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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  Värdering av specialfastigheter - en kvalitativ studie av värderings-

förfarandet  på den svenska fastighetsmarknaden 
  
Ämne/kurs:  Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15 hp FÖ6021 
 
Författare:  Robin Pfeiffer och Joel Frid 
 
Handledare: Eva Berggren 
 
Bakgrund: Mycket litteratur och tidigare forskning inom området fastighets 

värdering inriktar sig främst på hur kommersiella kontor, industri- 
och lagerfastigheter värderas. Studien har av den anledningen istäl-
let valt att fokusera på hur specialfastigheter värderas på den 
svenska fastighetsmarknaden. Fastigheter som betecknas som spe-
cialfastigheter beskrivs generellt som mer problematiska att vär-
dera. Utländska studier har därför till skillnad mot svensk litteratur 
framhållit alternativa värderingsmetoder och tillvägagångssätt läm-
pade för att värdera specialfastigheter. 

 
Syfte:   Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse över värderingsför-

farandet av specialfastigheter på den svenska marknaden. Framför-
allt ämnar studien att undersöka vilka värderingsmetoder som an-
vänds och hur vidare syftet med en värdering påverkar tillväga-
gångssättet. 

 
Metod:    För att uppnå detta mål användes ett kvalitativt tillvägagångssätt 

med fokus på sökandet efter förståelse. Studiens undersökning 
gjordes genom en rad individuella intervjuer med svenska auktori-
serade fastighetsvärderare. Då det allmänna syftet var att bygga på 
och utgå från befintlig teori, har de skillnader och likheter som 
identifierats analyserats och jämförts mot litteratur och tidigare 
forskning inom området fastighetsvärdering. Resultatet av inter-
vjuerna och analysen har legat till grund för studiens slutsatser. 

 
Slutsatser:     Svenska fastighetsvärderare använder sig av en avkastningsmetod  

kombinerat med en ortsprismetod vid värdering av specialfastig-
heter. Däremot görs en djupare analys av den verksamhet som bed-
rivs än vad som tidigare framställts. Detta talar för att svenska fas-
tighetsvärderare, om än omedvetet, anammar ett liknande tillväga-
gångsätt som används vid vinstmetoden. Värderingens syfte påver-
kar inte tillvägagångsättet mer än kravet på mängden dokumentat-
ion. Däremot visade sig klienterna kunna påverka värderingen då de 
utgör en viktig källa till marknadsspecifik information. 
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1. INLEDNING                                                                           

I följande kapitel behandlas kortfattat en fastighetsvärderings betydelse för företag, likväl som 
ekonomin för samhället i stort. Kapitlet mynnar ut i problemformulering och syfte. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Den svenska marknaden för kommersiella fastigheter som ägs i investeringssyfte är stor. År 
2015 uppgick det sammanlagda värdet till ca 1700 miljarder kronor, mätt som andel av den 
kommersiella fastighetsmarknaden som ägs av professionella fastighetsinvesterare (Teuben,  
McElreath & Hariharan, 2016). För att sätta det i perspektiv motsvarar det cirka 40 procent av 
Sveriges totala BNP. Intresset för den svenska fastighetsmarknaden beror till stor del på det 
unika makroekonomiska läge som råder i Sverige (Finansinspektionen, 2017). En låg ränta har 
lett till en hög tillväxt i ekonomin och en ökad efterfrågan på lokaler i attraktiva lägen. Det har 
i sin tur gjort att fastighetsägarna haft låga vakanser och kunnat ta ut höga hyror som drivit upp 
fastighetsvärdena avsevärt. 
 
Den svenska fastighetsmarknaden lockar därmed inte bara inhemska investerare utan även an-
delen utländska investerare är relativt stor. Sedan år 2000 har internationella köpare i genom-
snitt stått för 25 procent av transaktionsvolymen (Finansinspektionen, 2017). Investerarna be-
står av en mängd olika aktörer, bland annat pensionsfonder, försäkringsbolag, fastighetsbolag, 
kreditgivare, riskkapitalbolag och byggherrar (Pagourtzi et.al, 2003).  
 
Mängden investerare gör att även långivare påverkas av värdeutvecklingen för kommersiella 
fastigheter, i synnerhet de med fastigheter som säkerhet för sin utlåning. Många finansiella 
kriser har nämligen haft sin början i företag med högt belånade fastighetsbestånd, men vars 
verkliga värde inte kunnat svara upp till belåningsgraden. Under finanskrisen 1990 blev finans- 
och fastighetsbolaget, Nyckeln, utpekat som ett svart får då de till följd av kraftigt stigande 
fastighetspriser varit alldeles för generösa i sin fastighetsfinansiering. När fastighetspriserna 
inte längre steg och bubblan brast, gick en stor del av de pantsatta säkerheterna förlorade och 
drog med sig bankerna vars kunder hade lån som översteg fastighetsvärdena (Kindahl, Ohlin 
och Lundbäck, 2013).  
 
Den stora mängd kapital som finns knutet till fastighetsmarknaden, samt den nära kopplingen 
till banksektorn gör därmed fastigheters värde till en direkt samhällsangelägenhet. Stigande 
priser parallellt med ett ökat intresse för svensk fastighetsmarknad gör att behovet av tillförlit-
liga värderingar växer sig allt större.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION                       

På en perfekt marknad antas priset på en tillgång återspegla all tillgänglig information. Det 
innebär att en informerad och rationell köpare inte skulle betala mer, samtidigt som en infor-
merad och rationell säljare inte skulle acceptera mindre än det diskonterade nuvärdet av till-
gången (Byström, 2010). Fastighetsmarknaden är dock långt ifrån perfekt och det finns en na-
turlig skillnad mellan de två intressenterna på marknaden. Ineffektiviteten beror till stor del på 
att fastigheter, i synnerhet kommersiella sådana, inte omsätts lika frekvent som till exempel 
aktier eller andra finansiella tillgångar (Geltner, Miller 2001). Fastigheters heterogenitet gör 
dessutom en värdering till måltavla för subjektiva bedömningar, vilket gör det ännu svårare 
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att bestämma ett sant eller objektivt värde (Levy & Schuck, 1999). I en senare studie fann 
Levy & Schuck (2005) även att om de klienter som efterfrågar en värdering har hög kompe-
tens och kunskap om fastighetsmarknaden, så kan de påverka värderingsprocessen genom att 
utnyttja sitt informationsövertag mot värderaren. Ovan nämnda anledningar bidrar till att 
marknaden får svårt att fastställa en fastighets egentliga värde, vilket i sin tur gör köpare och 
säljare i behov av tillförlitliga värderingar.  
 
Vanligtvis baseras en kommersiell fastighets värde på dess inkomstproducerande potential som 
investering. Den kommersiella fastighetsmarknadens indelning i special och icke-specialfastig-
heter blir dock en tydlig distinktion vid val av värderingsmetod. För de flesta specialfastigheter 
baseras istället värdet på ägarens uppfattning av fastighetens värde, det vill säga den kontribut-
ion den antas göra för företagets vinst (French, 2004). Fastigheter kan i det avseendet likväl ses 
som en resurs i ett företags tillverkningsprocess av varor och tjänster, och blir då en produkt-
ionsfaktor precis likt andra tillgångar såsom utrustning, arbetskraft och material. Värdet härleds 
då istället från användningen av resursen som i sin tur är beroende av utbud och efterfrågan på 
den produkt som produceras (Pagourtzi et.al, 2003). Fastighetsvärdering får därmed en delvis 
parallell begreppsapparat till den som används vid företagsvärdering. Den avgörande skillnaden 
är att en fastighetsvärdering avser endast en produktionsfaktor, medan en företagsvärdering 
avser samtliga produktionsfaktorer (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2013). Beroende på vär-
deringens syfte och vilken typ av fastighet värderingen avser kan därför olika värderingsme-
toder bli mer eller mindre applicerbara.  
 
Pagourtzi et. al (2003) framhåller i sin genomgång av fastighetsvärderingsmetoder sju tradit-
ionella metoder. Av dessa sju anser French (2004) fem av metoderna vara allmänt erkända, men 
att vissa av metoderna används fullt ut endast i Storbritannien. French & Gabrielli (2007) fann 
i en senare studie att i USA och i de flesta delarna av Europa används istället bara tre av meto-
derna: ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. Ortspris- och 
avkastningsmetoden är de två mest använda metoderna för värdering av kommersiella icke-
specialfastigheter. Detta då de förlitar sig på att jämföra tidigare försäljningspriser och hyresin-
täkter och därigenom härleda värdet till observerade betalningar på marknaden (Pagourtzi et. 
al 2003). Problemet som uppstår vid värdering av specialfastigheter är att det till skillnad mot 
icke-specialfastigheter finns begränsat med jämförbar marknadsdata att tillgå.  
 
Då specialfastigheter inte köps och säljs lika frekvent har historiskt produktionskostnadsme-
toden istället varit den metod som framställts mest lämplig för att värdera specialfastigheter. 
Metoden bestämmer marknadsvärdet genom att uppskatta kostnaden för återuppbyggnad 
(French & Gabrielli, 2007). Modernare studier framställer dock metoden som bristfällig och att 
den har en tendens att över- eller undervärdera fastigheten. Anledningen är enligt Jansen Van 
Vuuren (2016) att metoden ej tar hänsyn till fastighetens geografiska läge eller den affärsverk-
samhet som bedrivs. Detta finner stöd av French (2004) som framhåller att vid en värdering av 
en specialfastighet bör värderaren ta hänsyn till fastighetens värde som tillgång för den verk-
samhet som bedrivs. Vidare menar Jansen van Vuuren (2016) därför att fastighetsmarknadens 
intressenter borde använda vinstmetoden som standardmetod framför produktionskostnadsme-
toden vid värdering av specialfastigheter. Colborne & Hall (1992) finner även de att vinstme-
toden borde användas i större utsträckning. Detta med argumentet att den är nära besläktad med 
de metoder som finns för att värdera företag, vilket ses som en fördel då specialfastigheter ofta 
har en stark koppling till verksamheten som bedrivs. 
 
Problemet med vinstmetoden är att den är väl implementerad i Storbritannien medan den i USA 
och de flesta kontinentala delarna av Europa inte nått samma spridning (French & Gabrielli, 
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2007). Jansen van Vuuren (2016) fann i sin studie att det kan bero på att den ses för likvärdig 
andra metoder samt att praktiker saknar de kunskaper som metoden kräver. Colborne & Hall 
(1992) fann även de att vinstmetoden kräver en hög kunskap för att implementeras.            
 
Tidigare forskning visar att olika länders kunskap och traditioner kan göra att val av värderings-
metod och tillvägagångssätt varierar. En brist på motsvarande forskning i Sverige skapar motiv 
för att undersöka värderingsförfarandet av specialfastigheter på den svenska marknaden. 

1.3 PROBLEMFORMULERING                    

Hur värderas specialfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden? Vilka värderingsmetoder 
används och påverkar värderingens syfte tillvägagångssättet? 

1.4 SYFTE 

Syftet är att skapa en djupare förståelse över värderingsförfarandet av specialfastigheter på den 
svenska marknaden. 

1.5 DEFINITION AV BEGREPPET SPECIALFASTIGHET                

Fastigheter som betecknas som icke-specialfastigheter i denna studie domineras av vanligt fö-
rekommande kommersiella fastigheter som kontor, affärer, industri- och lagerlokaler. Dessa 
värderas vanligen med hjälp av en ortspris- eller avkastningsmetod då det finns en etablerad 
marknad och god tillgång till jämförelsedata (French, 2004). Det finns ingen tydlig definition 
av vad en specialfastighet egentligen är, men de praktiker som arbetar inom området menar att 
det rör sig om en fastighet vars ändamål har en tydlig koppling till verksamheten som bedrivs 
(Forum Fastighetsekonomi AB). Skatteverket radar upp olika exempel på vad en specialfastig-
het kan vara, bland annat försvarsbyggnader, kommunikationsbyggnader, idrottsanläggningar 
och vårdbyggnader (Skatteverket, 2018). Forum Fastighetsekonomi AB (2018) framhåller även 
en båthamn som specialfastighet. En gemensam nämnare för specialfastigheter är bristen på 
jämförbar försäljningsdata då marknaden inte är lika etablerad för de här objekten. Den otill-
räckliga marknadsdatan gör att fastigheter som betraktas som specialfastigheter inte går att vär-
dera genom jämförelse (French 2004). Vid en värdering får istället värderaren ta hänsyn till den 
verksamhet som bedrivs och vilket värde den tillbringar fastigheten. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM                        

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien byggts upp utifrån. In-
ledningsvis beskrivs hur en fastighet värderas som tillgång. Vidare redogörs för hur syftet med 
en fastighetsvärdering kan påverka valet av tillvägagångssätt. Sedan förklaras hur ett värde på 
en fastighet uppstår och värdeteorins ingående delar. Därefter beskrivs olika värderingsme-
toder och till vilka fastigheter de anses tillämpliga. Slutligen presenteras en kort sammanfatt-
ning av den teoretiska referensramen. 

2.1 FASTIGHETER SOM TILLGÅNG 

I detta avsnitt redogörs för hur fastigheter värderas som tillgång hos företag. Redovisnings-
reglerna IAS/IFRS berörs och hur detta påverkar en värdering. 
 
