadsvärdet negativt. 
Fotografering och dokumentering sker också, vilket är viktigt anser Hernblom. Sedan 
samlar man in de kontrakt och information som finns om fastigheten och därefter gör 
man kalkylen. När man gör kalkylen kollar man även på liknande sålda fastigheter, 
jämförelseobjekt, det vill säga man gör en ortsprisanalys. Sedan använder man de tre 
metoderna för att saxa ihop ett värde berättar Hernblom.  
 
Hernblom berättar att han inte ser några svagheter med metoderna som han använder, 
utan han jämför dem med varandra. Har inte den ena något att gå på så har antagligen 
den andra det. Ibland har man inget att gå på och då får man försöka bedöma 
marknadsmässiga hyror. Hernblom har svårt att se vad som skulle vara ett bättre 
alternativ än det. Men det svåra med metoderna är att det förutsätter att det finns 
jämförelseobjekt eller hyror att gå på men finns det inte något av det, då blir det 
mycket spekulationer. Det får man kompensera med att ha ett bedömt marknadsvärde 
med värdeintervall. Känner man en osäkerhet blir det spontant att man drar ner värdet 
lite och ökar värdeintervallet säger Hernblom. Känner man sig säker brukar man ha 
plus minus fem procent värdeintervall men är man osäker kan man ta upp mot plus 
minus tio procent, så mycket handlar om känslan berättar Hernblom. 
Produktionskostnadsmetoden tillämpar vi inte alls på kommersiella fastigheter. För att 
citera Hernblom ”men det är ju en indirekt värderingsmetod som egentligen inte är 
godkänd, i alla fall inte om man är auktoriserad värderingsman, skulle jag säga”.  
 
En felberäkning kan bero på att man har fått felaktiga uppgifter, det vanligaste är att 
man får fel antal kvadratmeter. Men å andra sidan så friskriver man sig, eftersom man 
utgår från de uppgifter som man fått från uppdragsgivaren säger Hernblom. Hernblom 
delade med sig av ett exempel som han själv hade gjort, som gällde en bunker i 
Motala. Den var nedgrävd i marken och på så vis jättesvår att värdera då det inte finns 
några jämförelseobjekt, vilket då medför att det blir svårt att tillämpa metoden. Det 
blev att man kollade på dåliga källarlokaler för att få sig en uppfattning om vad 
hyresnivån låg på för dem och då satte man ett värde utifrån det berättar Hernblom. 
Vid omsättningsbaserade hyror, behöver man verifiera det via ett kontrakt, då tittar 
man på bokslut från själva verksamheten som hyr lokalen. Då ser man där om 
omsättningen är tio miljoner kronor och kontraktet säger att det är tio procent 
omsättningsbaserad hyra och sedan slår man ut det på antal kvadratmeter för att få 
fram hyresnivån. Vid uppskattningen av framtida vakans av en kommersiell fastighet 
med 30 små kontor ligger vakansen runt fem procent. Det är en omflyttningsvakans 
som man brukar lägga mellan tre till fem procent säger Hernblom. Men är det 30 
kontor i fastigheten och tre är tomma blir vakansen automatiskt tio procent såklart. Är 
det två kontor och ett står tomt blir vakansen plötsligt 50 procent. Då gör man en 
femårskalkyl där man har 50 procent första året, sedan nästkommande år gå ner till 20 
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procent och sen är man nere på runt fem procent igen. Viktigt att prata med 
fastighetsägaren här för att se hur det ligger till de kommande åren förklarar 
Hernblom. När det kommer till att uppskatta direktavkastningen gäller det att hålla 
koll på de affärer som görs. Är man verksam i samma ort har man koll på de 
fastigheter som säljs löpande, vilket blir som ett kvitto. Fastighetsvärdering beror 
väldigt mycket på branscherfarenhet enligt Hernblom. Att två värderare får olika 
slutvärden, om förutsättningen är att man har använt samma metoder det vill säga ett 
metodiskt tillvägagångssätt, är den troliga orsaken att man har olika ingångsvärden. 
Det kan bero på vad man har för erfarenhet och anser olika kring exempelvis vad som 
är marknadsmässig hyra. Det kan även bero på att man inte är auktoriserad 
fastighetsvärderare säger Hernblom, vem som helst kan fritt göra en värdering idag 
egentligen, dock är det inte alla som godkänner det. Skulle en av värderarna använda 
sig av produktionskostnadsmetoden skulle det med stor sannolikhet komma fram till 
ett annat värde betonar Hernblom.  

4.5 Anders Norrman, CBRE Sweden AB  
Fastighetsvärderare sedan år 2005.  
Vid värdering av kommersiella fastigheter använder sig Norrman av en Excel baserad 
kassaflödessnurra. Norrman förklarar det som att man rent teoretiskt jobbar med en 
mutation mellan avkastning och ortsprismetodik. Produktionskostnaden används inte 
säger Norrman. Anledningen till att Norrman använder den metoden som han gör, för 
att citera Norrman ”det är vad alla använder och det är vad kunderna förväntar sig, 
så alla pratar om snurran liksom”. Det är precis som att en snickare har hammare så 
har värderare snurran. Hur processen går till fram till ett värdeutlåtande ser lite olika 
ut beroende på vilket ändamål värderingen görs i säger Norrman. Generellt sett börjar 
processen med att kunden levererar underlagsmaterial såsom hyresgästlistan, 
utfallbudgeten för drift och underhåll samt underhålls- och investeringsplaner. 
Därefter besiktar man fastigheten samtidigt som man parallellt påbörjar 
researchprocessen. Vissa gånger är det desktopvärdering och då gör man värderingen 
enbart från skrivbordet berättar Norrman. Vid besiktningen tittar man på faktorer 
såsom skick, standard, modernitet och alternativanvändning säger Norrman. Det är 
även viktigt att diskutera med förvaltarna, samtalsämnena är kopplade dels till 
fastighetstyp och ortskategori, till exempel om det är något avtal som är på väg att 
omförhandlas och vad det kan medföra i så fall. Kan vara att det behövs att man går in 
med pengar för att få det förlängt, kanske finns potential att höja upp hyrorna, 
företaget bredvid kanske har expanderat och kan ta över lokalen. Viktigt att ta reda på 
om det ingår ombyggnadstillägg i några hyror också. Sedan tittar man även på själva 
underhållet gällande de större och tyngre grejerna såsom tak, källaren och hissar till 
exempel. Även titta på om det är vakanta lokaler och hur efterfrågebilden ser ut och 
kopplar det till vad det kan kosta att bygga om lokalen och hur lång tid det tar att hyra 
ut. Efter det ordnas ett uppstartsmöte där man träffar kunden och går igenom allt 
material och möjlighet att ställa kompletterande frågor. Besiktningen och 
uppstartsmötet görs för att kalkylantagandena i möjligaste mån ska återspegla vad 
som sker inom det aktuella värderingsobjektet. När man har all information börjar 
man räkna och tar fram en värdelista som man skickar till kunden och får därefter 
återkoppling. Norrman berättar att företaget han jobbar på arbetar efter PAG, practice 
area guideline, som är kopplat till ett försäkringsskydd. Detta innebär att man skickar 
ett utkast till kunden som får läsa igenom alla värden och se att det stämmer och efter 
det skickar man ut en slutlig värdelista.  
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En svaghet med metoden är att upprätthålla en hög noggrannheten då ledtiderna är 
korta och informationsinnehållet är högt samtidigt som informationen kan ändras 
under värderingsprocessen menar Norrman. En annan svaghet är att snurrorna som 
används är väldigt kraftfulla. Därför är det viktigt att förstå vad man stoppar in i den 
och hur vissa parametrar hör ihop samt ha en känsla av värdet uttryckt i kronor per 
kvadratmeter berättar Norrman. Skruvar man i ena hörnet så kan det ha stor påverkan 
på det slutliga värdet. En kalkylperiod är oftast tio år, återstår det då åtta år på avtalet, 
är det jättesvårt att veta vad som händer år åtta. Det är tufft och definitivt en svårighet 
berättar Norrman. När det kommer till felberäkningar förklarar Norrman att det delvis 
kan bero på tidspress, hur värderingsunderlaget är utformat eller ofullständig 
information. Ett avtal som är triple net, vilket innebär att hyresgästen står i stort sett 
för alla drift- och underhållskostnader, vilket då inte belastar hyresvärden. Har man 
inte fått den informationen blir det fel för att man sätter för mycket på drift och 
underhåll. Att två värderare värderar samma fastighet till olika värden sker hela tiden, 
berättar Norrman, då värdering inte är en exakt vetenskap. Oftast beror det på att man 
får olika scenarion. Det gäller att måla upp en spelplan förklarar Norrman, skruvar 
man i ett hörn får det väldigt stora konsekvenser i slutändan. Det kan vara den där 
spelplanen som skiljer sig åt mellan värderare. Kan vara så att en värderare gör en 
värdering och sedan en annan värderare gör en värdering sju månader efter, vilket kan 
påverka värdet. Det är ofta man inte tänker på värdetidpunkten faktiskt.  
 
