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 I

Sammanfattning 
 
Historiskt sett har fastigheter haft en god förmåga att behålla sitt värde och brukar vanligtvis 
ses som en stabil investering även i tider med hög inflation och höga räntor. Investeringar i 
fastigheter bör emellertid göras med stor eftertanke och alla variabler vilka påverkar 
fastighetens värdeutveckling bör noggrant viktas mot varandra. För att kunna avgöra 
fastigheters värde samt förutspå samhällsekonomins och fastighetsmarknadens effekter krävs 
ett gediget värderingsarbete.  Det finns flera faktorer som spelar in vid bedömningen av en 
fastighets värde. Detta innebär att den som arbetar med värderingar behöver ha ett brett 
kunskapsområde. Flera av de värderare författarna varit i kontakt med försöker ständigt 
undvika att övervärderingar av fastigheter görs. Detta är en viktig aspekt då många av 
uppdragsgivarna låter utföra värderingen just för belåning av fastigheten. Överbelåning ska 
undvikas i största möjliga utsträckning.  
 
Denna kandidatuppsats ämnar förklara hur värderingsarbetet går till praktiskt samt vilka 
parametrar i fastigheters natur och omgivning som spelar viktiga roller för värdet. Författarna 
har valt att koncentrera uppsatsens omfattningsområde till endast industriella och 
kommersiella fastigheter. 
 
De variabler som bedöms vara viktigast vid värdering av industri- och kommersfastigheter är 
fastighetens läge och den ekonomiska vinst fastigheten kan generera åt ägaren. Dessa faktorer 
går dock samman då fastighetens avkastning till viss del beror på fastighetens läge. De lägen 
som anses vara mest efterfrågade ligger utmed större kommunikationsleder så som 
europavägar och riksvägar. Dessa lägen efterfrågas främst av industriföretag som söker goda 
kommunikationsmöjligheter för inköpta och sålda produkter, dessa fastigheter erbjuder också 
goda möjligheter för marknadsföring i anslutning till vägar. Andra eftertraktade lägen är 
centralt belägna fastigheter i större städer, dessa fastigheter tenderar att locka butiker och 
tjänsteföretag då goda möjligheter finns för marknadsföring och närhet för såväl kunder som 
anställda.  
 
Det finns dock en del problematik i samband med värderingsarbetet då det ställer stora krav 
på såväl kunskap som erfarenhet. Värderaren måste göra vissa antaganden om framtiden och 
marknadsutvecklingen, dessa antaganden är inte alltid korrekta vilket innebär att en värdering 
kan bli mer eller mindre felaktig. 
 
Vidare gjorde samtliga deltagande respondenter bedömningen av fastighetsmarknadens 
framtida utveckling kommer att stagnera eller avta. Samtidigt förutspår även respondenterna 
att uppvärmningskostnader kommer att öka i framtiden. Detta i kombination med en 
stagnerande marknad kan innebära lägre värderingar i en snar framtid.   

 



 
 

 II

Definitioner 
 
Nedan presenteras och förklaras vad som avses med en del av de ord som förekommer i 
uppsatsen.  
 
Avkastningsvärde: ”Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida 
avkastningar från värderingsobjektet.” Persson (2005), Fastighetsnomenklatur, s.351 
 
FDS: Fastighetsdatasystem, ger tillgång till data ur det rikstäckande fastighetsregistret samt ur 
lagfarts- och inteckningsregitret. 
 
Inflation: Ihållande stegring av den allmänna prisnivån. Kan mätas med hjälp av prisindex 
(Termer i nationalekonomi – innebörd och sammanhang, Dickson, Luukainen och Sandelin). 
 
Kalkylränta: Den räntesats som används vid omräkning av belopp till tidigare eller senare 
tidpunkt. Ligger även till grund för det avkastningskrav som ställs på investeringen. 
Kalkylräntan kompenserar investeraren då denne avstått från disponibelt kapital. 
 
Löpande underhåll: Mindre reparationer för att vårda fastigheten och hålla den i gott skick. 
 
Marknadsvärde:  Det mest sannolika priset vid en försäljning av värderingsobjekt på en fri 
och öppen fastighetsmarknad vid en angiven värdetidpunkt. 
 
Periodiskt underhåll: Större reparationer då vissa delar av fastigheten har blivit undermåliga 
och måste bytas ut. 
 
Prisindex: Index för prisnivån på en vara eller varugrupp (Termer i nationalekonomi – 
innebörd och sammanhang, Dickson et. al.). 
 
Riksbanken: Sveriges centralbank kallas i dagligt tal för riksbanken och är en fristående 
myndighet under riksdagen. Bankens ansvar är att upprätthålla ett fast penningvärde, detta 
görs genom en styrning av penningpolitiken. Det främsta medlet med vilket de kan påverka 
penningvärdet är reporäntan vilken riksbanken styr (riksbanken.se1).  
 
Respondent: En av de personer vilka deltar i undersökningen. 
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1 Inledning 
 
Hur företag väljer att värdera investeringar kan skilja sig mycket beroende på investeringens 
typ och företagets karaktär. En vanligt förekommande investering som företag förr eller 
senare gör är just att investera i en eller flera fastigheter. Investeringar i fastigheter innebär 
ofta en stor kostnad för företag och inte sällan måste företag låna pengar för att kunna 
förvärva en fastighet, som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet.     
 

1.1 Problembakgrund  
 
Persson och Skult (2005) skriver att tiden från 1970-talet och framåt kan delas in i tre stycken 
perioder. Under 1970-talet bedrev den dåvarande regeringen en expansiv finanspolitik. 
Anledningen till denna typ av finanspolitik var regeringens målsättning att hålla den svenska 
sysselsättningen på en hög nivå. Resultatet blev dock att den expansiva finanspolitiken 
bedrevs på bekostnad av den svenska kronans värde. Under den första halvan av 1980-talet 
växte den så kallade normpolitiken fram. Denna politik innebar att om alla förväntade sig att 
framtida devalveringar var uteslutna, då skulle parterna på arbetsmarknaden vara restriktiva i 
utformandet av sina lönebud. Den allmänna förväntan om en orubblig fast växelkurs skulle då 
bli självuppfyllande. Normpolitiken lyckades förhindra fler devalveringar och 
sysselsättningen hölls uppe med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den offentliga 
sektorn. Vid 1980-talets slut och 1990-talets början började det bli svårare för den svenska 
regeringen att inte devalvera värdet på den svenska kronan. Orsakerna var bland annat 
fortsatta generösa löneavtal samt växande statliga budgetunderskott. Kulmen på den 
ekonomiska krisen kom under 1991 och 1992 då flera internationella spekulationsattacker 
riktades mot flera olika länder. Sverige försökte dock beslutsamt försvara den fasta 
växelkursen och riksbanken blev tvungen att höja sin styrränta till 500 % under hösten 1992. 
Vid detta tillfälle valde Sverige att överge den fasta växelkursen, tillåta värdet på den svenska 
kronan att falla för att sedan även kunna sänka räntan. Sedan den 19 november 1992 har 
Sverige haft en rörlig växelkurs. Samtidigt blev riksbanken en självständig institution, de 
löpande penningpolitiska besluten delegerades hädanefter till riksbankens direktion, vilken 
består av opolitiska tjänstemän. Direktionens uppdrag består i att hålla inflationen kring två 
procent, deras främsta styrmedel är reporäntan. Den extrema räntehöjningen med 500 % slog 
hårt mot såväl småhusägarna som företagen. Många fastighetsägare blev tvingade att sälja 
sina fastigheter då de inte klarade av räntekostnaderna.  
 