Levy & Schuck (2005) fann i sin studie där de intervjuat Nya Zeeländska fastighetschefer som 
förvaltar stora portföljer av tillgångar, att behovet av exakta och realistiska fastighetsvärde-
ringar var av största vikt. Framförallt sågs det som viktigt då en fastighetsvärdering ofta ligger 
till grund för lånebeslut, transaktioner och beräkningar av finansiella nyckeltal för företag. En 
annan viktig aktör som efterfrågar tillförlitliga värderingar är banker. Detta för att kunna be-
döma och hantera risker vid kreditgivning till låntagare med kommersiella fastigheter som sä-
kerhet.  
 
Fastigheter värderas också för att redovisas i företags finansiella rapporter. I Sverige har hu-
vudregeln länge varit att tillgångar ska redovisas till anskaffningsvärde. Från och med 2005 ska 
dock alla noterade företag i hela EU tillämpa de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS, 
ett regelverk även onoterade företag frivilligt kan välja att tillämpa (Wennerberg & Carlsson, 
2006). Beroende på en fastighets ändamål ska de enligt standarden klassificeras i redovisningen 
på olika sätt. Är syftet att hyra ut fastigheten mot ersättning eller att erhålla värdestegring ska 
den klassificeras som förvaltningsfastighet enligt IAS 40. Är fastigheten istället tänkt att inne-
has för att användas i produktionen eller vid leverans av varor och tjänster ska den klassificeras 
som en rörelsefastighet enligt IAS 16 (Far Förlag, 2007). Gemensamt är att när de tas upp som 
tillgång i ett företags balansräkning ska värdet beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Införandet av regelverket gör att svenska företag fått möjlighet att värdera sina tillgångar till ett 
verkligt värde i större utsträckning än vad som tidigare varit tillåtet. Den största skillnaden när 
ett företag väljer att värdera sina tillgångar till ett verkligt värde (marknadsvärde), är att värde-
förändringar, såväl uppåt som nedåt redovisas i resultaträkningen (Far Förlag, 2007). På så sätt 
kan en fastighetsvärdering få en direkt påverkan på ett företags ekonomiska resultat. Standarden 
uppmuntrar därför att fastigheter värderas av en oberoende extern fastighetsvärderare för att 
komma så nära ett verkligt värde som möjligt. 
 
Ovan nämnda anledningar gör att fastighetsvärdering kan spela en avgörande roll för ett före-
tags ekonomiska beslut, framförallt förmodligen vid kreditgivningsbeslut och investeringsbe-
slut. Forskning framhäver även värderingens betydelse för extern redovisning och övrig finan-
siell rapportering så som årsredovisning (Levy och Schuck, 2005). 
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2.2 FASTIGHETSVÄRDERINGENS SYFTE 

I detta avsnitt redovisas olika syfte med en fastighetsvärdering, samt syftets påverkan på en 
fastighetsvärdering. 
 
Den stora mängd aktörer som efterfrågar en fastighetsvärdering gör att syftet med en värdering 
kan variera kraftigt. Nick French, brittisk fastighetsprofessor vid Oxford Brookes University 
och redaktör för Journal of Property Investment & Finance, menar på att valet av värderings-
metod inte bör vara beroende av syftet med värderingen (French, 2004). Svensk litteratur är 
däremot av åsikten att syftet med en värdering kan kräva olika värderingsprinciper. Till exem-
pel menar litteraturen att en värdering i samband med försäljning kan behöva anamma mark-
nadsföringsmässiga principer, medan en värdering i redovisningssyfte kräver tillämpning av 
försiktighetsprincipen (Arvidsson, Carrington, Johed, 2016). Oavsett blir det därför viktigt att 
ha klargjort syftet med en värdering innan någon vidare beräkning görs . 
 
Levy och Schuck (2005) fann i sin studie att de klienter med hög kompetens och kunskap om 
fastighetsmarknaden, kan påverka värderingsprocessen och därmed resultatet genom sitt in-
formationsövertag mot värderaren. Därför är det nog så att vid till exempel en värdering i sam-
band med kreditgivning, där ett högt värde är av väsentlighet för låntagaren, skulle förmodligen 
samma person försöka pressa upp värdet på fastigheten genom att använda sin expertis mot 
värderaren. Annan forskning visar att ju större betydelse en fastighetsvärdering har för en kli-
ent, desto mer sannolikt är det att hen utövar påtryckningar mot fastighetsvärderaren (Kinnard 
et al. 1997). Här redovisas ett urval av vanligt förekommande syfte för att få en fastighet vär-
derad.  
 
2.2.1 FÖRSÄLJNING                      

Litteratur och tidigare forskning framhåller försäljning som det vanligaste syftet för att få en 
fastighet värderad. En värdering i samband med försäljning blir därmed en uppskattning av vad 
en potentiell köpare skulle vara villig att betala. Mot detta resonemang finns invändningar. Ex-
empelvis menar French (2004) att värdering i samband med försäljning i många situationer mer 
liknar ett marknadsföringsknep än en värdering. Detta då det faktiska slutpriset är ett resultat 
längre fram i tiden beroende på hur väl fastigheten marknadsförts. 
 

2.2.2 REDOVISNING 

En mer korrekt användning av termen värdering uppstår enligt French (2004) i samband med 
när ett företag värderar sina fastigheter för att ta upp fastighetsvärdet i företagets balansräkning. 
Det som French menar är förmodligen det som svensk litteratur framhåller, nämligen att upp-
skattningen av värdet på en fastighet kan behöva göras utan tillgång till en potentiell köpare. 
Värdet av fastighetsbeståndet som finns inom ett företag vid bokslutsdagen ses förmodligen 
också vara av större väsentlig betydelse. Framförallt då värdet av fastigheterna har en direkt 
påverkan på ett företags värde (Persson, 2008). 
 
2.2.3 KREDITGIVNING 

Banker och långivare kräver en värdering av en fastighet om den ska pantsättas som säkerhet 
för ett lån. Framförallt är det marknadsvärdet på fastigheten som efterfrågas vid bedömningen 
av lånebeloppet. Anledningen framställs vara för att minimera risken genom att säkerställa att 
fastigheten har ett tillräckligt värde som säkerhet för upplåningen (Levy & Schuck, 2005). 
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2.2.4 FÖRETAGSVÄRDERING 

En viktig aspekt för att bestämma värdet på ett företag kan vara ett företags substansvärde. 
Substansvärdering avser att försöka beräkna skillnaden mellan ett företags tillgångar och skul-
der (Holmström & Lindholm, 2011). Därmed blir, precis som vid bokslutsvärdering, ett före-
tags värde direkt beroende av värdet på tillgångarna (Persson, 2008). Fastighetsvärdering får 
därför en betydande roll, i synnerhet för företag som förvaltar en stor mängd kapital, exempelvis 
investmentbolag och fastighetsbolag . 

2.3 FASTIGHETERS VÄRDE 

I detta avsnitt redovisas den grundläggande teoribildning vars syfte är att förklara hur det 
uppstår värde på en fastighet. Vidare belyser avsnittet hur begreppen pris, marknadsvärde och 
avkastningsvärde relaterar till en fastighets värde. 
 
Det finns potentiellt sett lika många åsikter om en fastighets värde som det finns individer.  
Svensk litteratur framställer att det värde som ges en fastighet i första hand skulle kunna ses 
som ett individuellt värde för den enskilde intressenten. Påståendet grundar sig i en rad förut-
sättningar som antas behöva vara uppfyllda för att det ska uppstå ett värde på en tillgång. Vilka 
förutsättningar som krävs kan variera, men generellt brukar följande fem förutsättningar behöva 
vara uppfyllda för att det ska uppstå värde på en fastighet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 
2013). 
 

1. Fastigheten tillgodoser ett användarbehov 
2. Fastigheten ger primär nytta av användandet 
3. Endast ägaren har dispositionsrätt över fastigheten 
4. Fastigheten är överlåtelsebar  
5. Fastigheten finns bara i ett begränsat utbud.  

 

 
Figur 1. Egen illustration över en fastighets värdepåverkande faktorer. 
 
Mot detta resonemang finns flera invändningar. Till exempel används en mer marknadsorien-
terad, internationellt accepterad beskrivning av begreppet värde i flertalet utländska studier. 
Däribland Pagourtzi et. al (2003) som menar att värdet istället bör ge en korrekt uppskattning 
av marknadspriset för att ses som giltigt. Med andra ord bör värdet återspegla en fastighets 
potentiella försäljningspris.  
 
Således kan det konstateras att där finns olika tolkningar och definitioner av begreppet värde. 
French (2004) som granskat olika metoder som finns för att värdera fastigheter konstaterar även 
han att det emellertid uppstår en förvirring kring ordet värde. Anledningen framställs vara att 
det ofta används för att beskriva tre distinkt skilda men ändå nära relaterade koncept. För att 
det inte ska råda några tvivel väljer French (2004) att dela upp begreppet värde i pris, mark-
nadsvärde och avkastningsvärde. Priset är den faktiskt observerade summan som en fastighet 
köpts eller sålts för på den öppna marknaden. Med andra ord är det historiskt jämförbar inform-
ation. De andra två begreppen, marknadsvärde och avkastningsvärde redovisas nedan. 
 

Behov Nytta Ensam-
rätt

Överlåtelse
bar

Begränsat 
utbud

Fastighets 
värde
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2.3.1 MARKNADSVÄRDE 

Marknadsvärdet kan ses som en uppskattning av det pris som skulle uppnås om fastigheten 
skulle köpas eller säljas på den öppna marknaden. Den oberoende ideella organisationen Inter-
national Valuation Standards Council (IVSC) som arbetar för att ta fram standarder och normer 
för internationell värderingspraxis väljer att definiera marknadsvärdet som: 
 

Market value is the estimated amount for which an asset should exchange on the date of valuation be-
tween a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction after proper marketing wherein 
the parties had each acted knowledgeably and without compulsion (IVSC, 2016, sid 8).  

 
Definitionen har fått internationell spridning och antas anammas fullt ut av de flesta fastighets-
företag runt om i världen (French, 2004). Det mest sannolika priset talar för att det inte finns 
något facit för ett marknadsvärde, utan att det kan endast göra en bedömning av detta (Brunes 
2015). Bedömningen blir dock svår och mer komplex när det gäller fastigheter. Framförallt då 
transaktionerna tar längre tid och antalet transaktioner inte är lika många som exempelvis för 
aktier (Geltner, Miller, 2001).  
 
2.3.2 AVKASTNINGSVÄRDE 

Avkastningsvärdet för en fastighet kan definieras som nuvärdet av förväntade framtida netto-
överskott. Nettoöverskottet erhålls genom att man från intäkterna räknar bort kostnaderna för 
drift och underhåll (Brunes, 2015). Därmed skulle avkastningsvärdet för en enskild aktör kunna 
ses som en uppfattning av det kapital som hen skulle vara beredd att betala (eller acceptera) för 
den ström av förmåner fastigheten förväntas producera (French, 2004). 
 
Ovan beskrivning av avkastningsvärde och marknadsvärde visar att det finns en fundamental 
skillnad mellan de två begreppen. Samtidigt råder ett starkt samband mellan begreppen då en 
potentiell köpare med största sannolikhet skulle intressera sig för både det framtida avkast-
ningsvärdet och det mest sannolika priset för fastigheten på den öppna marknaden (Pagourtzi 
et. al 2003). Enligt French (2004) skulle det på en perfekt marknad till skillnad mot fastighets-
marknaden inte råda någon förvirring kring begreppen. Köpare och säljare skulle nämligen inte 
vara villiga att betala mer eller mindre än nuvärdet av den förväntade framtida avkastningen av 
tillgången. Således skulle alla transaktioner av tillgången ske till det pris som återspeglar av-
kastningsvärdet. Avkastningsvärdet skulle därmed också vara lika med marknadsvärdet som i 
sin tur skulle vara synonymt med priset.  
 
En viktig reservation mot detta är som tidigare nämnt att fastighetsmarknaden är långt ifrån 
perfekt. Därför är det nog så att det trots allt finns en naturlig skillnad mellan de två begreppen, 
i synnerhet för specialfastigheter. Skillnaden skulle i så fall uppstå på grund av att intressenter-
nas huvudsakliga ändamål för fastigheten kan skilja sig åt. En investerare förväntas nämligen 
intressera sig främst för de hyresintäkter fastigheten antas generera, medan en ägare istället ser 
fastigheten som en produktionsfaktor och det värde den förväntas bidra med till verksamhetens 
vinst (Pagourtzi et. al 2003). Vid en överlåtelsesituation borde det därför falla mer naturligt att 
tala om marknadsvärdet, då köparen eller säljaren intresserar sig för den summa pengar som 
fastigheten förväntas handlas för vid en transaktion på den öppna marknaden. Vid en innehavs-
situation blir istället avkastningsvärdet aktuellt, då intresset inte ligger i köp eller avyttring, utan 
istället i de framtida nettoöverskotten fastigheten antas generera (Lantmäteriet & Mäklarsam-
fundet 2013).  
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Figur 2. Egen illustration över hur en fastighets värde relaterar till begreppen marknadsvärde, avkastningsvärde 
och pris. 

2.4 FASTIGHETSVÄRDERINGSMETODER  

I detta avsnitt presenteras de fem värderingsmetoder som i litteraturgenomgången identifierats 
som vanligt förekommande vid värdering av fastigheter. Avsnittet avslutas med en sammanfat-
tande tabell över för och nackdelar med metoderna och till vilken typ av fastighet de är appli-
cerbara på. 
 