Uppskattning av drift- och underhållskostnader anser Norrman är jättesvårt. Man är 
utlämnad till kunden och vad kunden lämnar ut. Det man önskar att få är utfall gärna 
tre år tillbaka och en budget för innevarande år. Kan kunden leverera det är det 
jättebra, men så är det inte alltid utan då får man uppskatta det själv och tänka vad 
som är rimligt berättar Norrman. Om hyran är omsättningsbaserad får man försöka 
beräkna hyran som verksamheten orkar bära, vilket inte alltid är det lättaste säger 
Norrman. Att en fastighet i sämre skick kan bli mer värd än en fastighet i bättre skick, 
allt annat lika, kan bero på en rad faktorer. Lägesfunktionen framförallt makroläget är 
väldigt värdedrivande. Vidare i fundamental fastighetsanalys kan värdet beskrivas 
som en funktion av driftnettot då kanske den fina fastigheten har vakansproblem 
medan den i sämre skick är fullt uthyrd. Mycket av värdet är kopplat till avtalets 
utformning, så det förekommer ju såklart.  

4.6 Annika Drotz, Savills Sweden AB 
Fastighetsvärderare sedan år 1997.  
Vid värdering av kommersiell fastighet använder Drotz kassaflödesmetoden men har 
ortsprismetoden som stöd. Drotz tillägger att det inte finns något större utbud av 
jämförelseobjekt, eftersom att kommersiella fastigheter är unika på sitt sätt. Därför är 
det enklare att man räknar på värdet genom kassaflödesmetoden. Hade det funnits mer 
jämförelseobjekt hade det medfört att ortsprismetoden hade använts mer flitigt säger 
Drotz.  
 
När Drotz ska värdera en kommersiell fastighet börjar hon alltid med att samla in 
material från fastighetsägaren. Hyreslistan är den viktigaste för att man ska kunna se 
vilka kontrakt som finns, kontraktslängder, hyror, drifttillägg och fastighetsskatt. 
Hyreslistan utgör hela intäktsbilden menar Drotz. Drotz begär även alltid att få en 
specifikation på kostnaderna, dock kan det vara så att fastighetsägaren sämre koll på 
kostnaderna jämfört med intäkterna. Har fastighetsägaren inte superbra koll på 
kostnaderna för exempelvis löpande underhåll, periodiskt underhåll och 
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administration kan schabloner användas till det. Drotz berättar att hon även kan få 
mycket information från andra fastighetsägare som kan användas som stöd. Efter att 
ha sammanställt informationen om fastigheten gör Drotz en besiktning av fastigheten. 
Vid besiktningen brukar Drotz titta på ett urval av lokaler för att få en uppfattning om 
skick och standard samt utvändigt skick. Vanligtvis arbetar Drotz med en 
femårskalkyl om fastigheten inte har väldigt långa hyresavtal. Det knepiga är sedan 
att sätta ett avkastningskrav. Vid bestämning av avkastningskrav brukar Drotz titta på 
ortspriser samt även på databaser. Drotz tillägger dock att de flesta transaktioner 
gällande kommersiella fastigheter görs genom bolagsförvärv, vilket gör att de 
transaktionerna inte finns med i de databaserna. Savills har därför en intern databas 
som upprätthålls av en researchavdelning som registrerar information från 
tidningsartiklar och nyhetsbrev från fastighetsvärlden om köpta och sålda fastigheter 
berättar Drotz. Man försöker även att få fram information gällande pris i kronor per 
kvadratmeter, avkastningskrav och vakans på jämförelseobjekten. Det händer att man 
hittar jämförelseobjekt och tänker att en viss fastighet fått lågt värde, vilket då lättare 
kan förstås om man exempelvis får reda på att 20 procent av fastigheten stod vakant. 
Ibland måste man även titta på helt andra orter berättar Drotz. Efter att ha 
sammanställt och räknat ihop allt får man fram ett värde säger Drotz. 
 
Svagheten med kassaflödesmetoden och ortsprismetoden är att det är svårt att veta 
exakt hur marknaden tänker samt hur de som köper tänker, menar Drotz. Det kan 
exempelvis vara svårt att avgöra om man kan jämföra en fastighet i en ort med en 
fastighet i en annan ort. Drotz berättar att det är viktigt att arbeta nära kunderna och 
analysera köp som görs. Att en fastighet i sämre skick kan bli mer värd än en fastighet 
i bättre skick enligt kassaflödesmetoden beror på, enligt Drotz, att fastighetens värde 
styrs av hyreskontrakten och inte av skick och standard. Vid användning av 
produktionskostnadsmetoden skulle skick och standard få mer betydelse. En eventuell 
felberäkning kan bero på att man har olika uppfattning om bedömda parametrar 
såsom marknadshyran och avkastningskrav. Det finns därav många risker till felkällor 
säger Drotz. Det förekommer även att en del köpare har bestämt sig för att köpa en 
viss fastighet, vilket medför att kunden betalar mer än vad marknadspriset egentligen 
är. Drots berättar att om hon och en annan fastighetsvärderare värderar samma 
kommersiella fastighet så kan det hända att värdena blir olika, men oftast blir de 
ganska lika. Enligt Drotz brukar värdet, när två fastighetsvärderare värderar samma 
fastighet, bli ganska lika i alla fall inom en felmarginal på fem procent, vilket Drotz 
anser acceptabelt. För att citera Drotz ”om både köparen och säljaren beställer en 
värdering av olika värderingsfirmor, som därmed får olika uppdragsgivare, är det 
möjligt att slutresultatet kan variera relativt mycket. Respektive uppdragsgivare kan 
framställa objektet på olika sätt och därmed indirekt påverka värderaren”.  
 
Vid uppskattning av drift- och underhållskostnader är kontraktsutformningen 
betydelsefull. I en del fall ligger allt ansvar på hyresgästen gällande exempelvis 
ytterfasader samt tak och då har inte fastighetsägaren några sådana kostnader, vilket 
man då måste beakta under kontraktstiden säger Drotz. Vid uppskattning av framtida 
vakans används marknadsinfo. Även om det är en bra fastighet i en bra ort sätter man 
alltid en långsiktig vakans. Om hyran är omsättningsbaserad brukar det finnas någon 
slags omsättningsklausul berättar Drotz. Det gäller att titta på omsättningen och 
omsättningsprocenten, vilket är enklare om det är etablerade hyresgäster som har varit 
där länge. Det är svårt att bedöma hyresgästernas omsättning framöver och därför 
brukar man fråga efter hyresgästernas egna bedömda budget, vilken hyresgästen 
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ibland har visat fastighetsägaren tidigare vid hyresförhandlingen. Drotz berättar att 
efter att man har arbetat med detta ett tag samlar man nyckeltal från tidigare 
erfarenheter och värderingar som man kan titta på. Men det är inte enkelt att uppskatta 
dessa värden utan det är en bedömningsgrej säger Drotz. 