Den bostadskris som inträffade under 90-talet kunde kanske ha undvikits om både 
privatpersoner och företag haft en bättre kännedom om ekonomins och fastighetsmarknadens 
utveckling. I dagsläget behandlas därför fastighetsinvesteringar med stor försiktighet och inte 
sällan anlitas värderare som bedömer fastigheters marknadsvärde. Genom att iakttaga 
försiktighet kan överbelåning av fastigheter förhindras.       
 
Under 2000-talet har riksbankens reporänta ständigt varit låg, under 5 %, (riksbank.se2). Detta 
bidrar till gynnsamma förhållanden för Sveriges låneinstitut som kan erbjuda lån till låga 
räntor. I sin tur innebär detta att både privatpersoner och företag i Sverige kan göra 
lånefinansierade investeringar till relativt låga kostnader. Även om räntekostnaderna är låga är 
de ändå inte försumbara och varje investering måste ändå värderas och jämföras med andra 
investeringar av liknande karaktär. 
Samtidigt har fastigheter en god förmåga att behålla sitt reala värde och är en stabil 
investering även i perioder med hög inflation och höga räntor.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Värdering av fastigheter och analyser av avkastningsfastigheter har en nära koppling. Både 
ekonomisk och teknisk information om fastigheterna ger underlag för värdering. Eftersom 
olika människor och företag har olika preferenser har de även också olika krav på fastigheters 
skick, standard och framför allt avkastning. Då det även finns oberoende värderingsföretag 
kan dessa ge en opartisk värdering som kan anses gälla generellt för samtliga intressenter. Hur 
denna värdering går till kan vara intressant att undersöka då den sker utan några kopplingar 
till intressenternas syften med fastigheten.  
Då denna uppsats har en företagsekonomisk vinkling ligger fokus på just hur 
industrifastigheter och kommersiella fastigheter värderas. Vilka faktorer som är viktiga och av 
betydelse för denna typ av fastigheters värde ämnas undersökas. 

1.3 Problemformulering 
 
Efter ovanstående inledande diskussion lyder frågeställningen: 
 
Vilka faktorer är viktiga vid värdering av industriella- och kommersiella fastigheter?  
 
Frågeställningen för även med sig flera delproblem som är: 
 
– Hur värderas fastigheters flexibilitet? 
– Vilka för- och nackdelar finns det med olika värderingsmetoder?  
– Vilken problematik finns det kring värderingsarbetet? 

1.4 Syfte 
 
Författarna ämnar förklara hur industrifastigheter och kommersiella fastigheter värderas samt 
den problematik värderingsarbetet medför. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen ämnar undersöka industriella och kommersiella fastigheter. Med kommersiella 
fastigheter menas butiksfastigheter och kontorsfastigheter. Jordbruksfastigheter och 
skogsbruksfastigheter undersöks inte. Inte heller bostadsfastigheter undersöks.  
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2 Teori 
I teoriavsnittet presenteras de teorier som finns tillgängliga på det undersökta området. 
Författarna har i största utsträckning på förhand försökt välja de teorier som kan tänkas vara 
relevanta och aktuella för att ge ett god vägledning vid behandling av insamlad empiri.    

2.1 Fastighet 
 
De nedanstående avsnitten avser förklara vad begreppet fastighet och fastigheters tillbehör 
innebär. 
 
 
2.1.1 Fastighet och tillbehör 
 
”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 
horisontellt eller både horisontellt och vertikalt” (Jordabalken kapitel 4 § 1). Med andra ord 
så består en fastighet inte bara utav den fysiska byggnaden, utan även av marken som den står 
på räknas som en fastighet. 
 
Det som räknas som fastighetstillbehör är byggnader och andra anläggningar som uppförts för 
stadigvarande bruk ( Jordabalken kapitel 2 § 1). Så fastigheten är inte själva byggnaden, även 
om det oftast är den det talas om. 
 
2.1.2 Industrifastighet  
 
Under begreppet industrifastighet avses marken och de industriella byggnader som den avser. 
En industribyggnad är en ”byggnad som är inrättad för industriell verksamhet och som inte 
utgör kraftverksbyggnad” (Fastighetstaxeringslagen, 1979:1152). 
 
2.1.3 Kommersiell fastighet  
 
Till de kommersiella fastigheterna hör industriella fastigheter, hyresfastigheter, 
skogsbruksfastigheter och jordbruksfastigheter.  
 

2.2 Efterfrågan och utbud 
 
Enlig Lind och Persson (2005) har utbud och efterfrågan en betydande roll för värdering av 
fastigheter. Fastighetsmarknadens kortsiktiga utbudskurva kan ses som konstant vilket 
innebär att den är oelastisk. Detta beror på att byggnadsproduktion ofta är en tidskrävande 
process och därför förekommer inga förändringar i utbudet på kort sikt. Priset på fastigheter 
avgörs av just utbud och efterfrågan, priset i sin tur är ett resultat av det värde konsumenter 
och producenter sätter på fastigheten. De som producerar fastigheter väljer mellan 
alternativen att antingen t.ex. behålla äganderätten till fastigheten själv och sedan hyra ut den 
eller att sälja fastigheten. Konsumenten i sin tur väljer mellan alternativen att antingen t.ex. 
hyra en hyresrätt eller att köpa en bostadsrätt eller en fastighet. 
 
Vidare hävdar Lind et al. (2005) att enligt traditionell marknads- och pristeori ökar efterfrågan 
vid lågt pris. Detta innebär att då alternativet att äga fastigheter värderas lågt av både 
konsument och producent sjunker även priset. Det blir då billigare att köpa det egna boendet 
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istället för att bo i hyresrätt. Alternativet att äga fastigheter värderas då högt av både 
konsument och producent. Vilket medför en ökning av efterfrågan och konkurrensen om att 
köpa fastigheter medför en prisökning. Om priset sedan ökar medför detta till slut en minskad 
efterfrågan på fastigheter och konsumenter anser att värdet av att äga fastigheter är mindre än 
att bo i hyresrätt, campa eller en annan form av boende. Alternativet att äga fastigheter 
värderas återigen lågt av både konsument och producent. 
 
Lind et. al. (2005) hävdar slutligen att på detta sätt ökar och minskar efterfrågan i förhållande 
till utbudet tills marknaden är i jämvikt. Marknadsjämvikt innebär att vid ett specifikt pris är 
utbudet lika stort som efterfrågan. Marknadsjämvikt förutsätter dock ett perspektiv utifrån en 
förenklad marknad och att det inte finns några marknadsimperfektioner. I praktiken är dock 
marknaden alltid föränderlig. 
 

2.3 Ränta 
 
Yard (1995), då förvärvandet av fastigheter kräver stora kapital är det inte sällan såväl 
privatpersoner som företag gör lånefinansierade köp. Låneinstitutens incitament för att låna ut 
pengar är att de erhåller ränta på de utlånade medlen. De rörliga utlåningsräntorna som 
låneinstituten erbjuder styrs av Riksbanken.  
 
Riksbankens främsta verktyg för att styra dessa räntor är enligt Råckle och Waxler (2005) den 
så kallade reporäntan. Reporäntan är den räntan låneinstitut betalar och erhåller på de korta 
lån som de både ger och får av Riksbanken. Räntan som fastighetsägaren betalar för det 
lånefinansierade köpet tillsammans med kostnaden för fastighetens drift påverkar 
fastighetsägarens betalningsförmåga. Tillsammans med det rådande ränteläget och 
avbetalningstakten påverkar dessa faktorer betalningsnettot, det ekonomiska resultatet av att 
göra ett lånefinansierat köp och underhålla en fastighet. 
 