Valet av värderingsmetod har av den internationella värderingsnämndskommittén (IVSC) de-
finierats som en av de tre typer av osäkerhet som förknippas med en värdering (International 
Valuation Standards Committee, 2013). Jansen van Vuuren (2016) menar att osäkerhet uppstår 
när mer än en metod används för att värdera en fastighet. Tillämpningen av mer än en metod 
beror oftast på att det finns begränsat med tillgång till data. Vidare menar Jansen van Vuuren 
därför att specialfastigheter blir extra utsatta för osäkerhet då värderaren tvingas komplettera 
med en eller flera metoder på grund av bristen på marknadsdata.  
 
Vilken värderingsmetod som används styrs i högsta grad av vilken typ av fastighet värderingen 
avser samt vilket värde som efterfrågas. Vilket värde som efterfrågas styrs till största del av 
värderingens syfte och huruvida det rör sig om en innehavssituation (avkastningsvärde) eller 
överlåtelsesituation (marknadsvärde). Pagourtzi et. al (2003) menar för att en värdering ska ha 
giltighet måste den ge en korrekt uppskattning av en fastighets marknadsvärde. För att uppnå 
det bör vald värderingsmetod återspegla marknadsförhållandena vid värderingen och framställa 
marknadens underliggande fundament. Med andra ord blir värderingen en uppskattning av en 
fastighets försäljningspris. Icke-specialfastigheter utgår generellt från den typen av metoder då 
det finns tillräckligt med marknadsdata för att bestämma marknadsvärdet utifrån jämförelse av 
likvärdiga objekt.  
 
Vid värdering av specialfastigheter utgör däremot bristen på jämförelsedata en problematik. 
För att kunna uppskatta ett korrekt marknadsvärde kan det därför behövas tas hänsyn till det 
individuella avkastningsvärdet. Vald värderingsmetod kan därför behöva anamma ett mer fun-
damentalt tillvägagångssätt där värderaren istället tittar på fastighetens värde för den potentiella 
ägaren. Detta framställs kunna göras genom att värderaren tittar på vad fastigheten bringar för 
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värde till verksamheten som bedrivs (French, 2004). Colborne & Hall (1992) menar att det då 
finns en nära koppling till den metodik som används för att värdera företag. I svensk fastighets-
värderingslitteratur framställs följande tre värderingsmetoder som allmänt vedertagna metoder 
vid fastighetsvärdering (Brunes, 2015).  
 

• Ortsprismetoden 
• Avkastningsmetoden/nuvärdesmetoden  
• Produktionskostnadsmetoden   

 
Det är även dessa metoder som inom forskningen framställs som de tre mest dominerande me-
toderna globalt (French & Gabrielli, 2007). Dock finns en rad andra metoder och i bland annat 
Storbritannien har restvärdemetoden och vinstmetoden fått stor spridning (French 2004). Den 
senare av de två har i tidigare studier argumenteras för sin lämplighet att värdera specialfastig-
heter. Jansen van Vuuren (2016) resonerar vidare kring att metoderna förmodligen används på 
fler ställe än Storbritannien runt om i världen. Vilken värderingsmetod som blir lämplig beror 
till stor del på om det finns frekventa transaktioner av liknande fastigheter på marknaden att 
observera för att bestämma prisnivån. Nedan redogörs för hur litteratur och forskning framstäl-
ler olika värderingsmetoder. 
 
2.4.1 ORTSPRISMETODEN 

Ortsprismetoden baseras på uppgifter om de priser som betalts för liknande fastigheter och som 
jämförs för att göra ett värdeutlåtande (Brunes, 2015). Värderaren hämtar därför i första hand 
data från liknande fastigheter som nyligen har sålts på samma ort. Metoden blir nog därför 
främst lämplig på en marknad där det finns frekventa transaktioner som gör det möjligt att 
observera den rådande prisnivån. Fastigheters heterogenitet gör dock värderaren tvungen att 
justera för värdet med hänsyn till skillnader i storlek, ålder, byggkvalitet, försäljningsdatum, 
omgivning etc. (French & Gabrielli, 2007). De justerade värdena normeras sedan till jämförbara 
mått för att kunna beräkna olika nyckeltal. Vilket normeringssätt som anses lämpligt styrs till 
stor del beroende på typ av fastighet och tillgången till data (Brunes, 2015). Metoden har av 
både amerikansk och europeisk forskning framställts som pålitlig och korrekt. Däremot argu-
menteras den inte för sin lämplighet att värdera specialfastigheter, utan istället som den vanlig-
ast förekommande metoden för värdering av icke-specialfastigheter (Pagourtzi et. al 2003). 
 
2.4.2 AVKASTNINGSMETODEN 

Avkastningsmetoden utgör ett samlingsnamn för de beräkningsmodeller som används för att 
uppskatta den framtida avkastning en fastighet förväntas generera. Vanligt förekommande be-
räkningsmodeller är kassaflödesmetoden eller nuvärdesmetoden. Vanligen görs uppskattningen 
genom att prognostisera de årliga betalningsströmmarna eller driftnettot över en kalkylperiod 
och diskontera (nuvärdesberäkna) de till den aktuella tidpunkten för värderingen (Brunes, 
2015). Fastighetens värde blir därmed tydligt relaterat till den inkomst som fastigheten genere-
rar eller skulle kunna generera. För att uppskatta intäkterna tar värderaren in samtliga hyresavtal 
som är förknippade med fastigheten, dess avtalstid och hyran som de betalar (Brunes, 2015). 
Saknas hyresavtal kan data från jämförelseobjekt användas för beräkning. Metoden bör dock 
inte förväxlas med ortsprismetoden då jämförelsemåtten istället används som variabler i av-
kastningsmetodens kalkyler. Avkastningsmetoden framställs som den metod som oftast an-
vänds för att värdera kommersiella fastigheter som köps i investeringssyfte (French & Gabrielli, 
2007). 
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2.4.3 PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN 

French (2004) menar på att om fastigheten som ska värderas är så ovanlig att den sällan köps 
eller säljs på den öppna marknaden, blir den i princip omöjlig att uppskatta värdet på med hjälp 
av ortsprismetoden. Likväl finner han avkastningsmetoden svårberäknelig om det saknas hy-
resintäkter. Historiskt har därför produktionskostnadsmetoden framhållits en metod lämplig för 
att värdera specialfastigheter. Detta då värderaren istället uppskattar marknadsvärdet med hän-
syn till fastighetens ersättningskostnad (French & Gabrielli, 2007). Med andra ord försöker 
värderaren helt enkelt besvara frågan hur mycket det skulle kosta att bygga en likadan fastighet 
om verksamheten inte fanns. 
 
Enkelt förklarat består metoden av tre steg. För det första bedöms markvärdet i fastigheten. 
Detta fastställs vanligen med hjälp av ortsprismetoden (Jansen van Vuuren, 2016). För det andra 
uppskattas byggnadens produktionskostnad, nämligen hur mycket det kostade att uppföra bygg-
naden. För det tredje tas även hänsyn till den värdeminskning som har skett sedan färdigstäl-
landet av byggnaden (Brunes, 2015).  
 
Trots en historisk positionering som lämplig värderingsmetod för specialfastigheter, framställs 
metoden som problematisk då det upplevs svårt att finna den information som krävs för att 
bedöma värdet. Metoden ses till exempel av professionella investerare i Storbritannien som 
osäkrare än andra metoder och har blivit ökänd som en metod för sista utväg (French & Gabri-
elli, 2007). Jansen van Vuuren (2016) hävdar också att metoden ses som osäker då den ofta 
tenderar att över- eller undervärdera en fastighet beroende på affärsverksamhetens resultat och 
geografiska läge. För att få bukt med osäkerheten resonerar Jansen van Vuuren (2016) kring att 
professionella värderare borde anamma vinstmetoden framför produktionskostnadsmetoden. 
 
2.4.4 VINSTMETODEN 

Vinstmetoden har i flertalet studier framställts som lämplig för att värdera specialfastigheter. 
French & Gabrielli (2007) fann till exempel den användbar vid brist på jämförbar försäljnings-
data för att bestämma ett värde. Andra studier menar att metoden är applicerbar när det finns 
en stark koppling mellan fastigheten och den verksamhet som bedrivs (Pagourtzi et. al, 2003) 
Metoden utgår nämligen till skillnad mot tidigare nämnda metoder från en mer fundamental 
analys av fastighetens värde för verksamheten. Analysen görs genom att uppskatta de potenti-
ella intäkterna som verksamheten förväntas generera varje år. Colborne & Hall (1992) menar 
därför att metoden är nära besläktad med de metoder som finns för att värdera ett företag. En 
invändning mot dessa resonemang är att det finns en risk för att värderingsmetoden kan bli 
missvisande i de fall där fastigheten är utrustad med dyra anläggningstillgångar och maskiner. 
French (2004) menar nämligen att anläggningar och maskiner som ingår i en fastighet med stor 
sannolikhet kan ha ett större värde för verksamheten än fastigheten i sig.  
 
För att beräkna summan av de intäkter som en verksamhet antas generera, används vanli-
gen  evighetskapitalisering eller en diskonterad kassaflödesmodell (Jansen van Vuuren 2016). 
Dessa två modeller används också i avkastningsmetoden, vilket gör det överraskande att French 
& Gabrielli (2007) fann att metoden är väl erkänd i Storbritannien medan den i USA och de 
flesta kontinentala delarna av Europa inte nått samma spridning. Jansen van Vuuren (2016) och 
Colborne & Hall (1992) fann i sina studier att det kan bero på att den ses för likvärdig andra 
metoder, men även att praktiker förmodligen saknar de kunskaper metoden kräver. Vidare 
framhåller Colborne & Hall (1992) därför att fastighetsägare och andra berörda aktörer bör 
engagera sina medarbetare och förse värderare med den kunskap och färdigheter som krävs för 
att kunna använda denna metod. 
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Som tidigare nämnt fann Jansen Van Vuuren (2016) i sin studie, där han jämförde resultaten 
från produktionskostandsmetoden och vinstmetoden vid värdering av specialfastigheter, att 
produktionskostnadsmetoden har en tendens att över- eller undervärdera fastigheten. Implikat-
ionen av studien blev en uppmaning till bland annat finansinstitut att använda vinstmetoden 
istället för produktionskostnadsmetoden vid värdering i samband med utlåning. I likhet med 
Colborne & Hall (1992)  menade han också att ägarna av specialfastigheter därför borde anlita 
värderare kunniga nog för att tillämpa vinstmetoden. 
 
2.4.5 RESTVÄRDEMETODEN 

Restvärdemetoden är i många avseende väldigt lik det tankesätt som anammas vid vinstmeto-
den. Det som skiljer metoderna åt är att värdet av mark och egendom till verksamheten kan 
utvidgas till att även omfatta värdering av potentiella framtida utvecklingsmöjligheter. Restvär-
demetoden framställs därför som lämplig då marken eller fastigheten inte utnyttjar sin fulla 
potential, och att en investering/ombyggnad skulle kunna öka efterfrågan och därmed priset 
(French, 2004). Med andra ord bedömer värderaren fastigheten/markens värde som om den 
vore ombyggd. Vanligen görs det genom en uppskattning av värdet för en liknande fastighet 
med ortsprismetoden, för att sedan dra av bruttoutvecklingsvärdet av de kostnader som uppstår. 
Värdet av den outvecklade fastigheten styrs därför i hög grad av utbud och efterfrågan på den 
färdigutvecklade fastigheten (Pagourtzi et. al 2003). 
 
Värderingsmetod Fastighet Fördel Nackdel 
Ortsprismetoden Icke- 

special 
Enkel att använda. Inter-
nationellt accepterad. 
 

Kräver tillförlitlig jämfö-
relsedata och en etable-
rad marknad med trans-
aktioner. 

Avkastningsmetoden Icke- 
special 

Fastighetens värde tar 
hänsyn till driftnettot. 
Flexibel för riskjuste-
ring. 

Osäkerhet vid bedöm-
ning av framtida kassa-
flöde.  
Avkastningskravet blir 
avgörande.  
Ekonomisk kunskap ett 
krav vid tillämpning. 

Produktionskostnadsmetoden Icke- 
special/ 
special 

Användbar när jämförel-
sedata saknas.  
Tittar på kostnader istäl-
let för intäkter. 

Över/undervärderar fas-
tigheten.  
Kräver komplettering av 
andra metoder. 
Svårt att hitta den in-
formation som krävs. 

Vinstmetoden Special Användbar när jämför-
bar data saknas.  
Tillämplig när det finns 
en stark koppling mellan 
fastigheten och den 
verksamhet som bedrivs.  

Kräver kunskap om verk-
samheten som bedrivs.  
Likvärdig andra metoder. 
Praktiker saknar kunskap 
för denna metod.  

Restvärdemetoden Icke- 
special/ 
special 

Visar värdet efter att 
ombyggnad är gjord.  
Tar med utvecklings-
möjligheter i beräk-
ningen. 

Kräver komplettering av 
andra metoder.  

Figur 3. Modell över de fördelar/nackdelar som identifierats med respektive metod under litteraturgenomgången. 
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2.5 SAMMANFATTNING TEORETISK REFERENSRAM  

I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av de problem som under litteraturstudien identifie-
rades vid värdering av specialfastigheter. 
       