 4.7 Sammanfattning av empiri  
 Lönn Åhman Nyström Hernblom Norrman  Drotz 
Värderings- 
metod 

Kassaflödes- 
metoden 

Kassaflödes- 
metoden, 
Ortspris- 
metoden 

Indirekt 
kassaflödes- 
metoden, 
Ortspris- 
metoden 

Kassaflödes- 
metoden, 
Ortspris- 
metoden, 
Marknads-  
simulering 

Kassaflödes- 
metoden, 
Ortspris- 
metoden 

Kassaflödes- 
metoden, 
Ortspris- 
metoden 

Anledning till 
vald metod 

Brist på  
ortspris-  
material, 
Produktions- 
kostnadsmetod 
ej tillämpbar  

Visa att båda 
metoderna 
går ihop, 
Visar vad 
folk är 
beredda att 
betala  

Kunder  
förväntar sig 
kassaflödes- 
metoden, 
Kunna 
jämföra 
mellan olika 
objekt 

Beror på 
förutsättning-
arna,  
Fungerar inte 
den ena 
fungerar den 
andra,  
Jämförelse 
mellan de tre 

Kunder 
förväntar sig 
kassaflödes- 
metoden, det 
är vad alla 
använder 

Lättast att 
använda 
kassaflödes- 
metoden när 
det inte finns 
något annat 
att jämföra 
med 

Svagheter och 
osäkerheter  
med vald  
metod 

Kassaflödet 
styr hela  
värdet 

Att 
användaren 
inte tänker 
praktiskt, 
Brist på  
ortspris- 
material, 
Räknesnurror 
är inte alltid 
klockrena 

Fastigheter 
säljs inte 
utifrån 
kassaflödet, 
Brist på 
ortspris- 
material 

Inga 
svagheter då 
de jämförs 
med varandra 

Dess 
noggrannhet, 
Snurrorna är 
kraftfulla 

Svårt att veta 
exakt hur 
marknaden 
tänker  

Uppskattning 
av kassaflödes-  
variabler 

Erfarenhet, 
något man  
bara lär sig 

Jämför med 
gjorda affärer 

Genom  
ortspris- 
jämförelser 

Genom- 
förda affärer, 
Erfarenhet, 
Information 
från ägare 

Erfarenhet, 
Rimlighets- 
bedömning, 
Kolla på 
kontrakt 

Erfarenhet, 
Marknads-
info,  
Kontrakt 

Orsak till  
felberäkning 

Olika  
uppskattning 
av variabler 

Olika 
uppfattning 
om 
information 

Slarv,  
Olika syn på 
saker och 
ting  

Felaktiga 
uppgifter 

Tidspress, 
Ofullständig 
information 

Olika 
uppfattning 
om bedömda 
kostnader 

Figur 5: Egenkonstruerad sammanfattning av empiriskt material. 
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5. Resultat och analys  
Kapitlet presenterar studiens resultat och analys. För att underlätta för läsaren är 
kapitlet indelat i de återkommande rubrikerna värderingsmetoder och dess 
tillämpande, värderingsmetodernas osäkerhet, fastighetsvärderares beteenden och 
heuristiskt beslutsfattande.  

5.1 Värderingsmetoder och dess tillämpande 
Kassaflödesmetoden  
Zakrisson (u.å) menar att kassaflödesmetoden är den bästa värderingsmetoden för att 
bedöma ett värde på kommersiella fastigheter. Även Lind och Nordlund (2014) 
betonar att de flesta europeiska länder anser att kassaflödesmetoden är den bästa 
metoden för att värdera en kommersiell fastighet. Norrman påstår att 
kassaflödesmetoden är vad kunderna förväntar sig och vad alla fastighetsvärderare 
använder. Han gör en liknelse till att en snickare har en hammare och en 
fastighetsvärderare har en kassaflödessnurra. Empirin visade att alla de auktoriserade 
fastighetsvärderarna använder sig av kassaflödesmetoden vid värdering av 
kommersiella fastigheter. Empirin visade vidare att fastighetsvärderarna kombinerade 
metoden olika mycket med andra värderingsmetoder. Persson (1992) anser att 
auktoriserade fastighetsvärderare bör använda mer än en metod för att kontrollera 
värdet.   
 
Fyra av sex auktoriserade fastighetsvärderare kombinerar kassaflödesmetoden och 
ortsprismetoden när de värderar kommersiella fastigheter. Åhman, Nyström, Drotz 
och Norrman konstaterade att ortsprismetoden och kassaflödesmetoden hänger 
samman. Hernblom använder också ortsprismetoden och kassaflödesmetoden i 
kombination med varandra, däremot använder han ytterligare en värderingsmetod. 
Nyström poängterade att alla parametrar som används i kassaflödesmetoden är 
ortsprisjämförelser. Trots att de fyra fastighetsvärderarna använder 
kassaflödesmetoden och ortsprismetoden kombineras dem på olika sätt och olika 
mycket med varandra. Lönn var den enda fastighetsvärderaren som uteslutande 
använder kassaflödesmetoden och förlitar sig helt på att denna ger ett rättvisande 
värde vid värdering av en kommersiell fastighet. Även om kassaflödesmetoden anses 
vara den bästa metoden för att värdera en kommersiell fastighet, kan det finnas en risk 
med att enbart använda den. Det framkommer av studien flera och varierande sätt att 
praktiskt använda och tolka materialet som kassaflödesmetoden ger upphov till. Det 
intressanta med resultatet i undersökningen är att alla fastighetsvärderare använder sig 
teoretiskt av metoden men praktiskt sett finns det många skillnader. Det teoretiska 
som är gemensamt för samtliga värderare är att de alla räknar och tillämpar metodens 
formel, men att den praktiska tolkningen och synen på kassaflödesmetoden som 
fastighetsvärderarna sedan gör, skiljer sig åt.  
 
Ortsprismetoden 
Persson (2015) menar att jämförelseobjekt under alla omständigheter finns och att det 
är en myt att ortsprismaterialet är obefintligt. Detta är även Nyströms syn på 
ortsprismaterial, alltså att det alltid finns goda möjligheter att hitta en lik fastighet så 
länge söksintervallet utökas. Hur mycket skillnader det kan vara mellan ett 
värderingsobjekt och ett jämförelseobjekt avgörs beroende på kunskap och omdöme 
anser Persson (2015). Persson (2015) betonar att ett bristfälligt material är bättre än 
inget material alls. Även Persson (1992) tycker att ortsprismetoden är en mer 
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tillförlitlig metod jämfört med de andra metoderna, men det krävs ett flertal 
jämförelseobjekt vilket inte är enkelt att få tag på. Hernblom förklarar vidare att det 
beror lite på vilket material man har. Finns det inget ortsprismaterial kommer 
kassaflödesmetoden väga tyngre och tvärtom enligt Hernblom. Det kan kopplas till 
det som Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) konstaterar om att valet av 
värderingsmetod grundar sig ofta på tillgången till jämförelseobjekt. 
 
Hernblom ser ortsprismetoden som den enda direkta metoden medan Lönn till största 
del inte tillämpar metoden alls. Lönn poängterar att ortsprismetoden inte är tillämpbar 
på grund av att större fastighetsaffärer görs i bolagsform och blir därmed inte 
offentliga samt för att kommersiella fastigheter är så pass unika och mycket svåra att 
hitta jämförelseobjekt till. Detta bekräftar även Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 
(2010), Brunes (2015) samt Persson (1980) som förklarar att kommersiella fastigheter 
inte omsätts särskilt ofta, vilket leder till att ortsprismaterialet är mycket begränsat. 
Det gör att det blir mer invecklat och försvårar bedömningen av ett värde. Persson 
(2015) beskriver ortsprismetoden som en metod där facit finns på marknaden och inte 
i själva fastigheten, vilket Brunes (2015) ser som en förmån. Fördelarna med 
ortsprismetoden är att faktiska affärer används och investerarnas faktiska 
betalningsvilja visas enligt Brunes (2015), vilket är i harmoni med vad Åhman 
konstaterade om att det är vad folk är beredda att betala som ska värderas. De flesta 
fastighetsvärderarna använder sig utav ortsprismetoden men precis som med 
kassaflödesmetoden, används metoden på olika sätt. Det intressanta med tillämpandet 
av ortsprismetoden är att fastighetsvärderarna ser olika på metoden och 
jämförelseobjekt. Från ena synvinkeln är metoden den enda direkta medan den från 
ett annat håll inte ens är tillämpbar. Detta kan bero på deras olika syn på 
jämförelseobjekt. Ett framtaget jämförelseobjekt av den ena fastighetsvärderaren 
kanske inte hade varit acceptabelt för den andra och vice versa. Vilket i sin tur 
resulterar i olika värdeutlåtanden. Det kan även bero på fastighetsvärderarens 
kapacitet att utöka söksintervallet. För att utöka söksintervallet krävs det god 
kompetens och erfarenhet. Detta då det är svårt att veta vilka fastigheter som är 
representativa när ny ortsprisinformation hämtas från andra städer. 
Fastighetsvärderare måste således kunna avgöra vilka som jämförelseobjekt som kan 
användas och inte.  
 