Enligt Lind och Persson (2005) påverkar det rådande ränteläget fastigheters värde indirekt via 
utbud och efterfrågan. Om räntan är hög innebär det att det blir dyrare för fastighetsägare att 
behålla sina fastigheter och har därför ett incitament att sälja. Samtidigt blir det dyrare för 
presumtiva köpare att låna pengar för ett fastighetsköp de har därmed ett incitament att inte 
köpa fastigheter. En eventuell höjning av räntan påverkar alltså efterfrågan negativt och 
därmed faller priserna och värdet på fastigheter. Efterfrågekurvan skiftar alltså inåt vilket 
innebär att priset sjunker och efterfrågan minskar.     
 

2.4 Inflation  
 
Enligt Andersson, Ekström och Gabrielsson (2004) är inflation de prisstegringar på varor och 
tjänster i samhället som gör att pengarnas reala ekonomiska värde minskar, d.v.s. hur mycket 
mindre konsumenten får för sina pengar. Ovanstående innebär att värdet av de ekonomiska 
medel som placeras i banker eller investeras i företag minskar från år till år på grund av 
inflationen. Därför måste såväl företag som privatpersoner ta hänsyn till inflationen då de 
beräknar ränta, avkastning, kostnader etc. innan de investerar i fastigheter.  
 
I avsnittet om ränta togs Riksbankens reporänta upp, denna ränta använder Riksbanken som 
verktyg för att kontrollera inflationen i landet. Riksbankens mål är att hålla inflationen kring 2 
%/år, runt detta målet finns det en toleransnivå om +- 1 % (riksbank.se3). 
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2.5 Värdering  
 
Under denna rubrik redovisas de teorier gällande värdering och värderingsmodeller som 
bedöms relevanta för uppsatsen. 
 
2.5.1 Vad är ett värde och hur uppstår det?   
 
Enligt Persson (2005) skapas värde då ett behov tillfredsställs. Förväntningen om framtida 
nyttor vid användning av en resurs skapar en föreställning om resursens värde. Följande 
konstateras: ”Värde = En funktion av framtida potentiella nyttor.”, Persson, 2005, s.346. Då 
värderingar utförs är det därför viktigt att realistiska bedömningar görs gällande framtida 
nyttor, värderingsobjektet och andra faktorer som påverkar objektet. 
 
Damodaran (2002) skriver att vissa typer av värdering är lättare att göra än andra och att 
behovet av information för vardera objekt varierar. Värdering av en fastighet skiljer sig från 
värdering av en aktieportfölj då de kräver olika information och följer annorlunda strukturer. 
 
2.5.2 Marknadsvärde 
 
Vid en värdering av kommersiella fastigheter, är det två olika värden som främst är 
intressanta – marknadsvärdet och avkastningsvärdet. ”Med marknadsvärdet för en 
taxeringsenhet avses det pris som den sannolikt betingar vid en försäljning på den allmänna 
marknaden”(5 kap 3 § FTL). 
 
2.5.3 Investeringsbedömning     
 
Vidare hävdar Damodaran (2002) att förvånansvärt många investerare inte arbetar efter 
traditionella värderingsteorier överhuvudtaget då de anser att ett objekts värde inte är relevant. 
Dessa använder sig av en investeringsteori kallad ”bigger fool theory of investing” vilken 
grundar sig på tanken att värdet av tillgång inte har någon betydelse så länge det finns någon 
(”bigger fool”) som är villig att köpa denna tillgång. Detta kan dock bedömas vara en osäker 
metod för värdering då vid försäljningstillfället samma investerare kanske inte längre har ett 
intresse för att genomföra köpet. 
 
Persson (2005) menar att all investeringsbedömning är behäftad med risk, detta innebär med 
andra ord att investeringsbedömningar alltid är osäkra. Det går alltså inte att bedöma det 
kommande värdet av en investering med absolut säkerhet. Det är viktigt att såväl företag som 
privatpersoner räknar med dessa risker då deras kalkylränta bestäms.   
 
Vidare hävdar Persson (2005) att investeringars värde inte alltid är objektiva egenskaper utan 
står i direkt relation med vem det är som gör en investeringsbedömning.  
 

 

2.6 Flexibilitet 
 
Flexibilitet i en fastighet innebär att fastigheten och dess tillbehör kan alterneras för att passa 
förändrade krav och önskemål. Denna flexibilitet är en egenskap som många fastighetsägare 
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idag eftertraktar då det möjliggör enkla och kostnadseffektiva anpassningar till användarnas 
behov, (merten.de). Detta i sin tur leder till ökad konkurrenskraft för fastighetsägaren. 
 
2.6.1 Flexibilitetens betydelse för bygg- och fastighetsbranschen 
 
Enligt Chapman (2003) har bygg- och fastighetsmarknaden i USA drabbats av en neråtgående 
trend de senaste åren, särskilt gällande nybyggnation och uthyrning av kontorsfastigheter.  
 
Timiraos (2008) menar också att det kommersiella byggandet är på väg att stanna av. Vidare 
hävdar han att flera stora byggföretag har lagt ner projekt på grund av minskad eller ingen 
lönsamhet. Den neråtgående trenden innebär för de amerikanska företagen att konkurrensen 
om projekten hårdnar och vinstmarginalerna sjunker.  
 
Orsaken till neråtgående trenden i USA har enligt Chapman (2003) att göra med företagens 
minskade behov av utrymme. I dagsläget gör amerikanska företag allt de kan för att minska 
sina hyreskostnader. Det hör inte till ovanligheterna att amerikanska företag reducerar sina 
genomsnittliga kontorsareor med en tredjedel av den ursprungliga ytan. Skälet till den 
minskade efterfrågan på kontorslokaler sägs vara att teknikens framsteg gör det möjligt för 
fler och fler att arbeta hemifrån. Företaget Sun Microsystems anställda uppmuntras att arbeta 
hemifrån och 45 % av företagets totala 35 000 anställda arbetar idag som iWorkers. Detta 
innebär att de har avsagt sig sin rätt till en individuell arbetsplats. Även export av 
arbetstillfällen till låglöneländer t.ex. Indien påverkar företagens efterfrågan på kontorsyta.   
Vidare förutspår artikeln att ekonomisk tillväxt kan leda till korta hyreskontrakt men att det 
ändå kanske inte är tillräckligt för att motivera amerikanska företag till långa hyresavtal. För 
att få företagen till att anställa mer arbetskraft och gå in i långa hyresavtal krävs en bibehållen 
ekonomisk tillväxt under längre tid. 

2.7 Kalkylmetoder  
 
Det är svårt att räkna ut ett exakt pris vid en fastighetsvärdering eftersom den bygger på olika 
prognoser om framtiden och värderingen räknas mer som en uppskattning av priset. Det finns 
flertalet kalkylmetoder vid värdering av investeringar och av dessa så är det tre som 
huvudsakligen används vid fastighetsvärdering: Kassaflödesmetoden, 
Produktionskostnadsmetoden och Ortsprismetoden. 