Vid värdering av specialfastigheter verkar framförallt bristen på jämförbar försäljningsdata ut-
göra den stora skillnaden i värderingsförfarandet jämfört mot icke specialfastigheter. Special-
fastigheter köps och säljs nämligen inte lika frekvent som icke specialfastigheter vilket bidrar 
till en ökad ineffektivitet på en redan ineffektiv fastighetsmarknad. Köpare och säljare får där-
med svårigheter med att bestämma ett sant eller objektivt värde för en specialfastighet. Även 
det faktum att intressentens huvudsakliga ändamål med fastigheten kan skilja sig åt i större 
utsträckning jämfört mot icke specialfastigheter verkar påverka vilket värde som efterfrågas. 
En investerare förväntas intressera sig av hyresintäkterna som fastigheten kommer generera, 
medan en ägare ser fastigheten som en produktionsfaktor och det värde den bidrar med som 
tillgång till verksamheten som bedrivs. Distinktionen mellan marknadsvärde och avkastnings-
värde kan därför bli tydlig beroende på om det rör sig om en överlåtelsesituation eller innehavs-
situation. Den stora mängd aktörer som efterfrågar en fastighetsvärdering gör även att syftet 
med värderingen verkar kunna variera kraftigt. Dessutom verkar klienter med hög kompetens 
och kunskap om fastighetsmarknaden kunna påverka värderingsprocessen och även resultatet 
genom att utöva makt över värderaren.  
 
Av de metoder som finns för att värdera fastigheter är det framförallt tre metoder som framställs 
ha nått samma internationella spridning världen över: ortsprismetoden, avkastningsmetoden 
och produktionskostnadsmetoden. Det finns en rad andra metoder och i bland annat Storbritan-
nien har restvärdemetoden och vinstmetoden fått stor spridning. Den senare av de två har i 
tidigare studier argumenteras för sin lämplighet att värdera specialfastigheter. Förmodligen an-
vänds metoden på fler ställe än Storbritannien runt om i världen, men ses för likvärdig andra 
metoder samt att praktiker saknar de kunskaper metoden kräver. Vilken värderingsmetod som 
används verkar i högsta grad bero på vilken typ av fastighet värderingen avser samt vilket värde 
som efterfrågas. Icke-specialfastigheter utgår generellt från metoder vars värde bestäms från 
jämförelse av likvärdiga objekt för att uppskatta marknadsvärdet. Vid värdering av specialfas-
tigheter utgör bristen på jämförelsedata ett problem. För att uppskatta ett korrekt marknadsvärde 
föreslås därför värderingsmetoden behöva anamma ett mer fundamentalt tillvägagångssätt där 
värderaren tittar på fastighetens värde för verksamheten som bedrivs. 
 

 
Figur 4. Egen analysmodell över väsentliga faktorer som kan inverka på en värdering. 

VärderingDefinition
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Klient

Metod

Osäkerhet



 18 

3. METOD 

I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt som använts för att angripa studiens problem-
formulering och fullgöra studiens syfte. Motiv till val av ämne och studiens övergripande an-
greppssätt presenteras. Vidare redogörs för genomförandet av undersökningen, hur datain-
samlingen gått till och vilken typ av data som använts. Slutligen följer vald analysmetod och en 
reflektion över studiens reliabilitet och validitet. 

3.1 VAL AV ÄMNE 

I detta avsnitt redogörs för hur idén till uppsatsämnet uppstod.  
 
Idén att undersöka värderingsförfarandet av specialfastigheter på den svenska marknaden upp-
kom vid ett samtal med en strategiskt ansvarig för Dockan Marina i Malmö. Dockan Marina är 
en båthamn som ligger mitt i Malmö City i det expansiva området Dockan. Hamnen erbjuder 
fasta båtplatser för stadens båtägare, likväl som en gästhamn för utomstående besökare. Vid 
samtalet yttrade sig vår kontaktperson om att det skulle vara i marinans intresse att ha ett vär-
deutlåtande över hamnen då ingen idag vet vad den är värd. Anledningen till att en värdering 
ej genomförts framställdes vara att det ansågs problematiskt på grund av fastighetens komplex-
itet och oregelbundna hyresintäkter. Personen i fråga föreslog därför att vi i vår uppsats skulle 
värdera marinan. Med ett genuint intresse för fastighetsvärdering och en grundläggande kun-
skap inom området från vår studietid vid Halmstad Högskola blev vi genast intresserade. Att 
ha ett idémöte likt detta med en person intresserad för uppsatsens ämne framställs i litteraturen 
som vettigt under utarbetningsfasen för att utveckla en bra problemfrågeställning (Jacobsen, 
2002). 
 
Efter dialog med vår handledare där vi presenterade förslaget drogs slutsatsen att uppsatsen 
hade en risk att bli för lik ett konsultuppdrag. För att hitta ett mer generellt teoretiskt problem 
kom vi därför överens om att bredda vår infallsvinkel och skriva om fastighetsvärdering i största 
allmänhet, den problematik som finns med specialfastigheter och vilka värderingsmetoder som 
därför anses lämpliga. Diskussionen med vår handledare ledde oss in på ett mer extensivt (brett) 
upplägg av studien. Den ökade bredden skulle kunna tolkas till vår fördel då en mer intensiv 
(djup) studie skulle kunnat bli en oerhört resurs- och kostnadskrävande process. Litteraturen 
framställer nämligen att det i en intensiv studie tar lång tid att samla in data, och den data som 
väl samlas in blir så detaljerad och komplex att den kräver enormt mycket analysarbete (Jacob-
sen, 2002). Ett arbete som ansågs ha en risk att falla utanför gränserna av vad som hade varit 
möjligt inom vår givna tidsram. 

3.2 VAL AV METOD 

I detta avsnitt redogörs för det tillvägagångssätt som använts för att angripa studiens problem-
formulering och fullgöra studiens syfte. 
 
3.2.1 KVALITATIV ANSATS 

Studiens huvudsakliga ämnesområde, värdering av specialfastigheter, ansågs vara av sådan 
komplexitet att det först krävdes en övergripande bild över värderingsförfarandet av icke-spe-
cialfastigheter. Motivet var att skapa en referenspunkt för att kunna jämföra och tyda de särdrag 
som utmärker värderingen av specialfastigheter. Arbetet inleddes därför med att omfattande 
studera litteratur och vetenskapliga artiklar inom området fastighetsvärdering. I ett tidigt stadie 
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studerades även litteratur och vetenskapliga journaler för att få en uppfattning om det fanns en 
allmänt accepterad definition av begreppet specialfastighet.  
 
Den övergripande litteraturgenomgången konstaterade ämnets komplexitet vilket gjorde att stu-
diens inriktning föll på att söka förståelse snarare än förklaring. Framförallt ansågs en förståelse 
över vad som faktiskt återspeglar de faktorer som fastighetsvärderare tar hänsyn till vid denna 
typ av värdering lämpligt för att kunna fånga en större helhetsbild av tillvägagångssättet. En 
förklarande inriktning ansågs nämligen ha för stor risk att bara uppfatta korta fragment om vad 
som sker under värderingsförfarandet och att helhetsbilden därmed hade gått förlorad. Med det 
som motiv valdes därför att genomföra personliga intervjuer med aktiva auktoriserade fastig-
hetsvärderare för att fullfölja studiens syfte och frågeställning.  
 
Ett annat bidragande argument för att göra personliga intervjuer var möjligheten att arbeta mer 
interaktivt. Det vill säga att allt eftersom studien växte fram gavs det utrymme för att gå tillbaka 
och justera problemfrågeställningen, teorin och upplägget av undersökningen. En direkt konse-
kvens var att samtliga respondenter inte behövdes bokas på en och samma gång. Detta sågs som 
en stor fördel då respondenter istället kunde bokas allt eftersom studiens kunskap och klarhet 
växte fram.  
 
Ovan valt tillvägagångssätt kännetecknas i metodlitteratur som en kvalitativ ansats. 
Just den kvalitativa datainsamlingen och dess flexibilitet är enligt Jacobsen (2002) en av de 
stora fördelarna med ansatsen, och bidrar till att få fram olika nyanser. Även (Kvale, 1997) talar 
för att en kvalitativ intervju passar för att få en uppfattning om verkligheten som respondenten 
befinner sig i. Jacobsen (2002) förklarar vidare att kvalitativa intervjuer är tillämpliga när för-
fattarna behöver få en klarhet i hur sambandet mellan en individ och helheten som man under-
söker ligger till. Sammantaget gjorde det att en kvalitativ ansats sågs som rätt metodval för att 
kunna förstå hur specialfastigheter värderas på den svenska marknaden. 
 
3.2.2 ABDUKTIV ANSATS 

Studiens uppbyggnad utgick från den befintliga teori och praxis som för oss var känd sedan 
tidigare. De kurser vi läst inom fastighetsvärdering, kalkylering och andra likvärdiga ämnen 
var något vi tog med oss in i studien. Söderbom & Ulvenblad (2016) menar nämligen att oavsett 
kunskapsnivå går man som forskare aldrig teorilös in i en studie, utan bär med sig den teori 
man tillägnat sig sedan tidigare. Trots det ansåg vi vår kunskap inom området vara begränsad 
vilket motiverade oss till att skapa en bredare kunskap för att kunna tolka och förstå utsagorna 
hämtade i empirin.  
 
Studien valde därför att utgå från en teoretisk grund, för att sedan gå ut i empirin och därefter 
återigen tillbaka till teorin för att tolka, analysera och förstå. Tillvägagångssättet skulle kunna 
liknas vid en abduktiv ansats som har en växelverkan där man startar i teorin, tar med sig den 
ut i den empiriska verkligheten för att sedan återigen landa i teori. Alvehus (2013) hävdar näm-
ligen att vid genomförandet av en kvalitativ studie kan det vara svårt att ha en rent deduktiv 
eller rent induktiv ansats. En förklaring till detta menar han ligger i att en induktiv ansats ofta 
påverkas av teoretiskt förutfattade meningar. Likaså kommer man i en rent deduktiv ansats, vid 
tolkning av den insamlade empirin, med stor sannolikhet påverkas av respondentens egna upp-
fattningar och inte helt basera tolkningen på teori. Argumenten för den abduktiva ansatsen och 
dess fördelar med växelverkan bidrog till att valet av det tillvägagångssättet ansågs mest lämp-
ligt för studien. 
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3.3  DATAINSAMLING 

I detta avsnitt presenteras hur studiens empiri har samlats in. Vidare beskrivs även insamlingen 
av litteratur och vetenskapliga artiklar som låg till grund för den teoretiska referensramen. 
  
3.3.1 PERSONLIGA INTERVJUER 

Studiens empiri samlades in genom sex öppna individuella intervjuer med aktiva auktoriserade 
fastighetsvärderare, alla representativa för olika företag på den svenska marknaden för fastig-
hetsvärdering. Fördelen med personliga intervjuer ansågs vara att svaren blev aktuella och an-
passade efter studiens syfte. Intervjuerna gjordes delvis förstrukturerade genom en utarbetad 
intervjuguide kopplad till de ämneskategorier som berörs i den teoretiska referensramen (se 
bilaga). Samtliga intervjuer spelades efter godkännande från respondenterna även in, i huvud-
syfte att underlätta vidare analys.  
 
Nackdelen med att välja individuella intervjuer är att de har en tendens att bli kostnadssamma. 
Framförallt personliga intervjuer ansikte mot ansikte då undersökaren måste förflytta sig från 
plats till plats (Jacobsen, 2002). Detta var ett problem som under studiens gång bekräftades, då 
det endast fanns en auktoriserad fastighetsvärderare i hela Halmstad kommun. Detta gjorde det 
tvunget att leta respondenter på andra orter. Med begränsade resurser såväl tidsmässigt som 
ekonomiskt gjordes därför valet att genomföra hälften av intervjuerna per telefon. Jacobsen 
(2002) hävdar att telefonintervjuer kan vara olämpligt vid öppna personliga intervjuer, då det 
inte uppnås samma personliga kontakt som när man sitter fysiskt mittemot varandra. Vidare 
menar han att undersökningar  även visat att respondenten blir mer benägen att ljuga i en tele-
fonintervju. Samtidigt framställer han att det finns fördelar med en telefonintervju då de har en 
tendens att minska intervjuareffekten, det vill säga att respondenten uppträder onormalt på̊ 
grund av intervjuarens fysiska närvaro. Valet av att göra hälften av intervjuerna per telefon 
ansågs i denna studie inte påverka kvalitén på insamlad empiri. Istället ansågs konsekvent ana-
lysering av respondenternas svar och att ha öppna konversationer med möjlighet till följdfrågor 
som väsentligt för att eliminera risken för missvisande svar.  
 
Ett tredje alternativ hade varit att skicka förfrågningar via e-post. I det fallet skulle möjligheten 
till direkta följdfrågor begränsas. Följdfrågor sågs för studien vara av stor väsentlighet för att 
kunna gräva djupare i varje enskild respondents uppfattning och tolkning av värderingsförfa-
randet. Av den anledningen ansågs kompromissen med telefonintervjuer som det bästa alterna-
tivet för att få så uttömmande svar som möjligt, då en telefonintervju precis likt en fysisk inter-
vju ger möjlighet till följdfrågor och kompletterande utvecklingar av svaren.  
 
3.3.2 LITTERATURGENOMGÅNG 

För att finna relevant information som skulle bredda vår förståelse för ämnet och ligga till grund 
för den teoretiska referensramen, började vi arbetet med att läsa och förstå vetenskapliga artik-
lar, rapporter, litteratur och tidigare studier. För att hitta denna typ av information gjordes sök-
ningar i Halmstad Högskolas databas och Google Scholar. Sökord som använts vid sökningen 
i databasen har utefter studiens syfte varit bland annat “property valuation”, “asset valuation”, 
“real estate”, “valuation methods”, “special properties”, “real estate valuation”  och “special 
properties valuation”. Litteraturen bestod av kurslitteratur och böcker inom framförallt ämnes-
området fastighetsvärdering hämtade från Halmstad Högskolas bibliotek och stadsbiblioteket i 
Malmö. 
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Fördelen med denna typ av information är att det tar mindre tid att samla in materialet, vilket i 
sin tur ger mer tid till jämförelse (Christensen et.al, 2016). Detta gjorde att det trots den begrän-
sade tidsramen fanns tid för att kritiskt granska utvald litteratur för att säkerställa att litteraturen 
var applicerbar på studien. Nackdelen med denna typ av information är att informationen ofta 
är avsedd för att besvara en annan frågeställning än den som studien är tänkt att besvara (Jacob-
sen, 2002). Av den anledningen lades stor vikt vid att förstå de utvalda artiklarnas syfte, slut-
satser och sammanhang för att kunna avgöra om de var av relevans för studien eller ej. 