Produktionskostnadsmetoden  
Trots att produktionskostnadsmetoden framhävs som en av de tre vanligaste 
metoderna, enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010), är det ingen av de 
auktoriserade fastighetsvärderarna som använder metoden vid värdering av en 
kommersiell fastighet. Hernblom ansåg att produktionskostnadsmetoden inte är en 
godkänd metod att använda om man är auktoriserad fastighetsvärderare. Framförallt 
inte gällande kommersiella fastigheter. Åhman berättade däremot att hon skulle kunna 
använda produktionskostnadsmetoden, men anledningen till att hon inte gör det är för 
att hon inte anser att den metoden får fram vad folk är beredda att betala och det är 
vad folk är beredda att betala som ska värderas. Det som de auktoriserade värderarna 
ansåg om produktionskostnadsmetoden är i enlighet med vad Fastighetsvärdering 
(u.å) samt Brunes (2015) betraktar metoden som. Fastighetsvärdering (u.å) betonade 
att produktionskostnadsmetoden enbart används om ortsprismetoden eller 
kassaflödesmetoden inte är tillämpbara vilket även Brunes (2015) konstaterar. Stegen 
i produktionskostnadsmetoden kräver att ortsprismetoden eller kassaflödesmetoden 
används. På så sätt kan produktionskostnadsmetoden betraktas som en icke 
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självgående värderingsmetod. Vad som kan ifrågasättas är att metoden i teorin 
framställs som en av de tre vanligaste samtidigt som den i praktiken inte används och 
till och med påstås vara en icke godkänd värderingsmetod. Detta skulle kunna bero på 
att fastighetsvärderarna inte ser det slutliga värdet, som metoden ger upphov till, som 
ett rättvist värde som speglar det mest rimliga marknadsvärdet. Åhman är en av 
värderarna som var inne på detta spår, att metoden inte speglar vad köparna är 
beredda att betala. Således blir det framräknade värdet med 
produktionskostnadsmetoden inte representativt med vad marknaden är villig att 
betala. 
 
Arbetsmetodik 
Empiriundersökningen visar att arbetsmetodiken vid värdering av en kommersiell 
fastighet är relativt personlig och följer inte alltid de steg som teorin gestaltar. 
Innehållet i stegen som teorin gestaltar går däremot att finna i det empiriska 
materialet, men de följs inte på samma sätt samt att fastighetsvärderarna har utvecklat 
egna steg och tillvägagångssätt. Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) har arbetat 
fram hur fastighetsvärderingsprocessen ser ut. Det är svårt att se en direkt koppling 
till empirin utifrån dessa sju steg, men det finns likheter. Åhman följer teorins 
arbetsmetodik relativt väl. Hernblom följer, precis som Åhman, delvis teorins 
tillvägagångssätt vid värdering av en kommersiell fastighet i enlighet med 
Lantmäteriet och Mäklarsamfundets (2010) modell. Hernblom har arbetat med 
fastighetsvärdering i fem år, vilket innebär att han är den som jobbat med 
fastighetsvärdering kortast tid av fastighetsvärderarna i denna undersökning, följt av 
Åhman som har arbetet i nio år med fastighetsvärdering. Vilket däremot inte är en 
kort arbetserfarenhet men det skulle ändå kunna vara en faktor till varför just Åhman 
och Hernblom arbetar mer strikt utifrån Lantmäteriet och Mäklarsamfundets (2010) 
modell. Däremot säger detta emot Åhmans arbetssätt, då hon ser sig som en av de 
mest praktiska fastighetsvärderarna i Sverige vilket innebär att teorin sällan följs. De 
resterade fyra fastighetsvärderarna visar mer tecken på att standardiserade modeller 
och metoder tas över av erfarenhet och känsla. Teorin frångås mer och mer. Detta kan 
förklaras av de fyra fastighetsvärderarnas långa branscherfarenhet. Vad som även 
skiljer fastighetsvärderarna åt är tiden som varje steg i värderingsprocessen utgör.  

5.2 Värderingsmetodernas osäkerhet 
Olika syn på fastighetsvärdering   
Det finns ingen värdering som inte medför en osäkerhet, enligt French och Gabrielli 
(2005), vilket är ett faktum när det kommer till värdering av fastigheter. French och 
Gabrielli (2005) menar att alla värderingar, av naturen, är osäkra och ett uttryckligt 
erkännande av det kommer förbättra fastighetsvärderares rykte. Alla de sex 
auktoriserade fastighetsvärderarna medgav att värdet på en fastighet kan variera 
beroende på vem det är som värderar den, vilket i sig innebär en viss osäkerhet. 
Resultatet av empirin visade att detta kan bero på olika syn och uppfattning på 
värderingen, värdetidpunkten, val av värderingsmetod samt olika information och 
scenarion som värderaren påverkas av. En fastighetsvärderare ska vara helt opartisk 
och inte påverkas av uppdragsgivare under en värdering. Detta är inte alltid så lätt 
vilket resultatet av empirin speglar. Både Norrman och Drotz konstaterade 
svårigheten med att vara opåverkad vid en värdering. Uppdragsgivaren kan enkelt 
måla upp ett bästa respektive sämsta scenario för att påverka värderaren, vilket 
resulterar i influerade värdeutlåtanden som i sin tur medför en osäkerhet. För att 
mildra osäkerheten med att två värderare får olika värden på samma fastighet, 
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använder sig många fastighetsvärderare utav ett värdeintervall.  Värdeintervallet utgör 
en form av säkerhet för fastighetsvärderaren, en så kallad felmarginal. Känner man en 
osäkerhet blir det spontant att man drar ner värdet lite och ökar värdeintervallet, 
mycket handlar om känslan berättar Hernblom. Fastighetsvärdering innebär mycket 
spekulationer vilka inte alltid behöver vara korrekta, vilket även det leder till en 
osäkerhet.  
 
Mallinson och French (2002) konstaterar att det finns en osäkerhet med all värdering 
och det kanske bara är så att dessa skillnader i värderingar måste accepteras. Detta då 
värdering är en bedömning och inte har något facit. Nyström betonar att värdering är 
en bedömning, vilket gör att det sällan slutar på exakt samma värde. Hutchison, Adair 
och Leheny (2005) anser vidare att det finns stor osäkerhet och risker med alla de tre 
värderingsmetoderna. Detta kan bero på att uppskattandet av värderingsmetodernas 
variabler är subjektiva och skapar således en direkt koppling till fastighetsvärderaren 
som värderat fastigheten. Egentligen borde värdet inte förändras beroende på vem 
som värderar fastigheten, men både enligt teori och empiri så är detta fallet. Då 
värdena skiljer sig mycket åt, blir osäkerheten med värderingsmetoderna väldigt 
påtaglig. Det finns en extra intressant mening i empirin som Norrman framförde. 
Nämligen att det hela tiden sker att två värderare värderar samma fastighet till två 
olika värden och att detta beror på att värdering inte är en exakt vetenskap. Detta är 
extra intresseväckande då studiens titel ifrågasätter om fastighetsvärdering är en konst 
eller vetenskap. Genom Norrmans påstående ges ett tydligt svar att 
fastighetsvärdering inte alltid är en vetenskap utan mer en konst. 
 