 
2.7.1 Kassaflödesmetoden 
Enligt Yard (2001) behöver inte värdet av en investering alltid ha samma värde, värdet 
förändras över tiden. Vad metoden går ut på är att framtida intäkter och kostnader ska räknas 
om till dagens penningvärde. Ett annat ord för kassaflödesanalys är engelskans Cash-Flow. 
För att kunna göra dessa omräkningar används nuvärdeberäkningar. Kalkylräntan används 
som en så kallad omräknesfaktor, vilken gör det möjligt att jämföra olika betalningar över 
tiden. Dessa in och utbetalningar återförs till nutidstidpunkten genom diskontering. Vid 
exempelvis värdering av ett hyreshus skulle intäkter motsvaras av hyra och kostnaderna 
motsvaras av underhåll och drift av fastigheten.  En anledning till detta kan bero på 
penningvärdesförändring, men även på att kapital kan ge en annan avkastning vid en 
alternativ användning. För att avkastningsvärdet ska gå att beräkna krävs även att vissa 
faktorer fastställs (his.se1). 
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Dessa är: 
 

• Framtida in- och utbetalningar 
• Kalkylränta 
• Grundinvesteringens värde 
• Investeringens ekonomiska livslängd 
• Inflation 
• Eventuell prisutveckling som ej följer 

inflationen 
 
 

Vilka faktorer som tas med är upp till den 
personen som konstruerar kalkylen. Detta gör 
cashflow-kalkylen till en flexibel kalkylmetod 
då den kan anpassas efter fleras önskemål. Den 
kan dock även missbrukas till att visa endast vad 
en presumtiv köpare vill se. Detta kan ses som 
en nackdel med cashflow-kalkylen.  
Enligt Persson (2005) är avkastningsvärdet 
nuvärdet av de förväntade framtida 
inbetalningarna från värderingsobjektet och 
avkastningsvärdet i sig är knutet till en viss 
köpares förutsättningar.  
 
      
                         Figur 1, Cashflow-kalkyl 
 
2.7.2 Ortsprismetoden 
 
En metod som går att tillämpa på de flesta typer av fastigheter är ortsprismetoden. Den 
grundar sig i jämförelser med försäljning av liknade objekt inom samma område eller ort. 
Dock ska inte ”beaktas sådana försäljningar om vilka kan anta ha ovidkommande 
omständigheter har inverkat på priset” (5 kap. 5 § FTL). 
 
De parametrar som påverkar en fastighets värde bestäms oftast med hjälp av en besiktning.  
När den är avklarad genomförs en sökning utav liknande fastighetstyper som förvärvats, så 
kallade jämförelseobjekt, som gjorts på samma ort. En metod att finna objekt är att använda 
Lantmäteriets fastighetsprisregister, där alla fastighetsöverlåtelser som gjorts i Sverige finns 
med (lantmateriet.se1). Då det är vanligt att jämförelseobjekten sålts vid olika tidpunkter än 
värderingstidpunkten, kan priserna bli tvungna att korrigeras som en följd av prisutvecklingen 
på marknaden. Även diverse dataprogram finns nu att tillgå, vilka automatiskt listar sålda 
fastigheter av liknande karaktär i samma område. Ett av problemen som kan tänkas föreligga 
med metoden är att tillgången på jämförbara objekt kanske inte alltid är god. 
 
 
 
2.7.3 Produktionskostnadsmetoden  
 
Vid industrifastigheter kan det till skillnad från exempelvis köp av hus vara svårt att hitta 
liknande objekt, vilket försvårar en metod som ortsprismetoden. Skillnaderna mellan 
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byggnaderna kan vara stora och vad som ska räknas in som värde är inte lika självklart. Det 
kan bero på vem köparen är och dess intentioner med byggnaden. Hur flexibel byggnaden är 
och vilken verksamhet som tidigare bedrivits i den. I detta avseende är 
produktionskostnadsmetoden bra att tillämpa, då den tar hänsyn till vad det verkligen kostar 
att bygga en liknande byggnad tillsammans med andra parametrar. Den metoden sker i tre 
olika steg.  
 
I det första steget, räknar värderaren ut vad det skulle kosta att bygga en likadan fastighet, en 
så kallad återanskaffningskostnad (skatteverket.se1). Den grundar sig i byggnadens faktiska 
byggkostnader, eller med hjälp av uppgifter angående historiska produktionskostnader. 
 
Steg två, där räknas återanskaffningskostnaden ner med hänsyn till den värdeminskning som 
sker som en följd av ålder och slitage (www.skatteverket.se1). Denna nedräkning sker med 
hjälp av en nedräkningsfaktor som återfinns i den så kallade IN-tabellen, dvs en 
nedräkningsmodell. 
 
I det sista steget, d.v.s. steg tre, så adderas markens värde in och den summa som värderaren 
då får fram blir fastighetens värde (skatteverket.se1).   

2.8 Fastighetsöverlåtelse 
 
Vid fastighetsöverlåtelse är förvärvaren skyldig att söka lagfart för den aktuella fastigheten. 
Detta måste köparen göra för att kunna vara säker på att köpet registreras och för att 
säkerställa att han är den enda ägaren till fastigheten. Ansökan om lagfart handläggs av 
lantmäteriet. För handläggning av lagfartsansökningar tar lantmäteriet ut en avgift som uppgår 
till 3 % av köpeskillingen då ägaren till fastigheten är ett företag.  
 
2.8.1 Paketering av fastigheter 
 
Många bolag väljer numera att sälja sin eller sina fastigheter i paketerad form, detta innebär 
att istället för att sälja fastigheten som ett fristående objekt säljs istället ett helt bolag. Det 
händer att större bolag väljer att starta ett dotterbolag vilkets enda tillgång är just fastigheten. 
Sedan säljs hela bolaget, eller rättare sagt alla bolagets aktier. Genom att göra fastighetsaffärer 
på detta sätt kan både säljaren och köparen komma undan många kostnader som annars 
uppstått i samband med en vanlig fastighetsaffär. Ett exempel på en kostnad som kan 
undkommas är just lagfartskostnaden då denna inte tas ut vid fusioner eller fissioner mellan 
bolag (lagen.nu1).  
 

2.9 Auktoriserad värderingsman     
Samfundet för fastighetsekonomi auktoriserar sedan 1994 fastighetsvärderare. Syftet med att 
utfärda auktorisationer av fastighetsvärderare är att tillgodose de krav på kvalitativ 
värderingsverksamhet som finns. För erhållandet av auktorisation behöver tre krav uppfyllas 
för den sökandes räkning. Sökanden skall ha fullgjort en högskoleutbildning som omfattar 
minst tre års heltidsstudier, ämnena ska vara grundläggande för värdering av fastigheter. 
Vidare krävs det tre års vitsordat praktiskt värderingsarbete. Slutligen ska det också uppfyllas 
ett oberoendekrav som innebär att värderingsmannen ska ha sådana anställningsförhållanden 
vilka inte hotar dennes självständiga och opartiska värderingsarbete (samfundet.se1).    
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3 Metod 
 
I detta avsnitt redovisar vi vår arbetsgång och vilka metoder vi valt att använda för att samla 
information och hur vi analyserat det material som samlats in. 

3.1 Deduktiv ansats  
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det i det akademiska skrivandet två olika strategier för hur 
verkligheten undersöks, dessa benämns vanligtvis deduktiv strategi och induktiv strategi. 
Uppsatsens grund följer huvudsakligen en deduktiv strategi. Den deduktiva strategin innebär 
att innan empirisk information insamlas undersöks redan etablerade teorier inom samma 
område. Det innebär i klarspråk att författarna först bildar en egen förväntan om ämnet som 
undersöks innan eventuella undersökningar påbörjas, denna förväntan grundas på tidigare 
forskning som bedrivits inom området.  
 
Kritiken mot en deduktiv ansats kan enligt Jacobsen (2002) vara att den får författaren att 
endast leta efter viss typ av information. Detta kan leda till att endast den information som 
stöder författarnas förväntningar tillvaratas.  
 
Författarna av den aktuella uppsatsen väljer att arbeta med en deduktiv strategi för 
informationsinsamling då de har lite kunskap om det aktuella ämnet och därför måste utgå 
från redan etablerade teorier.    
 