3.4 ANALYSMETOD 

Valet att spela in samtliga intervjuer gjorde det möjligt att välja ut ett antal citat i redovisningen 
av empirin, detta med motiveringen att göra den mer levande och intressant för läsaren. Citat 
kan även enligt Jacobsen (2002) bidra till en ökad detaljrikedom och därför också utgöra en 
viktig del av empirin. Samtidigt resulterade valet att spela in samtliga intervjuer även i flera 
timmars inspelade ljudfiler. För att få något vettigt ur inspelningarna tvingades mängden data 
därför att reduceras för att hitta en struktur och skapa en överblick. Med det sagt var avsikten 
inte att utelämna väsentlig information, utan bara åstadkomma en reduktion av informationens 
mångfald. Detta stöds av Jacobsen (2002) som menar att den ursprungliga datamängden är allt 
för omfattande och att en reducering därför kan bli nödvändig för att förstå vad man funnit. 
    
Detta gjordes genom att som första steg transkribera de inspelade intervjuerna till skrift. Vi 
lyssnade på samtalen flertalet gånger, spolade fram och tillbaka samtidigt som vi skrev ner det 
vi hörde. Det blev en oerhört tidskrävande och påfrestande process. Samtidigt ansåg vi det för-
svarbart då risken för att gå miste om väsentlig information minimerades. När datan var ren-
skriven och i läsbar form gjordes en första analys. Då vi båda två enskilt transkriberat samtliga 
intervjuer jämförde vi våra skrifter och pratade öppet om de för att tolka, förstå och kommentera 
vad som egentligen sagts. Genom att jämföra, reducera och slå ihop våra enskilda transkribe-
ringar komprimerades mängden data avsevärt. Vidare gjordes sedan korta sammanfattningar av 
varje respondents utsagor för att få datamängden överblickbar nog för att kunna användas i den 
fortsatta analysen. Utifrån de korta sammanfattningarna upprättades kategorier där utmärkande 
skillnader och återkommande aspekter relaterade till studiens frågeställning identifierbara med 
litteraturgenomgången skildrades. De kategorier som användes och som bildade olika teman 
var begreppet specialfastighet, värderingens syfte, klienternas påverkan, val av värderingsme-
toder och dess tillämpning samt värderingsmetodernas styrkor och svagheter. Genom katego-
riseringen gavs en god överblick över den information som var av väsentlighet för studiens 
problemområde. Kategoriseringen blev på så sätt även användbar i studiens vidare analys, där 
likheter och olikheter mellan de olika kategoriernas sammanfattningar kunde urskiljas och bidra 
till att klargöra studiens slutsatser.    
                                   
Vårt tillvägagångssätt har många likheter med den metod Jacobsen (2002) framhåller lämplig 
för att göra insamlad data översiktlig och mer lättillgänglig. Han väljer att kalla ordningsföljden 
renskrivning, kommentera och annotera, där annotera innebär att göra korta sammanfattningar 
av en större helhet (Jacobsen, 2002). 
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3.5 RELIABILITET 

I detta avsnitt presenteras en reflektion över studiens trovärdighet och generaliserbarhet, även 
kallat reliabilitet och validitet. 
 
Det finns en risk vid kvalitativ datainsamling att respondenterna håller tillbaka eller inte kan 
delge viss information. Detta har försökts elimineras genom att i de fall då respondenten efter-
frågat underlag, skickat e-post med frågorna innan intervjun för att möjliggöra för respondenten 
att förbereda sina svar. En annan risk med kvalitativa intervjuer är att gå miste om information 
genom att den förbises eller glöms bort. För att eliminera risken har varje intervju efter god-
kännande av respondenten därför spelats in för att möjliggöra efterbearbetning och uppfrisk-
ning av minnet vid senare tidpunkt. På så sätt behövdes inte transkribering av den insamlade 
empirin ske parallellt med intervjun, utan kunde skjutas fram till ett senare skede. Intervjuerna 
kunde därmed pågå i lugn och ro för att sedan transkriberas i efterhand. Transkriberingen av 
varje intervju gjordes i dubbla exemplar enskilt av oss båda två. På så sätt påverkade vi inte 
varandras tolkning eller minnesbild, samtidigt som vi kunde jämföra vår tolkning och anled-
ningen till varför vi förstått utsagorna på ett likvärdigt, eller olikvärdigt sätt. Något Jacobsen 
(2002) framhåller som ett sätt för att minimera risken för informationsbortfall och missförstånd. 
Vi har även kritiskt värderat respondentens förmåga att kunna svara på frågorna för att stärka 
tillförlitligheten.  
 
Reliabiliteten i en studie talar om hur pass tillförlitlig och upprepbar studien är (Kvale & Brink-
mann, 2009). Genom att beskriva i detalj hur vi har gått tillväga för att kunna genomföra under-
sökningen, ökar även möjligheten att kunna upprepa studien. Dock kan det inte bortses från det 
faktum att respondenten kunde svarat på ett annat sätt om intervjun genomförts av en annan 
person, på en annan plats eller i en annan tid. De specifika sammanhanget som råder för varje 
intervju kallas kontexteffekten (Jacobsen, 2002). Den kan uppstå vid oplanerade eller onatur-
liga sammanhang vilket kan få respondenten att ändra sitt beteende. För att minska den risken 
gavs varje respondent god tid att förbereda sig innan intervjutillfället. Intervjuerna valdes även 
att genomföras på respektive respondents arbetsplats för att få de att känna sig så bekväma som 
möjligt. 

3.6 VALIDITET 

För att bli auktoriserad fastighetsvärderare krävs minst tre års praktisk erfarenhet, att personen 
är kontinuerligt verksam med värderingsfrågor samt att värderaren upprätthåller en oberoende 
och självständig ställning i förhållande till klienten. En auktoriserad värderare förväntas dessu-
tom vara uppdaterad kring det senaste inom för området relevanta lagar och regler. Att respon-
denterna inte skulle uppfylla samtliga ovan krav ansågs kunna inverka på studiens validitet. 
Studiens ämnesval och förvirringen kring begreppet specialfastighet gjorde därför att valet av 
respondenter föll på auktoriserade fastighetsvärderare som majoriteten jobbat i branschen ett 
tag. Detta för att öka sannolikheten att respondenterna skulle besitta relevant kunskap för stu-
diens problemområde och på så vis uppnå en stark intern validitet. För att inte få en omodern 
tappning av definitionen valdes även att intervjua ett par respondenter som auktoriserats på 
senare tid för att se om de såg begreppet ur en annan synvinkel. Intern validitet handlar nämli-
gen om hur pass väl insamlad data avser att besvara studiens syfte (David & Sutton. 2016). 
Vidare utformades intervjuguiden (se bilaga) efter de ämneskategorier som berörs i den teore-
tiska referensramen för att stärka den interna validiteten ytterligare.  
 



 23 

Den externa validiteten handlar istället om överförbarhet till verkligheten och om studiens re-
sultat kan generaliseras. Genom att vi intervjuade enskilda respondenter på olika företag finns 
där en risk att den enskilde respondenten indirekt representerar hela företaget som hen företrä-
der. Av den anledningen kan det inte säkerställas att svaren är representativa för hela företaget 
eller branschen, något som enligt Jacobsen (2002) är ett av problemen vid val av en kvalitativ 
ansats. Jacobsen (2002) hävdar dock samtidigt att en av styrkorna med kvalitativ insamling av 
data är att det kan nås stor generaliserbarhet när flera respondenter svarar samma sak på samma 
fråga. Dock går det inte att frånse det faktum att de fåtal respondenter som används gör det 
svårt att säkerställa att studiens resultat kan göras gällande för en större grupp eller branschen 
som helhet. Vidare kan det inte säkerställas att studiens empiriska resultat blivit likadant om 
den genomförts på en annan tid eller plats. Däremot ansågs kravet på auktoriserade fastighets-
värderare skapa förutsättningar för att respondenterna skulle besitta den erfarenhet, marknads-
kännedom och kunskap om förhållandena på fastighetsmarknaden som krävs för att besvara 
studiens frågeställning. 
 
Att ha tydligt ställda kriterier är enligt Jacobsen (2002) ett viktigt steg i urvalsprocessen. Därför 
ansågs kravet på auktoriserade fastighetsvärderare kunna bidra till att öka studiens trovärdighet. 
Att välja få framför flera var för att försöka fånga varje enskild värderares personliga åsikter 
angående skillnader och likheter i branschen. En konsekvens av att intervjua personer från flera 
olika företag är att inte lika djupgående analyser kunnat göras kring varje enskilt företag. Där-
emot har det skapat förutsättningar för mer generella resonemang för att ge läsaren ett bredare 
perspektiv över värderingsförfarandet på den svenska marknaden. 
 
 
3.6.1 VAL AV RESPONDENTER 

 
I detta avsnitt presenteras de respondenter som intervjuats i studien vid insamling av empiri. 
 
Urban Lönn, Värderingsinstitutet Syd, Halmstad. 
Intervju genomförd på Urbans kontor den 21 mars 2018, Halmstad. 
  
Urban är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare sedan 2003. Urban har tidigare 
arbetat som fastighetsförvaltare och har en civilingenjörsexamen i lantmäteri från Lunds tek-
niska högskola (LTH). Värderingsinstitutet Syd arbetar med fastighetsrelaterade uppdrag inom 
bland annat analys och värdering av alla fastighetstyper. Värderingsinstitutet härstammar från 
Sparbanken som förut hade egen värderingsavdelning. På 80-talet lades avdelningen ner och 
flertalet av de som arbetade på avdelningen valde då att starta eget och fortsätta under samma 
namn. Värderingsinstitutet finns på flera orter runt om i landet men drivs som enskilda företag. 
Urban driver Värderingsinstitutet Syd i Halmstad på egen hand.  
 
Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi, Malmö.                                              
Intervju genomförd per telefon den 5 april, 2018, Halmstad. 
 
Peter är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare sedan 1994. Peter har tidigare 
varit anställd inom skatteförvaltningen och vid lantmäteriverket, men arbetar sedan 30 år till-
baka som värderingskonsult. De tre verksamhetsområden Peter huvudsakligen arbetar inom är 
värdering av hyreshus, industrier och specialfastigheter i Sydsverige. Peter är även rådgivare 
och fastighetsägarombud i bland annat fastighetstaxeringsfrågor. Bryggan fastighetsekonomi 
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är ett partnerägt företag bestående av konsulter med fastighetsrelaterade kunskaper inom eko-
nomi, teknik och värdering av kommersiella fastigheter. Bryggan utför värderingar av i stort 
sett alla fastighets typer, inklusive specialfastigheter. 
 
Victoria Tatti, Forum Fastighetsekonomi AB, Västerås. 
Intervju genomförd per telefon den 6 April 2018, Halmstad 
 
Victoria är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare sedan 2010.  
Victoria har sammanlagt arbetat i 10 år som fastighetsvärderare inom ett brett spektra av olika 
fastigheter. Forum Fastighetsekonomi är ett partnerägt konsultföretag inom det fastighetseko-
nomiska området, men vars kärnområde är fastighetsvärdering. Företaget har lite drygt 40 an-
ställda på 8 städer runt om i Sverige och arbetar med att värdera samtliga fastighetstyper, där-
ibland specialfastigheter.  
 
Per Wieslander, Svefa, Malmö. 
Intervju genomförd per telefon den 6 april 2018, Halmstad 
 
Per är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare sedan 1998. Sammanlagt har Per 
arbetat med fastighetsvärderingsfrågor i över 20 år. Svefa är ett av Sveriges ledande företag 
inom fastighetsvärdering med över 60 anställda fastighetsvärderare och analytiker. Svefa utför 
värderingar i hela landet av bland annat kommersiella fastigheter, bostadshyreshus, köpcent-
rum, industrier och specialfastigheter. 
 
Charlotte Norell, Croisette Real Estate Partner, Malmö. 
Intervju genomförd på Charlottes kontor den 17 april 2018, Malmö.  
 
Charlotte är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare sedan 2016. Sammanlagt 
har Charlotte arbetat som fastighetsvärderare i ca 5 år. Till en början arbetade Charlotte på 
Svefa parallellt med sin civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid LTH. Under hösten 2015 var 
Charlotte tillsammans med tre andra med och startade upp Croisette i Malmö, där hon idag är 
ansvarig för värderingen. Croisette består av tre affärsområden - lokalförmedling, värdering 
och analys samt transaktionsrådgivning. Croisette har för närvarande kontor i Malmö och 
Stockholm, men tittar på att framöver etablera sig även i Göteborg.  
 
Ove Lundgren, Faqtum Fastighetsutveckling AB, Löddeköpinge 
Intervju genomförd på Oves kontor den 25 april 2018, Löddeköpinge. 
 