Kassaflödesmetoden  
Fröjd (2014, 7 september) konstaterar i en artikel i Fastighetsnytt att 
fastighetsvärderare resonerar olika kring kassaflödesmetodens olika parametrar. På 
grund av att de finns olika uppfattningar om hur man uppskattar de parametrarna 
uppstår det skillnader i marknadsvärdet trots att fastigheten är densamma menar Fröjd 
(2014, 7 september). Detta har även den empiriska undersökningen bekräftat. 
Fastighetsvärderarna ansåg att värdet kan skilja beroende på hur de räknar och hur de 
uppskattar olika bedömda parametrar. Vidare förklarar de även att det är besvärligt att 
bedöma parametrarna och att kassaflödessnurrorna är kraftfulla. Skruvar man i ena 
hörnet kan det ha stor påverkan på det slutliga värdet. Norrman berättar att man som 
fastighetsvärderare måste förstå hur vissa parametrar i metoden hänger ihop. Ett 
exempel på detta var när Lönn låg och vägde mellan 7,5 eller 8,5 i avkastningskrav, 
vilket orsakade att värdet flög mellan 45 miljoner kronor till 70 miljoner kronor. Små 
olika bedömningar kan resultera i extremt olika värden, vilket är en stor osäkerhet. 
 
En svaghet och osäkerhet med kassaflödesmetoden enligt empirin är att fastigheter 
inte säljs utifrån kassaflödet. Vidare är en osäkerhet att kalkylperioden oftast är längre 
än avtalet, vilket medför spekulationer om framtiden. En annan osäkerhet som 
framfördes med metoden var att enkla byggnader kan få ett högre värde på grund av 
ett bra hyreskontrakt. Denna osäkerhet var inte alla fastighetsvärderare eniga om. De 
påstod att det inte var missvisande eftersom det är kontraktet som värderas och inte 
fastighetens skick och standard. Köpare är mer villiga att köpa fastigheter med bättre 
kontrakt. Utifrån empirins resultat verkar det mer som att det är kontrakten som 
värderas snarare än själva fastigheten. Kontrakten har en mer påverkande roll när det 
kommer till det slutliga värdeutlåtandet än vad fastighetens skick, ålder och standard 
har. Detta kan kännas konstigt men samtidigt köper man även kontrakten när man 
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köper en kommersiell fastighet, således har kontraktens utformning och innehåll en 
påverkan på fastighetens marknadsvärde. Vad som däremot kan ifrågasättas är hur 
kontrakten kan vara mer betydande än själva fastigheten. Man skulle kunna säga att 
det i vissa fall görs en kontraktsvärdering snarare än en fastighetsvärdering.  
 
Ortsprismetoden  
Osäkerheten kring ortsprismetoden är kopplad till jämförelseobjekten enligt 
Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010). Med stor sannolikhet kommer valet av 
jämförelseobjekt bli olika för alla fastighetsvärderarna om de skulle värdera samma 
kommersiella fastighet med ortsprismetoden, vilket kommer att påverka det slutliga 
värdeutlåtandet. Precis som Levy och Schuck (2005) säger är värderingsmetoderna 
slumpmässiga och innehåller systematiska fel som gör att värderingsprocessen blir 
osäker. Både Burnes (2015) och Persson (1980) konstaterar att en osäkerhet med 
ortsprismetoden är att jämförelseobjekten är begränsade. Vad gäller ortsprismetoden 
är fastighetsvärderarna relativt splittrade angående tillgång på ortsprismaterial. 
Åhman, Nyström, Hernblom och Norrman använder flitigt de ortsprismaterial som 
finns tillgängligt och anser indirekt att det alltid finns jämförelseobjekt. Åhman menar 
däremot att det är viktigt att fastighetsvärderare tänker praktiskt, främst vid 
tillämpandet av ortsprismetoden. Tänker en fastighetsvärderare inte praktiskt är 
ortsprismaterialet inte särskilt bra anser Åhman. Detta då ortsprismaterialet innehåller 
alla typer av överlåtelser och det kan finnas mycket information i bolagen som inte är 
kopplade till fastigheten och då stämmer inte köpesumman. Man behöver veta mer 
om bolaget och fastigheten för att det ska bli rätt påpekar Åhman. Det händer att man 
hittar jämförelseobjekt och tänker att en viss fastighet fått lågt värde, vilket då lättare 
kan förstås om man exempelvis får reda på att 20 procent av fastigheten stod vakant 
förklarar Drotz. Lönn och Drotz anser att det finns brist på ortsprismaterial och Drotz 
menar vidare att metoden hade använts mer flitigt om det fanns bättre tillgång på 
jämförelseobjekt. Enligt Persson (2015) däremot är ett bristfälligt underlag oftast 
bättre än inget alls. Nyström nämner även, precis som Lönn och Drotz, att det finns 
brist på ortsprismaterialet men att han löser det genom att utöka söksintervallet av 
jämförelseobjekt. Utökandet av söksintervallet kan ses som en lösning, men samtidigt 
utgör det en viss osäkerhet. Detta då områden som fastighetsvärderaren inte känner 
till lika bra tas med i beräkningen.   
 
Värderingsmetoderna ger inte exakta uppskattningar av marknadsvärdet enligt Levy 
och Schuck (2005), på grund av att de är slumpmässiga samt för att det är variation i 
utförande. Empirin visar att de auktoriserade fastighetsvärderarna både tänker och 
agerar olika. Hernblom anser att värderingsmetoderna inte alltid är helt tillämpbara. 
Hernblom fick ett uppdrag att värdera en bunker i Motala som var nedgrävd i marken. 
Det fanns egentligen inga jämförelseobjekt men Hernblom valde att kolla på dåliga 
källarlokaler för att få sig en uppfattning och satte sedan ett värde utifrån det. 
Hernblom hittade här en lösning på problemet och en annan fastighetsvärderare 
kanske hade haft en annan lösning och då är risken att det hade blivit ett annat värde. 
Detta visar att variation i utförande och tillämpning av metoderna inverkar på 
osäkerheten.  
 
Produktionskostnadsmetoden  
Brunes (2015) poängterar att produktionskostnadsmetoden är mer osäker jämfört med 
ortsprismetoden och kassaflödesmetoden. Produktionskostnadsmetoden bevisades, 
enligt empirin, vara mindre vanlig än vad teorin gestaltade. Den empiriska 
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undersökningen gav ett indirekt svar till metodens osäkerhet, då den nästan aldrig 
tillämpades. Hade metoden inneburit en större säkerhet, hade den med största 
sannolikhet tillämpats flitigare. Enigt Brunes (2015) är metoden missvisande då 
marknadsvärdet i större städer oftast har högre bedömning än vad metoden får fram 
och vice versa, vilket förutsätter att metoden används i kombination med andra 
värderingsmetoder. Hernblom ser inte ens metoden som en vedertagen och accepterad 
metod, vilket skulle kunna bero på Hernbloms syn på metodens osäkerhet och 
vilseledande slutvärde. I och med att varje värderingsmetod medför en osäkerhet kan 
ett kritiskt tänkande underlätta för fastighetsvärderare att göra ett så korrekt 
värdeutlåtande som möjligt. 

5.3 Fastighetsvärderares beteende och heuristiskt beslutsfattande 
Beteende 
Det som Fröjd (2014, 7 september) konstaterar om att fastighetsvärderare resonerar 
olika kring parametrarna i varje värderingsmetod går även att koppla an till empirin 
på ytterligare ett sätt. Det intressanta är att dessa resonemang kan ha sin grund i 
fastighetsvärderares olika beteenden och tankemönster. Empirin visar att 
fastighetsvärderare tänker olika kring vad som är rimligt angående olika faktorer som 
påverkar fastighetsvärdringen, till exempel om vad som är ett rimligt avkastningskrav 
och synen på vakans. Lönn menar på att efter att man har hållit på med 
fastighetsvärdering ett tag och har bra koll på området man är verksam i är det något 
man bara lär sig och vet in och utantill till slut, vilket man även blir tvungen till. 
Nyström menar på att så länge han har tänkt till och gjort det han kan, då kan aldrig 
någon anklaga honom för att ha gjort fel däremot kan de ha en annan bedömning. 
Flera fastighetsvärderare påpekade att uppskattandet av olika variabler inom 
fastighetsvärdering är något de bara vet. Enligt Bellman (2012) förankrar sig 
fastighetsvärderare i sin egen magkänsla vid värdering. Empirin visar två fall där 
Lönn och Hernblom gick på magkänslan och justerade direktavkastningskravet utifrån 
den. Åhman poängterar att det är viktigt att tänka som marknaden generellt skulle 
tänka vilket Drotz konstaterar är en utmaning. 
 