3.2 Validitet 
 
Enligt Jacobsen (2002) är begreppet validitet centralt vid kvalitativa undersökningar. Validitet 
kallas även för giltighet eller relevans och avgör om det som avsetts undersökas faktiskt 
undersökts. Validitet kan även ses som ett mått på hur väl empirin är förankrad i den 
teoretiska referensramen. För samtliga typer av vetenskapligt arbete är det av stor vikt att god 
validitet eftersträvas.  

3.3 Reliabilitet   
 
Med reliabilitet menas enligt Jacobsen (2002) att det empiriska materialet ska vara tillförlitligt 
och trovärdigt. Det betyder att resultatet ska gå att lita på och undersökningen ska genomföras 
på ett sådant sätt som väcker tillit. Resultatet ska bli ungefär det samma om undersökningen 
genomförs på nytt. 

3.4  Generaliserbarhet  
 
En uppsats med för få respondenter, riskerar att få resultat som enbart representera ett fåtal 
grupper, istället för kanske en hel bransch.” Att gå på bredden ökar möjligheten att 
generalisera resultaten från ett stickprov till en population” (Jacobsen, 2002, s. 100).        
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3.5 Kvalitativ metod  
 
En kvalitativ undersökning förmedlar mening, via språk och handlingar. Till skillnad från 
kvantitativa undersökningar, där insamlingen ofta sker via ett frågeformulär med givna 
svarsalternativ, sker den kvantitativa genom öppna samtal mellan uppgiftslämnare och 
undersökare. (Jacobsen, 2002) 
 
Arbetet med att samla in data sker i olika skeden. Det första skedet, är insamling av 
primärdata. Det är upplysningar direkt från personer, då forskaren samlar in information för 
första gången. Insamlingsmetoden är specifikt anpassad för en viss problemställning. Det sker 
vanligtvis genom observation, öppna individuella intervjuer och gruppintervjuer.  När 
insamlingen av primärdata är gjord, påbörjas insamlingen av sekundärdata, även kallat 
källgranskning. Det kan vara upplysningar direkt från andra personer, som kan ha forskat 
inom andra områden än just det som ämnas undersökas. Informationen kan ända vara till stor 
vikt för forskaren, men den måste hela tiden vara kritisk till dessa källor och ifrågasätta 
trovärdigheten. Det är att föredra att använda sig utav olika typer av data, då de kan ge 
varandra stöd och på så sätt styrka resultatet av undersökningen. (Jacobsen, 2002) 
 
Den kvalitativa ansatsen är till en början induktiv. Det kan dock vara svårt att gå in i 
undersökningen med ett helt öppet sinne, vilket gör att den induktiva ansatsen ofta är ett ideal, 
som ibland kan vara svårt att uppnå helt då det är lätt att bli färgad under resans gång. Då den 
kvalitativa undersökningen sätter få begränsningar från de svar som en uppgiftslämnare ger, 
läggs istället tonvikten vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare. Det kan 
exempelvis handla om egna personliga erfarenheter eller tips som en person med lång 
branscherfarenhet inom det ämnesområdet som undersöks kan ha.(Jacobsen, 2002) 
 
Undersökaren har inte förutbestämt allt den ska leta efter, vilket ger undersökningen en 
öppenhet. Informationen bestäms istället av de situationer som observeras eller av de 
människor som intervjuas. Då det inte finns några givna svarsalternativ, får undersökningen 
en hög intern giltighet. Den är bra på att ge en bild som stämmer bra överens med hur en 
situation eller fenomen ser ut i verkligheten. En fördel med öppenheten som en kvalitativ 
undersökning ger, är att den kan medföra att informationen som samlas in blir nyanserad. Det 
innebär att uppgiftslämnaren lämnar sina tolkningar och åsikter, vilket gör att undersökaren 
får in det specifika från varje uppgiftslämnare. (Jacobsen, 2002) 
 
Mellan undersökare och den som undersöks ska det uppstå en närhet, vilket gör att det blir 
lättare att komma under skinnet på uppgiftslämnaren. Det görs enklast i en intervjusituation 
med långa samtal. Närheten kan föra med sig att uppgiftslämnaren lämnar ut sådan 
information som den kanske inte tänkt på från början, eller ens tänkt ge ut. (Jacobsen, 2002) 
 
Något som ska eftersträvas i en kvalitativ undersökning enligt Jacobsen (2002) är flexibilitet. 
Utgångspunkten med undersökningen är att belysa problemställningen, men den kan komma 
att ändras beroende på den information som samlas in. Det kan även bli tvunget att ändra 
tillvägagångssättet för att samla in information, vilket medför att arbetsgången blir interaktiv. 
 
Detta sätt att arbeta på gör så att gränsen mellan datainsamling och analys blir vag. 
Informationen som kommer in analyseras direkt, för att eventuellt kunna göra ändringar. 
Detta är ofta en nödvändighet för att undersökaren ska kunna vara säker på att informationen 
som samlats in är tillräcklig, eller rätt för ändamålet. (Jacobsen, 2002). 
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En nackdel med en kvalitativ undersökning enligt Jacobsen (2002) är att den är 
resurskrävande. Intervjuer tar lång tid vilket kan medföra att undersökaren endast hinner med 
ett fåtal intervjuer. Det kan ibland försvåra resultatets generaliserbarhet. Därför är urvalet av 
uppgiftslämnare av extra stor vikt för undersökningens resultat. 
 
 

3.6  Val av ansats  
 
Den forskningsmetod som författarna valt är kvalitativ då den bäst lämpar sig till en 
explorativ problemställning. Till en sådan problemställnings krävs en metod som får fram 
många nyanser, vilket enklast görs genom att koncentrera sig till ett fåtal enheter. Metoden 
sätter få begränsningar gällande de svar som en uppgiftslämnare kan ge. Eftersom det finns 
flera olika metoder för värdering, vill vi ge uppgiftslämnaren möjligheten att motivera på ett 
mer utförligt sätt varför de valt just en specifik metod och även sina erfarenheter av just den. 

 

3.7 Tillvägagångssätt  
 
Författarna har valt ut företag av olika typer och storleksordningar, som alla på något sätt 
arbetar med värdering. Det empiriska materialet har samlats in genom att författarna har utfört 
intervjuer, samt observation av en värdering och till viss del studier av dokument. De 
intervjutekniker som använts är personligt möte, telefon och via e-post. Vid de personliga 
mötena och telefonintervjuerna har diktafon använts för att fånga upp så mycket information 
som möjligt av respondenterna. E-postutskicken har haft två olika frågelistor och 
respondentgrupper. Den ena respondentgruppen har varit värderingsföretag, där frågorna varit 
formulerade på samma sätt som vid de personliga mötena och vid telefonintervjuerna, Det 
andra utskicket har gjorts gällande utbud och efterfrågan av industrifastigheter i olika svenska 
kommuner belägna i södra Götaland. Frågornas utformning har varit av narrativ struktur, för 
att kunna få så uttömmande svar som möjligt av respondenterna. Alla frågeformulär bifogas 
som bilagor i slutet av uppsatsen. 
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4 Empiri 
 
I avsnittet presenteras det empiriska material författarna funnit relevant för uppsatsens 
frågeställning. Sammanställningar av intervjuer med diverse värderingsföretag, en 
dokumenterad observation samt en kort sammanställning av mindre marknadsundersökning 
av fastighetsmarknaden i södra Sverige presenteras nedan.     