Ove är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare sedan 1997. De senaste 25 åren 
har Ove arbetat med bland annat värdering av hyreshus, industrier samt specialfastigheter. Upp-
drag rörande fastighetstaxering och exploateringskalkyler är andra områden som Ove ägnar sig 
åt. Ove har tidigare gjort mycket beståndsvärderingar åt andra företag i sin roll som förrättning-
slantmätare, överlantmätare och fastighetschef. Ove är även universitetslektor vid LTH och var 
med och startade upp LTH:s civilingenjörsprogram i lantmäteri. Ove driver Faqtum Fastighets-
utveckling AB på egen hand. 
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4. EMPIRI 

4.1 EMPIRISKT RESULTAT  

I detta avsnitt redogörs för resultatet av den data som samlats in från intervjuerna med svenska 
auktoriserade fastighetsvärderare.  
 
4.1.1 BEGREPPET SPECIALFASTIGHET 

Samtliga respondenter uppgav att det utmärkande draget för en specialfastighet var att den har 
få alternativa användningsområde samt en stark koppling till den verksamhet som bedrivs. 
  
“En specialfastighet är för mig en fastighet där verksamheten som bedrivs där är så pass starkt 
kopplad till fastigheten att en alternativ användning blir svår att uppnå.” (Charlotte Norell, 
Croisette Real Estate Partner) 
  
Samtidigt var den gemensamma åsikten att det inte fanns någon entydig definition i branschen 
av vad en specialfastighet egentligen är. En mindre andel av respondenterna menade att skatte-
befriade fastigheter som bedrivs i statlig eller kommunal regi uteslutande skulle kunna klassi-
ficeras som specialfastigheter. 
  
“En specialfastighet för mig är försvarsbyggnader, bad- och idrottsanläggningar, skolor och 
vårdbyggnader. De är skattebefriade och har därför ingen information. (Urban Lönn, Värde-
ringsinstitutet Syd) 
  
Majoriteten av respondenterna menade dock att även privata, kommersiella byggnader, såsom 
hotell, båthamnar och campingplatser även kunde vara att anse som specialfastigheter. 
  
”I de fall ett hotell skulle anses som en specialfastighet blir de genast betydligt mer vanligt 
förekommande.” (Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi). 
  
”En specialfastighet är när det finns få alternativa användningsområden. Specialfastigheter är 
någon form av fastighet som präglas av brukaren. Kan vara både offentlig och privat.” (Per 
Wieslander, Svefa) 
  
Sammantaget kännetecknades den gemensamma åsikten av att väldigt många olika fastighets-
typer skulle kunna klassificeras som specialfastigheter. Samtliga respondenter förklarade att det 
därför var svårt att göra en specifik gränsdragning eller uppge en korrekt definition. Både Norell 
och Tatti menade att begreppet specialfastighet är väldigt diffust och att de därför inte brukar 
använda begreppet särskilt ofta på kontoret. 
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4.1.2 VÄRDERINGENS SYFTE 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de vanligast förekommande klienterna var fastighets-
ägarna själva i samband med bankärenden. Tatti menade att anledningen var att bankerna sak-
nar den kompetens som krävs för att värdera stora och mer komplexa byggnader. Utmärkande 
var Wieslander som menade att vid värdering av specialfastigheter var syftet oftast boksluts-
värdering eller egensyfte för företagens redovisning, och att bankerna därmed inte blev invol-
verade. 
  
”Det är väldigt sällan vi har banker, oftast är bolagen själva beställarna av värdering-
arna.”(Per Wieslander, Svefa) 
 
Lundgren menade vidare att det förr i tiden var mycket banker, men att det numera inte är lika 
vanligt. Han förklarade att bankerna i samband med belåning begär att det är sökande som står 
för uppgiften att få fastigheten värderad. Norell menade att värdering i egensyfte var vanligast 
förekommande. 
  
“En värdering av en specialfastighet sker sällan i samband med finansieringssyfte eller bokfö-
ringssyfte. Här handlar det mer om att någonting ska hända, till exempel att fastigheten ska 
delas upp.” (Charlotte Norell, Croisette Real Estate Partner). 
 
Samuelsson, Wieslander och Norell, alla med placeringsort i Malmö, uppgav att värdering i 
bokföringssyfte var vanligt förekommande. Övriga respondenter, placerade på mindre orter, 
uppgav även de att ägarna till fastigheterna ibland efterfrågade ett värde i bokföringssyfte eller 
för intern finansiell rapportering. Dock framställdes av respondenterna på de mindre orterna att 
det vanligaste syftet med en värdering var i samband med kreditgivning och finansiering.  
 
”De flesta av mina klienter är banker, privata fastighetsägare samt egenanvändare såsom in-
dustrier. Den vanligaste anledningen till att de efterfrågar en värdering är i samband med 
bankärenden. Antingen vill de lägga upp ett nytt lån, lägga om ett befintligt lån eller byta 
bank.”(Urban Lönn, Värderingsinstitutet Syd). 
  
Majoriteten av respondenterna uppgav att värdering i transaktionssyfte i samband med köp eller 
försäljning sällan förekom. Både Tatti och Wieslander uppgav att det förekom men att värde-
ring i redovisningssyfte eller finansiering var vanligare. 
  
”I viss mån förekommer värderingar även i samband med transaktioner, men merparten av 
värderingarna är i egensyfte för företagens redovisning” (Per Wieslander, Svefa) 
 
 
4.1.3 KLIENTERNAS PÅVERKAN 

Samtliga respondenter uppgav att de märkt av påtryckningar från klienter. Framförallt märktes 
påtryckningar från de klienter som vill ta upp ett nytt lån. 
 
”Folk är på hela tiden, ska de låna pengar vill de givetvis ha ett så högt värde som möjligt” 
(Urban Lönn, Värderingsinstitutet Syd) 
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Majoriteten av respondenterna uppgav att de flesta klienter i regel intresserade sig av ett högt 
värde på värderingen, oftast i samband med kreditgivning och finansiering. Tatti menade att 
vissa klienter i samband med finansiering försökte höja värdet på fastigheten genom att fram-
häva alla dess fördelar. Norell berättade att det alltid var klienter som försökte påverka värde-
ringen genom att prata bra eller dåligt om fastigheten. Samuelsson menade att oavsett syfte eller 
tillgångsslag finns där alltid en viss påverkan från klienten. 
  
“Oavsett syfte har klienten alltid en viss förväntning eller förhoppning om värderingen. Detta 
är inget som är unikt för fastigheter utan så är det alltid oavsett tillgångsslag, det är något man 
får lära sig att leva med.”(Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi) 
  
Vidare menade både Tatti och Samuelsson att de kunde märka skillnader i påtryckningarna 
beroende på om värderingen gjordes för internt eller externt bruk. Samuelsson menade att en 
värdering för internt redovisningssyfte inte sågs som lika betydelsefull för klienten, och att den 
därför krävde mindre dokumentation. Tatti framförde samma åsikt med tillägget att en värde-
ring för externt bruk, åt exempelvis en bank, i regel krävde en mer detaljerad dokumentation. 
Även Norell poängterade att en värdering i externt syfte ofta krävde en mer omfattande doku-
mentation än en intern värdering. Framförallt var det bankerna som krävde utförligare rapporter 
och dokumentation. 
 
Samtliga respondenter utfäste sig för att oavsett värderingens syfte eller klient försöka stänga 
ute all yttre påverkan och arbeta objektivt och likadant med varje värdering. 
  
”Vi försöker hålla en oberoende linje oavsett situation och vi jobbar stenhårt med integriteten. 
Vi försöker vara extremt tydliga i våra värdeutlåtande så läsaren av värderingen kan ifråga-
sätta och tycka till om hur vi kom fram till värdet.” (Per Wieslander, Svefa) 
  
“Man får tänka att det alltid finns två ändar av det där. Eventuellt kan de vara en säljare och 
en köpare som tänker olika om hur pass bra fastigheten egentligen är. Därför måste man skala 
bort och vara objektiv i sin bedömning, jag måste tro på mina siffror.” (Charlotte Norell, Croi-
sette Real Estate Partner) 
 
4.1.4 EN FASTIGHETS VÄRDE 

Samtliga respondenter uppgav sig alltid försöka uppskatta marknadsvärdet vid en värdering. 
Den generella åsikten var att de potentiella hyresintäkterna låg till grund för beräkningen av 
marknadsvärdet.   
 
“Man tror att fastighetsvärdering är mycket komplext, betong, trä och installationer. Men det 
är mycket kassaflödet som bestämmer värdet, det är hyrorna. Höga hyror ger högt värde, låga 
hyror ger lågt värde. Är det en plåtlåda eller fast betong spelar mindre roll, hyran gör allt för 
värdet.” (Urban Lönn, Värderingsinstitutet Syd).  
 
Lundgren menade att ett individuellt avkastningsvärde kunde vara intressant ur en ägares per-
spektiv, men att det inte var något som han lade vikt på vid en värdering. 
 
“Den nuvarande ägaren tittar på det individuella avkastningsvärdet, kan man väl säga. Men 
jag gör nästan aldrig individuellt avkastningsvärde, väldigt sällsynt. Utgångspunkten är alltid 
att försöka sortera fastighetens värde genom att uppskatta marknadsvärdet” (Ove Lundgren, 
Faqtum Fastighetsutveckling AB) 
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Samtliga respondenter uppgav att det fanns en problematik med att uppskatta ett korrekt mark-
nadsvärde på en specialfastighet, framförallt på grund av bristen på jämförbara transaktioner 
och hyresvärde. Tatti, Samuelsson och Wieslander menade därför att de försökte sätta sig in i 
en potentiell köpares situation och fundera över hur hen skulle resonera. Samuelsson framhävde 
vidare att han försökte räkna som han vet eller tror att marknadsaktörerna själva skulle räkna. 
  
“Vad skulle en trolig köpare för ett visst objekt sätta in i sin kalkyl när de räknar på det?” 
(Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi) 
  
Wieslander menade att de fåtal objekt som fanns gjorde att marknaden inte fungerade helt per-
fekt och att lösningen blev att försöka tänka som en potentiell köpare. 
 

4.1.5 VAL AV VÄRDERINGSMETOD OCH TILLÄMPNING 

Samtliga respondenter uppgav att avkastningsmetoden var den metod som främst användes för 
att beräkna värdet. Ortsprismetoden fungerade snarare som ett komplement för att hitta data att 
använda i avkastningsmetoden. Både Lönn och Samuelsson uppgav sig använda  nästan uteslu-
tande avkastningsmetoden. 
  
”Kan jag inte värdera med avkastningsmetoden får jag kalla kårar” (Urban Lönn, Värderings-
institutet Syd). 
  
”Till 99,9% använder jag avkastningsmetoden” (Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetseko-
nomi) 
 
Wieslander menade att avkastnings- och ortsprismetoden var de enda metoderna som används.  
 
”Det finns tre metoder men det är bara två metoder som används.”(Per Wieslander, Svefa) 
 
Vidare menade Wieslander att produktionskostnadsmetoden kunde förekomma men ytterst säl-
lan. De enda aktörerna Wieslander kände till som använde produktionskostnadsmetoden var 
tyska banker. Majoriteten av respondenterna var av samma åsikt och ansåg inte produktions-
kostnadsmetoden vara en fullgod metod. Lundgren ansåg dock att i de fall med specialfastig-
heter i termer av produktionsfastigheter eller industrier kunde produktionskostnadsmetoden bli 
en sista utväg. 
 
“Det är ju det sista alternativet, om man inte tycker att de andra alternativen fungerar. Då är 
det den ventilen man har.” (Ove Lundgren, Faqtum Fastighetsutveckling AB) 
 
Tatti ställde sig mer kritisk och menade att produktionskostnadsmetoden inte återspeglar vad 
en köpare skulle vara villig att betala idag, utan enbart tar hänsyn till vad fastigheten kostade 
att bygga. Samuelsson menade att produktionskostnaden kan bli styrande för en värdering, men 
att kostnaden redan är uträknad innan bygget och att den därför inte går att se som en värde-
ringsmetod. 
  
”Man måste hitta någon typ av hyresvärde. Detta kan man bli tvungen att räkna ut baklänges 
utifrån vad det kostar att bygga.” (Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi). 
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Vinstmetoden var ingen metod någon respondent utfäste sig för att använda. En del av respon-
denterna uppgav sig bekanta med metoden men ansåg den som en del av avkastningsmetoden 
och därmed ingen egen metod. Norells uppfattning av vinstmetoden var att den är en variant på 
avkastningsmetoden med den stora skillnaden att avkastningsmetoden istället ser vinsten över 
tid.  
  
Ingen respondent uppgav sig tillämpa restvärdemetoden. Lönn ansåg inte restvärdemetoden 
vara en värderingsmetod, utan menade på att en potentiell utvecklingsmöjlighet fångas upp av 
avkastningsmetoden. Norell var av samma åsikt och jobbade inte med restvärdemetoden då en 
utvecklingsmöjlighet alltid togs hänsyn till i avkastningsmetoden. Samuelsson menade att vid 
bedömningen av till exempel outnyttjade byggrätter blev restvärdemetoden mer lik en ortspris-
metod då jämförelse sker med liknande markvärde på orten. 
 
Den största skillnaden vid val av värderingsmetod för att värdera en specialfastighet var enligt 
majoriteten av respondenterna att verksamheten som bedrivs kräver en djupare analys. Tatti 
menade på att tillvägagångssättet och metoderna inte skiljer sig åt mot icke-specialfastigheter, 
men på grund av de fåtal antal aktörer som kan tänka sig att köpa en specialfastighet kunde det 
krävas fler infallsvinklar i beräkningen. Vidare förklarade Tatti att för att kunna värdera en 
campingplats kan liknande fritidsanläggningar på andra orter behövas analyseras om det inte 
finns några direkta jämförelseobjekt för att ta fram ett avkastningskrav eller en årsintäkt. Samu-
elsson var inne på samma spår och menade att man själv kan behöva sätta in de parametrar man 
tror är av väsentlighet att bedöma. 
  