Fastighetsvärderares tankemönster och arbetssätt kan vara individuella, kollektiva 
eller både och enligt Bellman (2012). Även olika utbildningar kan påverka 
tankemönster samt de man jobbar med skapar tillsammans normer, traditioner, 
mönster och delade vanor betonar Bellman (2012). Åhman har lärt upp fem personer 
inom yrket och med största sannolikhet har hon visat hur hon gör och tänker i sin 
värderingsprocess, vilket de tar efter och lär sig. Tankemönster skapas utifrån de man 
jobbar med och det ser man även tydligt gällande Nyströms tankar kring 
fastighetsvärdering. Nyström berättar att han jobbar väldigt nära med mäklare och 
mäklare börjar alltid med att ta fram de mest troliga köparna. Precis så vill Nyström 
att fastighetsvärderare ska jobba. Hernblom är den enda fastighetsvärderaren som 
använder metoden marknadssimulering, vilket kan tyda på att det är en metod som 
används utifrån Hernbloms företags normer och arbetssätt. Detta kan kopplas till 
Bellmans (2012) teori om att fastighetsvärderares tankemönster skiljer sig beroende 
på kulturella skillnader mellan olika grupper eller företag. Sammanfattningsvis har 
fastighetsvärderares beteenden och tankemönster en indirekt påverkan på 
värdeutlåtandet. Värderare följer bedömningar från tidigare liknande 
värdebestämmelser och utgår ofta utifrån sina egna erfarenheter och önskemål. Det 
bekräftar även Lind och Nordlund (2014) om att uppskattandet av värdet är relativt 
subjektivt och bygger mer på yttranden vilket innebär mindre precision. 
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Heuristiskt beslutsfattande  
Enligt Hansz (2004) och Amidu, Aluko och Hansz (2008) påverkar 
fastighetsvärderares erfarenhet värderingsprocessen genom att en erfaren 
fastighetsvärderare utgår i de flesta fall inte utifrån de värderingsmetoder och 
värderingsprocesser som teorin gestaltar. Empirin visade att fastighetsvärderarna 
använder de värderingsmetoder som teorin tar upp, bortsett från 
produktionskostnadsmetoden. Fastighetsvärderarna hade däremot olika tänk kring 
värderingsmetoderna samt olika värderingsprocesser vilket kan ha en koppling till 
fastighetsvärderarnas olika erfarenhet inom branschen. Hernblom påpekade extra 
tydligt att fastighetsvärdering beror mycket på branscherfarenhet. Vilket skulle kunna 
vara något som han, i sin inledande karriär som fastighetsvärderare, har upptäckt. 
Hernblom har arbetat som fastighetsvärderare i fem år, vilket är relativt lite om man 
jämför med till exempel Drotz som har arbetat som fastighetsvärderare i 20 år. 
Hernblom verkar vara mer teoretisk än Drotz som genom sin erfarenhet kan arbeta 
mer praktiskt och utifrån tidigare erfarenheter. Vilket går att koppla samman med den 
teoretiska referensramen. En mer oerfaren fastighetsvärderare följer med största 
sannolikhet de etablerade värderingsmetoderna som finns medan de med tiden 
utvecklar egna metoder istället för att detaljerat följa det teorin säger enligt Amidu, 
Aluko och Hansz (2008).  
 
Vidare menar Amidu, Aluko och Hansz (2008) att fastighetsvärderare effektiviserar 
värderingsprocessen genom att steg i fastighetsvärderingsprocessen kombineras, tas 
bort eller modifieras. Ett exempel på detta heuristiska beslutsfattande är Åhmans 
värderingsmall som hon har med sig vid varje värdering. Det är en mall som Åhman 
utvecklat själv för att underlätta och effektivisera sin värderingsprocess. Detta går att 
koppla till Amidu, Aluko och Hanszs (2008) antagande att en erfaren 
fastighetsvärderare utvecklar egna solutioner istället för att detaljerat följa de 
existerande modellerna. Hernblom som har kortast arbetserfarenhet har med ett eget 
moment i värderingsprocessen som ingen annan fastighetsvärderare har, nämligen 
fotografering och dokumentering. Anledningen till varför Hernblom har ett extra steg 
i värderingsprocessen kan förklaras av hans arbetserfarenhet. Nyström är en av de 
fastighetsvärderarna som varit längst i branschen och han menade på att han i många 
fall har ett värde i huvudet som han anser att fastigheten är värd. Han räknar således 
bakåt för att få fram det värdet han vill ha. Nyström räknar alltså inte som teorin 
gestaltar utan har utvecklat sitt egna sätt med tanke på hans långa arbetserfarenhet 
inom fastighetsvärdering. Enligt Bellman (2012) sker det ofta att kognitiva genvägar 
utvecklas med hänsyn till fastighetsvärderarens erfarenhet och utbildning. De 
genvägarna kan leda till att fastighetsvärderare hoppar över viktiga steg i 
fastighetsvärderingsprocessen, som i sin tur kan leda till felaktiga värderingar.  
!
Empirin visar att erfarenhet inverkar på värderingsprocessen och det slutliga 
värdeutlåtandet. Det finns tecken på att värderingsarbetet effektiviseras mer och mer 
beroende på fastighetsvärderarens erfarenhet. Vidare utvecklar fastighetsvärderare 
egna steg och genvägar i processen vilket kan ha sin grund i deras känsla kring 
värderingen. Känslan väger tyngre ju längre tid fastighetsvärderaren arbetat i 
branschen. Att känsla har en betydande roll vid fastighetsvärdering kan kännas 
osäkert men samtidigt hade de flesta valt en mer erfaren fastighetsvärderare, alltså 
konsten, istället för en som arbetat en kortare tid med fokus på vetenskapen. Detta 
tyder på att konsten är mer tillförlitlig än vetenskapen.  
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6. Slutsats 
I kapitlet presenteras studiens slutsats. Slutsatsen inleds med studiens 
problemformulering för att påminna läsaren om vad som ska besvaras. Slutsatsen är 
vidare uppdelad i tre rubriker för att göra det extra tydligt. Den första slutsatsen 
behandlar tillämpandet av de tre värderingsmetoderna och den andra behandlar 
osäkerheten med värderingsmetoderna. I den sista slutsatsen diskuteras det om 
fastighetsvärdering är en konst eller en vetenskap. 
 
Hur tillämpar auktoriserade fastighetsvärderare de tre värderingsmetoderna vid 
värdering av kommersiella fastigheter samt hur resonerar de kring osäkerheten? Är 
fastighetsvärdering en konst eller en vetenskap? 

6.1 Slutsats 1  
Alla fastighetsvärderare var eniga om att produktionskostnadsmetoden inte borde 
användas vid värdering av kommersiella fastigheter. Metoden borde således inte 
nämnas som en av de tre vanligaste i teorin, eftersom den sällan tillämpas av 
auktoriserade fastighetsvärderare. Metoden nämndes till och med som en icke-
godkänd värderingsmetod om man är en auktoriserad fastighetsvärderare. Enligt både 
empiri och teori är kassaflödesmetoden den mest fördelaktiga vid värdering av en 
kommersiell fastighet. Samtliga fastighetsvärderare använder sig av 
kassaflödesmetoden. Trots att alla fastighetsvärderare använder sig av 
kassaflödesmetoden resonerar de olika om tillämpandet av metoden på flera olika sätt. 
Metoden används som en kombination med en annan värderingsmetod, den används i 
kombination med två andra värderingsmetoder, den används helt uteslutande, den 
används som ortsprisjämförelse, den används indirekt och den används enbart som 
stöd till andra värderingsmetoder. Angående ortsprismetoden resonerar 
fastighetsvärderare olika om tillgången på ortsprismaterial, vilket även teorin gör. 
Vissa fastighetsvärderare anser att det finns brist på ortsprismaterial medan andra 
anser att det alltid finns tillgång till ortsprismaterial så länge man utökar 
söksintervallet. Fastighetsvärderare har även olika syn på ortsprismaterialet, vilket 
påverkar deras användning av det. En första slutsats som kan dras är att 
ortsprismetoden och kassaflödesmetoden är så pass etablerade att 
produktionskostnadsmetoden får det svårt att accepteras av fastighetsvärderare. En 
annan slutsats som kan dras är att fastighetsvärderare har individuella tillämpningar 
av de tre värderingsmetoderna samt olika syn på hur de bör hanteras. Detta i sin tur 
påverkar det värde som fastighetsvärderaren räknar fram, vilket resulterar i olika 
värdeutlåtanden. Vidare kan det konstateras att fastighetsvärderare har olika 
värderingsprocesser. Det finns även tydliga tecken på att desto längre 
branscherfarenhet fastighetsvärderaren har desto mer egna genvägar i 
värderingsprocessen utvecklas. Detta innebär att teorin frångås mer och mer.  