4.1 Urban Lönn, Värderingsinstitutet i Halmstad AB 

Värderingsinstitutet utför besiktningar och marknadsvärderingar av alla typer av objekt, t.ex. 
industrier, fastighetsbestånd och hotell. Företaget bildades 1975, ursprungligen som en filial 
till nuvarande Swedbank i Halmstad. Under 1986 blev det dock ett självständigt företag, 
under 2003 köptes verksamheten av Urban Lönn. Värderingsinstitutet ingår i en rikstäckande 
sammanslutning av värderingsföretag kallad Visamgruppen. Någon kundgrupp är inte mer 
representerad än någon annan, största kund är Kronofogdemyndigheten. Oftast beställs 
värderingarna för bokföring, belåning eller dödsbon. Senaste tiden har Lönn inte märkt av 
någon förändring i efterfrågan av hans tjänster, enligt honom själv har det att göra med att 
verksamheten främst behandlar industrifastigheter. Detta ger upphov till ett jämnare flöde 
enligt honom själv. Värderingsinstitutet får dock anses vara ett mindre företag då Urban Lönn 
är den enda anställda, företaget omsätter dock ca 1 miljon kronor om året. Geografiskt sett 
sträcker verksamheten sig över hela Halland och norra Skåne. Värderingsinstitutet värderar 
alla typer av fastigheter. Större fastigheter, så som industrier, hyreshus och hotell anses dock 
vara de mest förekommande. Ingen typ av bransch är överrepresenterad. Kunderna är 
allehanda olika företag. Det skulle kunna vara möjligt att tillverkningsföretag inom 
industribranschen är något fler än de andra branscherna, men det är svårt lyfta fram något 
specifik typ av kund.  

De avgörande faktorerna för en fastighets värde enligt Lönn är de potentiella bruttointäkterna, 
fastighetens läge samt fastighetens användningsområde. Dessa faktorer hänger samman då 
bruttointäkterna delvis beror på fastighetens läge och användningsområde. Enligt Lönn spelar 
läget en stor roll, värdet på en industrifastighet på en avlägsen ort i Småland eller på Fyllinge i 
Halmstad kan variera enormt. Lägen med goda kommunikationsmöjligheter via hamn, stora 
vägar och järnväg värderas högre än lägen med sämre möjligheter till förbindelse. För många 
företag är logistiken en avgörande faktor och för just dessa kunder kanske läget är den mest 
avgörande faktorn då de väljer vilken fastighet de ska förlägga sin verksamhet.  

Vidare spelar fastighetens användningsområde in vid värderingen, fastighetens flexibilitet är 
kopplad till fastighetens användningsområde. En fastighet med flera olika möjliga 
användningsområden kan anses vara attraktiv för flera olika typer av verksamheter. 
Möjligheten till en alternativ användning av fastigheten kan då motivera ett högre värde. 
Efterfrågan på flexibilitet är beroende dels på vilken verksamhet kunden planerar använda 
fastigheten till, men även vilken kund som beställt värderingen. Vissa kunder fäster inget 
värde på flexibilitet eftersom de sedan tidigare är säkra på fastighetens användning. Samtidigt 
finns det de kunder som inte alltid är säkra på vilken verksamhet som fastigheten ska 
användas till. En sådan kund värderar flexibiliteten högt. En annan faktor Lönn väger in i 
värderingen är vakanser. Vidare menar han att uppskattningen av vakanser måste göras 
noggrant och med eftertanke. Vakansgraden varierar beroende av efterfrågan. Har en minskad 
efterfrågan noterats bör hänsyn tas till detta då vakansgraden uppskattas. Skulle efterfrågan 
minska kan vakansgraden förväntas öka. De fastigheterna med obefintlig vakansgrad eller 
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mycket låg vakansgrad är vanligtvis centralt belägna bostadshyreshus. Efterfrågan på denna 
typ av objekt är princip alltid mycket hög.  

Vid värdering tillämpar värderingsinstitutet avkastningskalkyler i kombination med 
ortprismetoder.  Kalkylräntan och direktavkastning styr det bedömda värdet på fastigheten.  
Svårigheterna med fastighetsvärdering är enligt Lönn att förutsäga skiftningar i utbud och 
efterfrågan. 

Gällande marknadens utveckling de närmsta åren är Lönns åsikt att marknadsvärdet för villor, 
bostadsrätter och hyreshus kommer att stiga. Däremot anser han att marknadsvärdet på 
industrifastigheter kommer att vara oförändrat.Vidare förutspår Lönn att kostnader för drift 
kommer att öka i takt med högre energipriser. Samtidigt misstänker han även att intresset för 
nyare och mer energisnåla anläggningar kommer att öka. Underhållskostnaderna anser han 
kommer att ligga konstanta.  

4.2 Rolf Brückmann Industriförmedling SFS AB 
 

Företaget Industriförmedling SFS AB ligger i Halmstad och är en mäklarbyrå med inriktning 
mot förmedling av industri-, kontors-, och hyresfastigheter, fastighetsföretag samt 
hyresförmedling av industri-, kontors och butikslokaler. Företaget är fristående och inte knutet 
till någon bank, finansieringsinstitut eller fastighetsbolag. Företagets anställda är dock inte 
auktoriserade fastighetsvärderare varför de endast får göra en marknadsbedömning av en 
fastighets pris. Marknadsbedömningen förutsäger att fastigheten ska säljas, bedömningen är 
således endast en uppskattning av vilket utgångspris skulle vara vid en antagen försäljning. 
Industriförmedling SFS AB består av tre anställda och drivs av Rolf Brückmann som varit 
verksam som mäklare sedan 70-talet. Företaget grundades 1983 och omsätter ca 3-4 miljoner 
om året. Av Industriförmedlings objekt anses ingen fastighetstyp vara mer representerad än 
några andra. Industrifastigheter, kontors- och butiksfastigheter och bostadshyreshus anses 
förekomma i lika stor utsträckning. Den största efterfrågan ligger dock på bostadshyreshus 
och minsta efterfrågan ligger på industrifastigheter. Detta hänger dock ihop med hur 
industrifastigheten är utformad, om det går att stycka upp den och använda den som 
förvaltningsfastighet eller om den bara är avsedd för en brukare och användningsområdet 
anses begränsat.  
 
Ingen bransch är mer representerad än någon annan i industriförmedlings kundregister. Då det 
gäller hyreshus och kontors- och butiksfastigheter är i princip alla köpare förvaltare. De köper 
fastigheter endast för att hyra ut och förädla. Dessa vill helst ha hyreshus med flera 
hyresgäster för att sprida sina risker. Att köpare väljer att endast hyra ut till endast en 
hyresgäst är inte vanligt. Köpare av industrifastigheter köper oftast för eget bruk. 
Industriförmedling prioriterar förmedling av industrifastigheter. Det kan vara svårt att finna 
köpare för vissa industrifastigheter och många faktorer spelar in.  
 
En av dessa faktorer är läget som anses vara en av de viktigaste faktorerna. Brückmann anser 
att läget är viktigt dels för att många företag vill ha ett reklamläge och kunna synas. 
Fastigheten bör helst inte ligga utanför tätort och det är en stor fördel om den ligger intill en 
större riksväg, vilket underlättar kommunikation och logistik. Fastigheter som ligger på 
avskilda platser anses vara svårsålda objekt och värderas därmed lägre. Fastigheten ska helst 
vara belägen i ett område eller en ort där företaget kan få den arbetskraft det behöver. Är det 
ett stort företag som etablerar sig i ett mindre samhälle med få invånare kan det vara svårt att 
hitta kvalificerad personal. Gällande flexibilitet i industrifastigheter anser Brückmann att det 
är viktigt att hitta rätt verksamhet till rätt typ av lokaler exempelvis kan takhöjden vara för låg 
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och då lämpar inte lokalen sig för alla företags verksamhet. Högre takhöjd ger flexibilitet på 
ett helt annat sätt. Mycket hänger på hur företagen kan lösa sitt produktionsflöde d.v.s. 
logistiken inom fastigheten. Ett vanligt förekommande fall är då företag som haft mindre 
lokaler flyttar till större p.g.a. expansiva skäl prioriteras fastighetens förutsättningar för att 
kunna få rätt logistik framför lågt pris. Företagen bedömer alltså fastigheten efter hur effektivt 
de kan bedriva sin verksamhet i den. 
 