Norell tryckte mycket på att det är verksamheten som avgör hur mycket en specialfastighet är 
värd. Hon menade på att oftast är det inte byggnaden i sig man tittar på, utan om verksamheten 
kan antas fortsätta generera resultat på den plats som fastigheten befinner sig. 
  
“Man måste penetrera verksamheten. Hur mycket omsätter den? Hur mycket pengar snurrar 
det runt på den här fastigheten? Intäkterna är ju ändå kopplade till att byggnaden faktiskt står 
där.”(Charlotte Norell, Croisette Real Estate Partner) 
 
Lundgren menade också att man kan behöva gå in djupare i själva företagets verksamhet. 
 
“ Vad klarar fastigheten ekonomiskt, vad klarar den för hyror med den verksamheten som be-
drivs?” (Ove Lundgren, Faqtum Fastighetsutveckling AB) 
 
Tatti och Wieslander menade även de att om där finns en pågående betydlig verksamhet i fas-
tigheten måste man ta hänsyn till den i sin avkastningsmetod. Vidare menade Wieslander att 
man därför kan behöva bli tvungen att analysera verksamheten och dess prestation. Även Samu-
elsson menade på att en specialfastighet kan behöva en djupare analys av den verksamhet som 
bedrivs. 
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4.1.6 VÄRDERINGSMETODERNAS OSÄKERHET 

Samtliga respondenter uppgav att ortsprismetodens största svaghet vid värdering av specialfas-
tigheter var bristen på jämförbara objekt.  
  
”Ortsprismetoden blir väldigt svår att göra på specialfastigheter. Det finns alldeles för lite 
underlag och är för stor spridning i de transaktioner som finns avseende den typen av objekt” 
(Peter Samuelsson, Bryggan Fastighetsekonomi) 
  
Även Wieslander menade att problemet med ortsprismetoden vid värdering av specialfastig-
heter var bristen på jämförbara försäljningar och att man därav blir väldigt begränsad. Vidare 
menade han även att ortsprismetoden kan ge ofullständig information. 
  
“Styrkan med ortsprismetoden är att den blir som ett facit då den tar hänsyn till vad tidigare 
parter avtalat om. Dock framgår inte den fullständiga information som krävs. Detta är en direkt 
svaghet vilket gör att den behöver kompletteras av andra metoder”. (Per Wieslander, Svefa) 
Den stora bristen på jämförbar data gjorde enligt respondenterna ortsprismetoden svårtilläm-
pad. Trots bristerna såg majoriteten metoden som den enda utvägen för att kunna uppskatta data 
att använda i avkastningsmetoden.   
  
Avkastningsmetodens styrka var enligt samtliga respondenter att den var enkel att simulera för 
olika scenarier med avseende på olika hyresvärde eller avkastningskrav. Tatti menade att me-
todens svaghet var att det kan bli stora variationer i det slutgiltiga värdet beroende på vilka 
parametrar man väljer att använda. Vidare menade hon även att den data man använder sig av 
är svår att uppskatta. Lönn menade även han att en liten förändring på någon variabel i avkast-
ningsmetoden kunde ge stora förändringar på det slutliga värdet. Vidare förklarade Lönn att det 
händer att flera värderare är med och värderar samma fastighet på grund av den stora osäker-
heten. Samtidigt framhävde Wieslander att möjligheten till finjustering av variablerna var en 
av avkastningsmetodens främsta styrkor. 
 
Produktionskostnadsmetoden sågs generellt som svag och oanvändbar. Merparten av respon-
denterna menade på att den inte ansågs återspegla vad en köpare skulle vara villig att betala 
idag, utan enbart tog hänsyn till vad fastigheten kostade att bygga. Anledningen framställdes 
vara att kostnaden redan är uträknad och att den därför inte ansågs vara en värderingsmetod. 
En av styrkorna med metoden ansåg dock Lönn och Lundgren var att den var applicerbar på 
extremt speciella fastigheter som exempelvis ett kärnkraftverk, där det inte finns några hyror 
att tillgå. De menade att man då helt enkelt får försöka titta på vad det kostar att bygga ett 
kärnkraftverk. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel redovisas för den analys som gjorts av studiens empiriska resultat. Analysen 
presenteras  i fem olika kategorier. Först redogörs för analysen av definitionen av en special-
fastighet och värderingens syfte. Detta följs av klienternas påverkan, val av värderingsmetod 
och slutligen värderingsmetodernas osäkerhet. 

5.1 BEGREPPET SPECIALFASTIGHET 

Resultatet från intervjuerna visar på att svenska auktoriserade fastighetsvärderare inte anammat 
någon entydig definition av begreppet specialfastighet. Däremot verkar den generella åsikten 
vara att en specialfastighet är en fastighet vars användningsområde är begränsat, samt har en 
tydlig koppling till den verksamhet som bedrivs. En mer exakt definition av begreppet special-
fastighet blir svår att göra. Framförallt blir gränsdragningen för vad som är att anse som speci-
alfastighet svår att göra då åsikten skiljer sig åt mellan olika värderare.  
 
Skillnaden i tolkningen av begreppet specialfastighet genomsyras av att de värderare vars upp-
fattning av begreppet är tydlig, har en tendens att framställa specialfastigheter som något ex-
tremt komplext och att de helt saknar underlag för att göra en värdering. Den andra kategorin 
präglas av en mer öppen åsikt och att många olika fastigheter skulle kunna vara att anse som 
specialfastigheter. Gemensamt för de båda lägren är dock att en specialfastighet används i ett 
sådant specifikt syfte att den får väldigt få alternativa användningsområde. Båda tolkningarna 
ligger därmed i linje med vad tidigare forskning lyft fram, nämligen att specialfastigheter har 
en stark koppling till den verksamhet som bedrivs (French, 2004).  

En mer stram definition leder per automatik till färre värderingar och transaktioner och skulle 
kunna vara en bidragande orsak till marknadens ineffektivitet och begränsade tillgång på jäm-
förbar data. Att fastigheter som betraktas som specialfastigheter kännetecknas av att det inte 
går att värdera genom jämförelse på grund av bristen på jämförelsedata, skulle ur ett sådant 
perspektiv därför kunna beaktas som en sanning. En mindre stram definition av begreppet spe-
cialfastighet skulle å andra sidan kunna innebära fler värderingar, en större mängd data och en 
ökad effektivitet på marknaden. 

Oavsett definition framställs problematiken med att uppskatta ett korrekt marknadsvärde på en 
specialfastighet vara på grund av brist på jämförbara transaktioner och hyresvärde. Trots det 
visar studien att det alltid är marknadsvärdet som eftersträvas vid en värdering. Svenska fastig-
hetsvärderare verkar därmed ha anammat ett mer marknadsorienterat, internationellt accepterat 
tankesätt. Marknadsvärdet framhävs nämligen i flertalet utländska studier, däribland Pagourtzi 
et. al (2003) som det enda giltiga värdet för en värdering. Svensk litteraturs framställning av 
betydelsen för ett individuellt avkastningsvärde för den enskilde intressenten verkar i högre 
grad påverka värderingens fundamentala tillvägagångssätt än det värde som eftersträvas. 
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5.2 VÄRDERINGENS SYFTE 

Det empiriska resultatet visar att de vanligaste klienterna utgörs av fastighetsägarna själva i 
syfte att få sin specialfastighet värderad i samband med bankärende. Indirekt blir det vanligaste 
syftet för en värdering därmed att fastighetsägarna själva önskar att lägga upp ett nytt lån, lägga 
om ett befintligt lån eller på något sätt strukturera om sin finansiering.  
 
Intressant nog visade sig värdering i samband med transaktioner inte särskilt vanligt förekom-
mande. Ett förvånansvärt resultat då tidigare forskning generellt framhållit försäljning som det 
vanligaste syftet för en värdering (French, 2004). Fenomenet skulle kunna finna sin förklaring 
i att specialfastigheters nära koppling till den verksamhet som bedrivs gör att de i större ut-
sträckning ses som en produktionsfaktor. Tidigare forskning har nämligen visat att en del ägare, 
som ser fastigheten som en produktionsfaktor, främst intresserar sig för det värde som fastig-
heten förväntas bidra med till verksamhetens vinst (Pagourtzi et. al 2003). Ur ett sådant per-
spektiv skulle en försäljning sällan bli aktuell, samtidigt som de fastigheter som väl säljs skulle  
ge enorma spridningar i försäljningspriserna och bidra till en ökad ineffektivitet på marknaden. 
Enligt French (2004) är en av anledningarna till fastighetsmarknadens ineffektivitet just att kö-
parens huvudsakliga ändamål för fastigheten ofta skiljer sig åt. Det empiriska resultatet visar 
inga tendenser på att ändamålet med fastigheten skulle skilja sig åt. Tvärtemot framställs ända-
målet och användningsområdet vara väldigt begränsat och starkt kopplat till fastigheten. Däre-
mot tenderar ett begränsat användningsområde att leda till ett mindre antal potentiella köpare, 
vilket skulle förklara det faktum att få transaktioner sker och att marknaden upplevs ineffektiv. 
 
Att värdering i samband med bankärende istället var det vanligaste syftet framställdes av en 
respondent vara på grund av att bankerna inte besitter den kompetens som krävs för att kunna 
värdera större lokaler och komplexa byggnader. Resonemanget kan antas logiskt då specialfas-
tigheter i regel besitter en betydligt större komplexitet än icke-specialfastigheter, och att ban-
kerna av den anledningen blir tvungna att vända sig till en extern auktoriserad värderare. En 
annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att bankerna tagit lärdom av de tidigare finansiella 
kriser som uppstått bland annat på grund av felaktiga fastighetsvärde. Det som talar emot detta 
antagande är att en fullgod säkerhet för sin fordran länge varit av väsentlighet för långivare. 
Motsägelsen grundar sig i tidigare forskning gjord för över tio år sedan som redan då framhöll 
vikten av en tillförlitlig värdering i samband med kreditgivning (Levy & Schuck, 2005).   
 
En utmärkande skillnad i värderingens syfte kunde utläsas beroende på vilken ort de auktorise-
rade fastighetsvärderarna var verksamma. Företagen placerade i Malmö verkar i större utsträck-
ning utföra värderingar i samband med bokslut. Storstadssyndromet utmärkte sig främst av att 
företagen i Malmö utför bokslutsvärdering åt större noterade företag i större utsträckning än 
företagen på de mindre orterna. En tänkbar anledning till att stora noterade företag efterfrågar 
bokslutsvärdering i större utsträckning skulle kunna vara de internationella redovisningsreg-
lerna IAS/IFRS. Regelverket är nämligen tvingande mot noterade företag att anamma dessa 
regler, medan det är frivilligt för mindre företag (Wennerberg & Carlsson, 2006). Dessutom 
uppmuntrar standarden större noterade företag att anlita externa värderare. 
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5.3 KLIENTERNAS PÅVERKAN 

Ett mönster ur studiens resultat utgjordes av att typ av klient styr värderingens syfte, och att typ 
av syfte har betydelse för mängden dokumentation och graden av påtryckningar. En utmärkande 
skillnad var framförallt beroende på om syftet med värderingen var för internt eller externt bruk. 
Vid värdering för till exempel intern finansiell rapportering ansågs mängden dokumentation 
vara av mindre betydelse. Vid en värdering i externt syfte, till exempel i samband med bankä-
rende, var betydelsen av mängden dokumentation och detaljrikedom avsevärt mycket större. 
En rimlig förklaring skulle kunna vara att en fastighets värde ofta ligger till grund för banken 
att hantera sin risk. Ett faktum är nämligen att bankerna vill säkerställa att fastigheten har ett 
tillräckligt värde som säkerhet för upplåningen (Levy & Schuck, 2005).  
 
En annan tänkbar anledning till kravet på en mer omfattande dokumentation skulle kunna vara 
att bankerna vill säkerställa att värderaren gör en objektiv värdering utan påverkan från fastig-
hetsägaren. Värderarna märkte nämligen framförallt av påtryckningar från fastighetsägarna i 
samband med bankärende, och att de i regel intresserade sig av ett högt värde. Dock skulle 
bankernas krav på dokumentation likväl kunna ses som en påtryckning, precis som fastighets-
ägarens försök i att nå ett högre värde. Därmed kan vad Levy & Schuck (2005) fann i sin studie, 
att det enbart är de klienter med hög kompetens och kunskap om fastighetsmarknaden som 
utövar påtryckningar ifrågasättas. Detta då studien visar att oavsett kompetens eller kunskap 
försöker klienterna påverka värderaren. Däremot skulle vad Kinnard et al. (1997) framhåller i 
sin studie, att påtryckningar utövas i större utsträckning beroende på värderingens betydelse för 
klienten, kunna ses som ett mer rimligt resonemang. 

5.4 VAL AV VÄRDERINGSMETOD OCH TILLÄMPNING 

Svenska fastighetsvärderare verkar i många anseende anamma det teoretiska tankesätt som  
framställs vid värdering med hjälp av vinstmetoden. Framförallt talar många för att en penetrera 
verksamheten på djupet och att analys av den verksamhet som bedrivs är av stor väsentlighet 
för specialfastigheter. Däremot verkar medvetenheten om metodens existens, eller erkännande 
av att den tillämpas, vara näst intill obefintlig. Istället framställs avkastningsmetoden som den 
metod vars användande är absolut vanligast.  Ett antagande om att svenska fastighetsvärderare 
anammar vinstmetoden fast om än omedvetet skulle därför kunna ses som rimligt.  
 