6.2 Slutsats 2  
Samtliga fastighetsvärderare erkänner att värdering av kommersiella fastigheter 
medför en viss osäkerhet, vilket även flera källor i den teoretiska referensramen 
bekräftar. Studien visar att kassaflödesmetoden är osäker på så sätt att 
fastighetsvärderare resonerar olika kring metodens ingående variabler. 
Ortsprismetodens osäkerhet är kopplad till begränsning och val av jämförelseobjekt. 
Fastighetsvärderare resonerar olika kring vad som är rimliga jämförelseobjekt, vilket 
påverkar fastighetens slutliga värde. Det är svårt att se en direkt osäkerhet med 
produktionskostnadsmetoden eftersom den sällan används i praktiken. Vad som kan 
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konstateras är att metoden oanvändbarhet ger ett indirekt svar på att metoden inte är 
tillräckligt tillförlitlig och således osäker. Det nämndes även i både empiri och teori 
att värdering enbart är en bedömning och det finns således inget facit. Från början var 
utgångspunkten att det var allvarligt med de osäkerheter som värdering och 
värderingsmetoderna medförde, men med studiens gång konstaterades det att 
osäkerheten är mer acceptabel än förväntat. Det var ett vanligt förekommande 
fenomen vilket gjorde att fastighetsvärderarna var relativt obrydda om osäkerheten 
som värderingsmetoderna och värdering i sig medför. En slutsats som kan dras är att 
fastighetsvärderare arbetar med osäkra variabler, siffror och information dagligen, 
vilket kan vara en anledning till att osäkerheten accepteras mer. Fastighetsvärderarna 
resonerade relativt lika och medgav att värdet på en fastighet kan variera beroende på 
vem det är som värderar den. Vad som kan ifrågasättas är hur säkra metoderna 
faktiskt är och hur de kommer sig att värdena skiljer sig så mycket som det många fall 
faktiskt gör. Detta kan ses som en osäkerhet men samtidigt skiljer sig 
fastighetsvärderares beteenden och tankemönster vilket påverkar värdet. Detta visar 
tydligt att variation i utförande och tillämpning av metoderna inverkar på osäkerheten. 
Osäkerheten kommer alltid att finnas där, men är accepterad på grund av att värdering 
är en bedömning där ingenting egentligen är rätt eller fel. På basis av detta kan 
osäkerheten inte betraktas som en faktisk osäkerhet.   

6.3 Slutsats 3 
Så, är värdering en konst eller en vetenskap? En första tanke som direkt kommer upp 
när man tänker på fastighetsvärdering är att det borde vara en vetenskap. Detta då 
fastighetsvärdering innebär hantering av stora belopp samt för att det krävs god 
kompetens och marknadskännedom för att göra en värdering. Det är även en 
komplicerad process med höga krav där en felberäkning kan få allvarliga 
konsekvenser. Fastighetsvärdering som vetenskap innebär modeller och metoder där 
arbetssättet kan tolkas som standardiserat. Teorin kan ge uttryck i att vara väldigt 
konkret där det finns lite utrymme för egna tolkningar och genvägar. 
Fastighetsvärdering borde således vara en vetenskap, men efter studiens 
genomförande lutar fastighetsvärdering mer åt att vara en konst. Detta då 
fastighetsvärderares arbetsprocess är mer praktiskt än teoretiskt. Fastighetsvärderare 
går mycket på egen erfarenhet och magkänsla i sina värderingsprocesser. Vilket 
innebär att vetenskapen åsidosätts medan fastighetsvärderarens egna lärdomar, känsla 
och uppfattningar om tidigare värderingar, alltså konsten, nyttjas. Det finns tecken på 
att fastighetsvärderare hoppar över steg i värderingsprocessen, detta heuristiska 
beteende innebär däremot inte att de är slarviga utan att de effektiviserar deras arbete 
genom att plocka de olika delarna i värdering som är väsentliga. En slutsats som kan 
dras är att fastighetsvärdering är mer en konst som bygger på erfarenhet, än en 
standardiserad vetenskap.  
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7. Förslag till fortsatt forskning   
Under studiens gång har intressanta ämnesområden dykt upp. Nedan presenteras tre 
förslag på framtida forskning som hade varit intressant att studera vidare.  

7.1 Fastighetsvärdering i framtiden  
Värdering i framtiden är något som det ställdes frågor om i samtliga intervjuer, men 
som sedan togs bort för att fokusera på det som var mest relevant för denna studies 
syfte samt frågeställning. Utifrån respondenternas svar, på deras syn på värdering i 
framtiden, väcktes nya tankar om ett fortsatt studieområde. Det hade varit intressant 
att beskriva fastighetsvärderingens utveckling och sedan göra en empirisk 
undersökning om fastighetsvärderares syn och inställning till värdering i framtiden. 
Respondenterna hade även kunnat ge en förklaring på hur värderingen förändrats 
under tiden som de har arbetat som auktoriserade fastighetsvärderare, för att sedan 
kunna koppla det till vad teorin gestaltar om värderingens utveckling. Med tanke på 
teknikens utveckling de senaste åren är det ytterst aktuellt och intressant att studera 
hur fastighetsvärdering utvecklas i takt med den. Många av respondenterna i 
undersökningen spånade om att arbetsuppgifter för yrket fastighetsvärderare skulle tas 
över av datorer, vilket hade kunnat vara ett intressant studieområde.    

7.2 Heuristiskt beslutsfattande vid fastighetsvärdering  
Efter genomförande av den empiriska undersökningen adderades heuristiskt 
beslutsfattande till den teoretiska referensramen. Detta var något som upptäcktes 
halvvägs in i studien vilket medförde att mer fokus inte kunde läggas på 
ämnesområdet. Heuristiskt beslutsfattande kopplat till fastighetsvärdering hade varit 
intressant att studera mer i detalj. Det hade varit intressant att studera mer djupgående 
när tecken på heuristik uppstår samt när det inte finns tecken på det. Vidare hade 
fastighetsvärderares inställning till beteendet kunnat undersökas samt vilka nackdelar 
och fördelar det finns med detta beteende. Heuristiskt beslutsfattande är ytterst 
aktuellt att studera inom ämnesområdet fastighetsvärdering. Detta då det finns studier 
på att fastighetsvärderare modifierat värderingsprocessen, men inte om det har en 
direkt koppling till heuristiskt beslutsfattande eller inte.  

7.3 Fastighetsvärdering i andra länder 
Något som även kom upp som ett intressant ämnesområde under studiens 
genomförande är hur fastighetsvärdering sker i andra länder. En respondent nämnde 
att värderingsprocessen i Sverige inte är lika detaljerad och omfattande som i en del 
andra länder. Fastighetsvärderare i Sverige lägger inte ner lika mycket tid på en 
värdering, värderingen ska även vara så billig som möjligt. Det hade därför varit 
intressant att studera skillnader och likheter mellan Sverige och andra länder vad 
gäller värderingsprocess samt tillämpande av värderingsmetoder. En av 
fastighetsvärderarna nämnde i undersökningen att det var beklagligt för Sverige att 
värderingarna inte är så djupgående som de bör vara. Vidare menade respondenten på 
att om Sverige hade lagt ner mer tid och pengar på en värdering hade 
fastighetsvärderare inte hunnit genomföra lika många värderingar, men samtidigt 
hade resultatet av varje värdering blivit mer rättvisande. Det hade således varit 
intressant att undersöka hur stora skillnaderna mellan Sverige och andra länder 
faktiskt är. Det handlar om hantering av stora belopp, vilket kan medföra stora 
konsekvenser om de hanteras på fel sätt. Vad blir konsekvenserna av att Sverige inte 
lägger ner lika mycket tid och pengar på en värdering samt varför prioriteras inte 
fastighetsvärderingar mer på den Svenska fastighetsmarknaden? 