En annan faktor som spelar in vid bedömningen av fastigheters värde är den uppskattade 
vakansen i fastigheten. Brückmanns åsikt är att om en tom industrifastighet ska säljas, så 
måste det i princip alla fall säljas till en egenbrukare. Det blir då endast en brukare som går in 
i fastigheten direkt och kan nyttja den. En förvaltare vill inte köpa en helt tom fastighet. Utan 
de vill i regel ha en viss del uthyrd, för att sedan kunna förädla fastigheten i övrigt. Det har 
med finansieringen samt spridningen av riskerna att göra. Det kan vara svårt att få 
kreditgivare att ställa upp med pengar på en tom fastighet. Gäller det däremot en egenbrukare 
som bedriver sin egen verksamhet så tittar kreditgivarna inte lika mycket på fastigheten, utan 
mer på verksamheten som ska in i fastigheten. Eftersom att fastigheten då endast ses som ett 
medel för att tjäna pengar. 
 
Då Industriförmedling SFS AB gör sina marknadsbedömningar av priset på en fastighet 
använder de sig av en avkastningsmetod till alla typer av objekt. Även ortsprismetoden 
används. Ortsprismetoden hänger samman med vilken avkastning som efterfrågas och vilken 
hyra som sätts på respektive lokaler. En fastighet kan bestå av många olika typer av lokaler 
t.ex. kontor, lager och produktion. Det gäller att sätta rätt marknadsvärde för de olika typerna 
av lokaler. Företaget anser sig vara nöjda med det arbetssätt som tillämpas vid bedömningen 
av marknadsvärde. Brückmann menar att eventuella felberäkningar sällan görs och om det 
görs beror det i vissa fall på säljaren eller köparen. Om det är en eller flera köpare som är 
extremt intresserad utav fastigheten av någon anledning kan det bli budgivning. Ibland passar 
fastigheten kundens verksamhet mycket väl. Då är den kunden beredd att betala mer än det 
värde som fastigheten blivit värderad till. Till exempel såldes en fastighet på Brogatan i 
Halmstad för över 50 miljoner då utgångspriset var 24 miljoner. I det fallet fanns det två 
köpare som var mycket intresserade av samma fastighet och priset spelade mindre roll, av en 
tillfällighet ville två företag som inte var priskänsliga ha samma fastighet.  
 
Angående marknadens utveckling de kommande åren menar Brückmann att 
Industriförmedlings verksamhet inte påverkas av konjunkturen direkt utan mer av 
förändringar i kundernas verksamhet. Den framtidstro som präglade 90-talets fastighetsköp 
finns inte längre idag, d.v.s. att fastighetsköpet ej behöver börja betala sig förrän efter 5-10 år.  
Dagens köpare räknar med att deras köp kan inbringa avkastning från första dagen och köp av 
bostadshyreshus betraktas alltid gå ihop.  
 
Affärs och kontorshus – har lite bättre avkastning, ur ett förvaltningsperspektiv. 
Industrifastigheter – har bäst avkastning, under förutsättning att de är fullt uthyrda. I dagens 
läge bedöms risken med investering i fastigheter som låg. Riskbedömningen speglas i 
företagens avkastningskrav. Avkastningskravet är en bedömning från varje kund vilken risk 
som finns i varje projekt. Så länge en fastighet är fullt uthyrd så går det att tjäna pengar på 
den. Ibland expanderar dock någon av hyresgästerna och måste flytta från fastigheten vilket 
kan innebära att det tar flera år innan en ny hyresgäst flyttar in. Detta medför en stor risk. 
Därför är det bra om fastigheten är flexibel, desto mer flexibel fastigheten är desto mindre 
risk.  
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Vidare gör Brückmann bedömningen att drift- och underhållskostnader kommer öka 
framöver. Dels den normala driften med värme, vatten o.s.v. Underhållskostnader – kan gå 
väldigt mycket upp och ner. För tillfället är byggmarknaden väldigt överhettad, vilket medför 
att priserna på underhåll ökar. Det periodiska underhållet går ibland att skjuta upp tills det att 
marknaden är billigare för de typerna av underhåll.  
 

4.3 Bengt Eriksson, Värderingsinstitutet i Vätterbygden AB 
 
Värderingsinstitutet i Vätterbygden AB är beläget i Jönköping och även det ingår i 
sammanslutningen av värderingsföretag kallad Visamgruppen. Företaget har en anställd, 
Bengt Eriksson, och har varit verksamt inom branschen sedan tidigt 70-tal.  
Senaste året omsatte företaget ca 500 000 kr enligt Eriksson. Han hävdade dock att han ej 
arbetat heltid då han närmar sig pensionen och därmed gått ned i arbetstid. Den huvudsakliga 
sysselsättningen rör främst industrifastigheter men även andra så kallade storhus så som hotell 
och hyreshus. Bostäder så som villor och bostadsrätter svarar endast för 10-20 % av 
verksamheten. Av de värderingsuppdrag Eriksson får in kommer en övervägande del från 
banker med även en del advokatbyråer. Vid bedömningen av en fastighets värde använder 
Eriksson sig främst av en avkastningskalkyl över en 5-årsperiod i kombination med 
ortsprismetod. Han poängterar dock att han ser sin avkastningskalkyl som en typ av 
ortsprismetod då fastighetens bruttointäkt oftast speglar de lokala marknadshyrorna. Eriksson 
menar att de faktorer han anser spela störst roll för en fastighets värde är främst läget och 
byggnadens utformning. Gällande läget kan värdet förändras oerhört med bara några mils 
avstånd. Närheten till större vägar anses vara en värdeskapande faktor, fastigheter belägna 
intill större vägar har goda skyltnings- och kommunikationsmöjligheter. Angående 
utformning menar Eriksson byggnadens användarvänlighet och flexibilitet. Fastighetens 
flexibilitet anser han dock ej vara en självständig orsak till ett högre värde. Eriksson ser 
endast flexibiliteten som en fördel och är ej en faktor som kan mätas i kronor. De företag han 
mött som är intresserade av flexibla fastigheter är just förvaltningsföretag som kan tänkas 
förädla och förändra fastigheten efterhand för att kunna tillgodose framtida hyresgästers 
behov. Vidare berättar Eriksson att han vid värderingar ej räknar med vakanser i sin kalkyl 
om objektet förefaller vara av gott skick och har ett bra läge. Enligt honom är vakansen 
försumbar sedd över en lägre period. 
Angående marknadsutveckling tror Eriksson att priserna och omsättningen av fastigheterna 
kommer att ligga relativt stabilt inom hans verksamhetsområde. Han tror dock att mindre 
värdeökningar kommer att ske.  
 

4.4 Stefan Nilsson, Värderingsbyrån Kristianstad 
 
Värderingsbyrån i Kristianstad är ett relativt nystartat värderingsföretag då de startade sin 
verksamhet i oktober 2007. Företaget har totalt 5 anställda och sedan starten har de haft 450-
500 objekt. Då verksamheten är nystartad vet de ännu inte själva vilken omsättning de har. 
Den geografiska utbredningen sträcker sig över hela södra Sverige. Kommersiella och 
industriella fastigheter svarar för 40 % av verksamheten medan skogsbruk och lantbruk svarar 
för ytterligare 40 % av verksamheten. Övriga fastigheter så som tomter, större områden och 
fritidsfastigheter svarar för resterande 20 %. Värderingar av industriella och kommersiella 
fastigheter beställs oftast av banker och olika fastighetsbolag.  
 