En tänkbar förklaring skulle kunna vara att vinstmetodens teoretiska beskrivning är snarlik den 
som används för avkastningsmetoden. I båda metoderna beräknas nämligen summan av de in-
täkter som verksamheten antas generera vanligen genom evighetskapitalisering eller som en 
diskonterad kassaflödesmodell (Jansen van Vuuren, 2016). Den stora skillnaden utgörs av att 
vinstmetoden tillämpar en mer fundamental analys av fastighetens värde för verksamheten. Det 
empiriska resultatet visar på att svenska fastighetsvärderare i högsta grad ansåg den fundamen-
tala analysen av verksamheten som en viktig del vid värdering av specialfastigheter, vilket stär-
ker antagandet om att svenska fastighetsvärderare använder sig av vinstmetoden omedvetet. Att 
metoden enligt French & Gabrielli (2007) inte anammas i de kontinentala delarna av Europa på 
grund av att metoden skulle vara svår att tillämpa blir därför svårt att försvara, åtminstone på 
den svenska marknaden. Att den däremot, som Jansen van Vuuren (2016) och Colborne & Hall 
(1992) fann i sina studier, kan uppfattas för likvärdig andra metoder, ses därför som en troligare 
förklaring.  
I stort sett alltid användes ortsprismetoden i kombination med en annan metod för att göra en 
värdering. Dock var den generella uppfattningen att få beräkningar görs utifrån ortsprismet-
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oden, utan att den istället används som ett komplement för att hitta data att sätta in i en avkast-
ningsbaserad metod. Av den anledningen kan det ifrågasättas hur väl ortsprismetoden verkligen 
skulle vara att se som en egen värderingsmetod. Att både svensk litteratur (Brunes, 2015) och 
global forskning (French & Gabrielli, 2007) framhäver metoden som en av de tre mest domi-
nerande metoderna råder det dock inga tvivel om. 

5.5 VÄRDERINGSMETODERNAS OSÄKERHET 

Ett inte så förvånansvärt resultat var att bristen på jämförbar data utgjorde ortsprismet-
odens  stora svaghet, det säger sig nästan själv. En intressant skillnad var dock att metoden trots 
det sågs som användbar, då ortsprismaterialet kunde gå långt ifrån det specifika objektet och 
ändå ses som användbart. Den stora skillnaden i objekten skulle kunna vara att anse som en 
högre osäkerhetsfaktor, vilket i sin tur skulle göra den data som sätts in i en avkastningsbaserad 
metod mindre pålitlig. På så sätt bidrar ortsprismetoden indirekt till en högre osäkerhet samti-
digt som den ur ett annat perspektiv ses som den enda möjligheten att göra en värdering möjlig 
överhuvudtaget. Jansen Van Vuuren (2016) argumenterar för att tillämpningen av mer än en 
värderingsmetod bidrar till större osäkerhet i en värdering. Ett argument som därmed betyder 
att alla värderingar som tillämpar ortsprismetoden i kombination med avkastningsmetoden 
skulle vara att se som osäkra. 

6. SLUTSATS 

I detta kapitel redogörs för vad studien kommit fram till. Först redogörs för en kort samman-
fattning av de mest väsentliga upptäckterna. Vidare presenteras det bidrag som studien ämnar 
att ge. Slutligen presenteras tre olika förslag till vidare forskning. 

6.1 SAMMANFATTANDE ORD 

Utifrån resultatet av de intervjuer som genomförts med svenska auktoriserade fastighetsvärde-
rare dras följande slutsatser: 
 

• Svenska fastighetsvärderare lägger stor vikt vid att analysera verksamheten som bedrivs i en 
specialfastighet. Av de tre internationellt accepterade metoderna tillämpas nästan uteslutande 
avkastningsmetoden i kombination med ortsprismetoden. Den tredje metoden, produktionskost-
nadsmetoden, ses som bristfällig och har inte nått någon nämnvärd spridning.  

Studiens resultat indikerar på att det tillvägagångssätt som används därför har stora likheter 
med det tankesätt som anammas vid vinstmetoden. En andra slutsats blir därför: 
   

• Svenska fastighetsvärderare verkar omedvetet anamma vinstmetoden i större utsträckning än 
vad som tidigare framställts. Både svensk litteratur och internationell forskning har tidigare talat 
för att metoden inte haft någon större spridning i Sverige. Forskningen framställer att den ses 
för likvärdig andra metoder samt att praktiker saknar de kunskaper som krävs, medans svensk 
litteratur utesluter metoden helt. Studiens resultat talar i första hand för att det beror på att den 
ses för likvärdig andra metoder snarare än att svenska värderare saknar de kunskaper som krävs. 
Vad som dessutom föreslagits av tidigare forskning, att det borde användas en metod nära be-
släktad med de metoder som finns för att värdera företag, verkar därmed införstådd.  

Studien verifierar att de svårigheter som finns med att värdera specialfastigheter framförallt 
beror på bristen av jämförelsedata och därmed en problematik med att uppskatta ett korrekt 
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marknadsvärde. Värderingsprocessen blir därför väldigt omfattande då nyckeltalen kan behöva 
härledas långt bort från värderingsobjekten. Trots det blir en tredje slutsats: 

 
• Värderingens syfte verkar inte påverka tillvägagångssättet i någon större utsträckning. Den enda 

utmärkande skillnaden som kunnat identifieras är att kravet på mängden dokumentation varie-
rar. Framförallt kräver en värdering i externt syfte, åt exempelvis en bank, betydligt utförligare 
dokumentation än en intern värdering åt fastighetsägaren själv. En trolig förklaring till detta ses 
vara att bankerna i regel överlämnar ansvaret för en värdering åt fastighetsägarna själva.  

Inte helt oväntat styrker studiens resultat därför den tidigare forskning som gjorts angående en 
klients möjlighet att påverka en värdering. Tidigare studier föreslår att klienten försöker på-
verka värderaren framförallt genom expertis och informationsövertag. Att påtryckningar sker 
uteslutande på grund av klientens kompetens inom området kan dock inte verifieras. Studiens 
resultat antyder istället på att det är värderingens betydelse för klienten som styr graden av 
påtryckning. 
  
En viktig aspekt som väljs att lyfta fram utifrån studiens resultat blir därför att värderarna verkar 
stå inför ett dilemma på grund av den dubbla roll som klienterna spelar i en värdering. Klien-
terna utgör vid värdering av specialfastigheter en viktig källa till marknadsspecifik information. 
Samtidigt finns en risk att de vinklar informationen till sin fördel. Att värderarna utfäster sig 
för att arbeta objektivt kan därför inte utesluta klienternas möjlighet att påverka. Att förlita sig 
uteslutande på klientens information bör därför göras med försiktighet, då det kan få en direkt 
påverkan på värderingens resultat. Dock kan studiens resultat, liksom i den mesta kvalitativa 
forskningen, inte generaliseras till en bredare befolkning. Däremot skapar den incitament och 
tankemässiga förklaringar för vidare forskning. 
 

6.1.2 STUDIENS BIDRAG 

Det var emellertid inte studiens avsikt att ge en statistiskt säker slutsats om vilken värderings-
metod eller vilket tillvägagångssätt svenska värderare borde anamma. Avsikten var att jäm-
föra förekomsten av olika tillvägagångssätt och värderingsmetoder och att därigenom härleda 
generella fynd för att skapa en djupare förståelse över värderingsförfarandet av specialfastig-
heter på den svenska marknaden. Studien ger emellertid inte bara en djupare förståelse för 
olika tillvägagångsätt och metoder. Den bidrar också till att lyfta fram motiveringen för ytter-
ligare teoretisk och empirisk forskning inom området för att uppnå en mer ingående kunskap 
om värderingsförfarandet.  
 
Studien väljer särskilt att lyfta fram att det finns motiv för svenska fastighetsvärderare att åt-
minstone reflektera över de skillnader och likheter i metoder och tillvägagångssätt som finns 
mellan svenska och utländska aktörer. Att detta väljs att aktualiseras är framförallt då den 
svenska fastighetsmarknaden till stor del utgörs av utländska aktörer. Då studiens resultat vi-
sar att svenska fastighetsvärderare använder snarlika tillvägagångssätt, samt att intervjuerna 
genomsyrades av att svensk fastighetsvärdering bygger på gamla vanor, bidrar till motivet för 
svenska aktörer att bli mer medvetna om de alternativa tillvägagångssätt som finns.  
 
För att uppnå ett sådant ändamål föreslås en ökad kommunikation mellan svenska och utländska 
aktörer. Studien skulle därför kunna ses som informativ för svenska värderare, finansiella in-
stitutioner och fastighetsägare genom dess redogörelse för både svenska och internationella 
tillvägagångssätt. Genom att kommunicera och dela med sig av respektive lands åsikter om för- 
och nackdelar med olika metoder och tillvägagångssätt, skapas möjlighet att kunna bidra till 
utveckling och framsteg inom fastighetsvärdering.  



 36 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

6.2.1 FASTIGHETSVÄRDERING I ANDRA LÄNDER 

Ovan nämnda argument skapar incitament för vidare forskning att undersöka skillnader och 
likheter i fastighetsvärdering mellan olika länder. Förslagsvis skulle en jämförelse av de meto-
der som i denna studie framställs som mer välkända utomlands, men som omedvetet verkar 
användas även i Sverige vara intressant. Både svenska och utländska aktörer kan ha mycket att 
lära och ta del av varandra. Mer forskning skulle bidra till att ge ämnet högre aktualitet och 
vidare förslag på hur marknadens aktörer kan dra lärdom av varandra. 
 
6.2.2 FASTIGHETSVÄRDERING MELLAN STÄDER 

Studien visade även på skillnader i nationell nivå. De företag med placering i Malmö uppgav 
bokslutsvärdering som vanligare än de företag som var representerade i mindre städer. En in-
tressant framtida studie skulle därför vara att undersöka hur vidare detta fenomen skulle kunna 
säkerställas. En kvantitativ studie skulle möjliggöra statistisk jämförelse mellan olika städer för 
att besvara frågan hur vidare fastighetsvärderarna beroende på geografisk placering påverkas 
av syftet och mängden dokumentation. Att studien talar för att mängden dokumentation som 
krävs för en intern bokslutsvärdering är betydligt mindre än för en för extern värdering, gör att 
en tänkbar hypotes att pröva skulle kunna vara om fastighetsvärderare i storstäder har förutsätt-
ningar att arbeta mer effektivt. 
 

6.2.3 DIGITALISERING AV FASTIGHETSVÄRDERING 

Studiens resultat visar att fastighetsvärdering tenderar att bestå av att försöka uppskatta mark-
nadsvärdet, även i fallet med en specialfastighet. Detta visar sig göras främst genom att använda 
sig av en avkastningsmetod. Därmed utgörs en stor del av arbetet av att försöka hitta rätt siffror 
att sätta in i en förutbestämd kalkylmall. En fråga om inte det arbetet likväl skulle kunna utföras 
av en dator blir därmed genast värd att begrunda. Den ständigt aktuella debatten om hur en allt 
mer digitaliserad värld kommer göra att många jobb försvinner, väcker frågan om hur vidare 
fastighetsvärdering är ett utdöende yrke. Att undersöka hur pass långt framåt i digitaliseringen 
fastighetsvärderingen är skulle därför vara intressant. Ett inledande förslag skulle vara att gå in 
på djupet hos ett par av de större aktörerna i branschen. Detta då de troligtvis ligger längst fram 
i teknikutveckling och IT-hantering. 
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BILAGOR  

INTERVJUGUIDE 

 
Generella frågor 

• Vill du vara anonym? 
• Är det ok att vi spelar in samtalet? 
• Berätta lite om företaget du jobbar på! Hur länge har du arbetat som fastighetsvärderare? 

 
Begreppet specialfastighet 

• Hur skulle du beskriva en specialfastighet? Är du bekant med begreppet sedan tidigare? 
• Vad är det som utmärker en specialfastighet? 
• Har ni många värderingar av specialfastigheter? Kan du ge exempel? 
• Hur skiljer sig tillvägagångssättet vid en värdering av en specialfastighet från en värde-

ring av en icke-specialfastighet?  
 
Värderingens syfte 

• Vem/vilka är det som efterfrågar en värdering? 
• Får ni ofta in olika anledningar till värderingar och vilka är de vanligast förekommande?  
• Hur påverkar värderingens syfte ditt tillvägagångssätt?  
• Märker du av påtryckningar från klienten? 

 
En fastighets värde 

• Efterfrågas olika värde beroende på värderingens syfte?  
• Vad anser du skiljer avkastningsvärde och marknadsvärde? 

 
Val av värderingsmetod och dess tillämpning 

• Kan du beskriva den process från det att du får in en förfrågan om en värdering till dess 
att du gör ett värdeutlåtande?  

• Vilken information är viktigast för dig som värderare? 
• Vilka värderingsmetoder är du medveten om finns?  
• Har du hört talas om vinstmetoden respektive restvärdemetoden?  
• Vilken metod eller vilka metoder använder du vanligtvis vid värdering av en kommer-

siell icke-specialfastighet?  
• Vilken metod eller vilka metoder använder du vanligtvis vid värdering av en specialfas-

tighet? 
• Kombinerar du olika metoder för att göra en värdering? 
• Vilken skulle du säga är respektive metods styrka/svaghet? 
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