! 45 

8. Referenser  
 
Affärsvärlden SIX. (2016, 5 juli). Rekordhöga transaktionsvolymer på 
fastighetsmarknaden. Affärsvärlden. Hämtad 2017-02-07, från:  
http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/rekordhoga-transaktionsvolymer-
pa-fastighetsmarknaden-6641181  
 
Amidu, A. R., Tajudeen Aluko, B., & Andrew Hansz, J. (2008). Client feedback 
pressure and the role of estate surveyors and valuers. Journal of Property Research, 
25(2), 89-106. 
 
Bellman, L. (2012). Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering: 
tankemönster om kommersiella fastigheter. (Doctoral dissertation, Mittuniversitetet). 
 
Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2014). Principles of corporate finance. 
McGraw-Hill Education. 
 
Brunes, F. (2015). Fastighetsvärdering och marknadsanalys. Studentlitteratur. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. 
 
Burell, K. & Kylén, J-A. (2003). Metoder för undersökande arbete: Sju-
stegsmodellen. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 
 
Diaz III, J., & Hansz, J. A. (2002). Behavioral Research into the Real Estate 
Valuation Process: Progress Toward a Descriptive Model. In Real Estate Valuation 
Theory (pp. 3-29). Springer US. 
 
Ekeblom, D. (2014). Fastigheter och banker: är den svenska fastighetsmarknaden 
övervärderad?. Studentlitteratur.  
!
Fastighetsvärdering. (u.å.). Tre huvudmetoder för att värdera fastigheter. Hämtad 
2017-02-24, från:  
http://www.fastighetsvärdering.org/vardering-av-fastigheter-metodiken-bakom/ 
 
French, N., & Gabrielli, L. (2005). Discounted cash flow: accounting for uncertainty. 
Journal of Property Investment & Finance, 23(1), 75-89. 
 
Fröjd, M. (2014, 7 september). Klassificering av värderingsmetoder – och vad är 
egentligen kassaflödesmetoden? Fastighetsnytt. Hämtad 2017-02-14, från: 
http://fastighetsnytt.se/2014/09/klassificering-av-varderingsmetoder-och-vad-ar-
egentligen-kassaflodesmetoden/ 
 
Gallimore, P., & Wolverton, M. (1997). Price-knowledge-induced bias: a cross-
cultural comparison. Journal of Property Valuation and Investment, 15(3), 261-273. 
 
Hansz, J. A. (2004). The use of a pending mortgage reference point in valuation 
judgment. Journal of Property Investment & Finance, 22(3), 259-268. 
 



! 46 

Hutchison, N. E., Adair, A. S., & Leheny, I. (2005). Communicating investment risk 
to clients: property risk scoring. Journal of Property Research, 22(2-3), 137-161. 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och 
andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur AB.  

Kummerow, M. (2000).Theory for Real Estate Valuation: An Alternative Way to 
Teach Real Estate Price Estimation Methods.The appraisal Journal. 68. 318-327. 
 
Lantmäteriet och Mäklarsamfundet. (2010). Fastighetsvärdering: Grundläggande 
teori och praktisk värdering. Gävle: Lantmäteriverket. 
 
Lenat, D. B. (1982). The nature of heuristics. Artificial Intelligence, 19(2), 189-249. 

Levy, D., & Schuck, E. (2005). The influence of clients on valuations: the clients' 
perspective. Journal of Property Investment & Finance, 23(2), 182-201. 
 
Lind, H., & Lundström, S. (2009). Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet. 
SNS förlag.  
 
Lind, H., & Nordlund, B. (2014). A Transparent Two-Step Categorization of 
Valuation Methods. Appraisal Journal, 82(3). 
 
Mallinson, M., & French, N. (2000). Uncertainty in property valuation–The nature 
and relevance of uncertainty and how it might be measured and reported. Journal of 
Property Investment & Finance, 18(1), 13-32. 
 
Munck, J. (Ed.). (2015). Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 
stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit 
ut från trycket fram till början av januari 2015. Norstedts Juridik AB. 
 
Nationalencyklopedin. (u.å.). Heuristik. Hämtad 2017-04-06 från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/heuristik   
 
Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving (Vol. 104, No. 9). 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall. 
 
Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativ data: Framställningsstrategier för 
empiriredovisning. Malmö: Liber AB. 
 
Pagourtzi, E., Assimakopoulos, V., Hatzichristos, T., & French, N. (2003). Real estate 
appraisal: a review of valuation methods. Journal of Property Investment & Finance, 
21(4), 383-401. 
 
Persson, A. (1992). Fastighetsvärdering. Hermod/Almqvist & Wiksell. 
 
Persson, D., E. (1980). Begrepp och metoder vid fastighetsvärdering. Catella. 
 
Persson, E. (2015). Fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. 
Sverige: Fastighetsnytt Förlags AB. Institutet för värdering av fastigheter och 
samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering, SFF.  



! 47 

 
SABO. (u.å.). Fastighetsvärdering. Hämtad 2017-02-10, från: 
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/fastighetsvardering/Sidor/
default.aspx 
 
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Collecting Primary Data Using 
Semi-Structured and In-Depth Interviews. Research methods for business students, 
310-352. 
 
Zakrisson, J. (u.å.) Att tänka på vid fastighetsvärdering. Datscha. Hämtad 2017-02-
14, från: http://datscha.holmerutv.se/att-tanka-pa-vid-fastighetsvardering.aspx 
 
 
 
 
  



! 48 

Bilagor  
 
Bilaga 1 
Intervjuguide  
Intervjuguide – auktoriserade fastighetsvärderare.  
 
Allmänna frågor: 

! Får vi ange ditt namn och ditt företags namn i vår kandidatuppsats eller vill du 
vara anonym?  

! Vilket företag arbetar du för? Berätta gärna lite om företaget.  
! Hur många år har du arbetat inom fastighetsbranschen och som 

fastighetsvärderare?  
 

 Värderingsmetod: 
! Vilka metoder eller metod använder du vid värdering av en kommersiell 

fastighet?  
! Varför väljer du just de metoderna eller den metoden som du gör?  
! Kan du beskriva hur du går tillväga vid värdering av en kommersiell fastighet 

från det att du får ett uppdrag till det att du gör ett värdeutlåtande? Vad ligger 
till grund för din bedömning?  

! Ser du några svagheter med de valda metoderna eller metoden? 
! Ser du några svårigheter med de valda metoderna eller metoden? 
! Vad skulle en eventuell felberäkning kunna bero på?  
! Finns det något sammanhang då metoderna eller metoden inte är tillämpbar? 

Ge gärna exempel i så fall.  
  
Vid val av ortsprismetod ställs följande frågor: 

! Upplever du att det finns brist på ortsprismaterial när det kommer till 
kommersiella fastigheter? 

! Om det skulle finnas ett bredare ortsprismaterial tror du att metoden hade 
använts mer flitigt då? 

  
Vid val av avkastningsmetod ställs följande frågor: 

! Hur uppskattar du drift- och underhållskostnader?  
! Hur går du tillväga då hyran är omsättningsbaserad? 
! Hur uppskattar du avkastningskravet? 
! Hur uppskattar du framtida vakans? 

  
! Använder du dig av schabloner?  
! Anpassar du schabloner beroende på objekt och kund? 

  
Vid val av produktionskostnadsmetod ställs följande frågor: 

! Hur uppskattar du produktionskostnader?  
! Hur uppskattar du markvärdet? 
! Hur uppskattar du fastighetens värdeminskning?   

  
Avslutande frågor: 

! Hur tror du att ni kommer arbeta med värdering i framtiden? 
! Vid eventuella oklarheter eller frågor kan vi kontakta dig igen?   
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