Värderingsbyrån använder sig av olika typer av kassaflödesanalyser för att kunna bedöma den 
framtida avkastningen fastigheten förväntas inbringa. Senare nuvärdesberäknar de alla 
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driftnetton och restvärden till tillfället för värderingen. Detta tillvägagångssätt tillämpas på 
samtliga objekt såväl jord- och skogsbruk som industriella och kommersiella fastigheter. 
Nilsson hävdar att alla kalkyler ska användas med försiktighet då felbedömningar är lätta att 
göra. Vidare menar han det är särskilt bedömningen av framtida hyror och kostnader som kan 
vara svårt. Ibland läget på vilket fastigheten ligger kan alltid blir mer eller mindre attraktivt. 
 
Som de viktigaste faktorerna vid värdering av kommersiella fastigheter anger Nilsson läget 
och hyresnivån. Eftersom hyresnivån till viss del beror på läget anses läget vara den viktigaste 
faktorn. Flexibilitet spelar också in i viss mån. Om försäljningen sker till ett förvaltande 
företag kan faktumet att det finns ett alternativt användningsområde ses som en tillgång. Vid 
värdering av industrifastigheter menar han att samma faktorer kan ses som mest avgörande, 
men även användarvänlighet och flexibilitet spelar stor roll. Vidare hävdar Nilsson att läget är 
avgörande för kommersiella fastigheter då läget spelar en viktig roll vid hyressättningen, men 
även för industriella fastigheter kan läget ses som en viktig faktor. Om industrifastigheten 
ligger i närhet till större vägar eller annan typ av kommunikation anses detta vara en 
värdeskapande faktor. 
 
 
Angående den framtida utvecklingen på marknaden tror Nilsson att kommersiella och 
industriella fastigheter med fel läge kan drabbas av en ökad vakans. Äldre industrifastigheter 
på mindre orter misstänks drabbas hårdast. Enligt Nilsson kommer marknadsklimatet att 
hårdna för alla ägare av denna typ av fastigheter då han misstänker att priserna på både energi 
och arbetskraft kommer att öka. Vidare kommer en lågkonjunktur att leda till stagnerade 
hyresnivåer vilket i sin tur leder till lägre driftnetton, detta kommer sedan att innebära att 
värdeutvecklingen kommer att stagnera eller öka mycket svagt i framtiden. 
 

4.5 Christer Bohman, Forum Fastighetsekonomi Stockholm 
 
Forum Fastighetsekonomis verksamhet startade 1961 som en avdelning inom 
teknikkonsultföretaget VIAK. I dagens läge är dock företaget helt fristående, samtliga ägare 
är fastighetsekonomer och samtliga är mer eller mindre verksamma inom företaget. Forum 
Fastighetsekonomi sysselsätter 22 anställda varav 19 av dessa är auktoriserade 
fastighetsvärderare, Chrster Bohman är en av dessa auktoriserade värderare. Det geografiska 
utbredningsområdet för verksamheten är hela Sverige, sex stycken kontor finns spridda över 
landet med huvudkontoret beläget i Stockholm.  
Värderingar görs av samtliga fastighetstyper samt bostadsrätter, ingen typ av fastighets 
dominerar verksamheten mer än någon annan.  
 
Forum Fastighetsekonomi analyserar fastigheten utifrån kassaflödeskalkyler. I kalkylerna 
använder de driftskostnader och schabloniserade underhållskostnader. Även all kontraktsfakta 
används vid värderingen. Dessa fakta kan exempelvis vara hyresrabatter, bindingstider för 
hyresgäster etc. Enligt Bohman har fastighetens läge stor betydelse för värdet, oftast kommer 
lägesfaktorn med automatiskt i värdet då värdet baseras på en avkastningsanalys vilken i sin 
tur baseras på driftnettot. Läget spelar stor roll för hyresnivån och därmed spelar läget en 
viktig roll vid värderingen.  
 
Även flexibiliteten har en inverkan på fastigheters värde. Särskilt vid värderingen av 
industrilokaler, då är takhöjden väldigt viktig vid lager och produktionslokaler. Då fastigheten 
och byggnader är planerade att användas som lager är en låg takhöjd varken attraktiv eller 
ändamålsenlig. Gällande flexibilitet i kontorslokaler bör det gå att modifiera planlösningen för 
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att kunna göra plats för lokaler med diverse ändamål. Bohman menar också att köpare av 
industrifastigheter oftast är egenbrukare, d.v.s. de planerar att utnyttja fastigheten för den egna 
verksamheten. Dessa är oftast villiga att betala ett högre pris än vad köpare som köper för att 
förvalta. Detta beror oftast på att en del företag finner att fastigheten möter de specifika krav 
deras verksamhet ställer. 
 
Då vakanser uppskattas görs detta erfarenhetsmässigt. Enligt Bohman är detta en svår faktor 
att bedöma och de räknar i princip alltid med att det kommer alltid att finnas en långsiktig 
vakans på samtliga fastigheter. Ibland krävs det att fastighetsägaren skjuter till pengar för att 
kunna anpassa lokalerna till de krav presumtiva hyresgäster ställer och på så sätt få ned 
vakanserna. En sådan typ av investering ska även den belasta kalkylen som ligger till grund 
för värderingen. Detta är vad som i dagligt tal benämns som ”renoveringsbehov”. 
Bohman hävdar dock att deras arbetssätt inte är problemfritt. Det kan ofta vara svårt att få alla 
uppgifter om objekten. Det är även svårt att förutse framtida intäkts och kostnadsökningar, 
dessa anser han vara i svåra att förutse och han misstänker att de som allting annat är bundet 
till inflationen.  
 
Bohmans generella uppfattning om marknaden är att i fastigheter i storstäder eller med bra 
lägen kommer inte att sjunka i värde. Samtidigt förutspår han att avkastningskraven från 
köparna kommer att bli större. De objekt som kommer att sjunka i värde eller anses 
oattraktiva i framtiden är de med sämre lägen och eftersatt underhåll. Dessa fastigheter har 
enligt honom den senaste tiden övervärderats och sålts för överpriser. Övervärderingen har 
berott på att en överhettning av fastighetsmarknaden länge funnits. Köparna av dessa 
fastigheter kommer att bli de största förlorarna när marknaden vänder enligt honom. 
 

4.6 Olle Winroth, Forum Fastighetsekonomi Malmö 
 
I en värderingssituation arbetar Forum Fastighetsekonomi i Malmö med olika modeller 
beroende på om det gäller kommersiella eller industriella fastigheter och vilken typ av köpare 
det är. När det rör sig om kommersiella fastigheter använder dig sig utav en flerårig 
kassaflödesanalys. Vid industriella fastigheter beror det på köparens avsikt med fastigheten. 
Är det en investerare, som har för avsikt att förvalta fastigheten, är den mest intresserade av 
kassaflöde. Den andra typen av köpare, är de som ämnar bruka fastigheten själva. De är i 
regel mer intresserade av vilka kostnader som köpet medför, istället för att se till avkastningen 
på själva fastigheten. Egenbrukarna betalar generellt bättre vid mindre objekt än vad än 
investerare gör, eftersom de i regel inte är direkt intresserade av mindre objekt. Vid dessa 
objekt används oftast ortsprismetoden för att fastställa värdet. 
 
Förutom den kassaflödesanalys som används, kan även andra parametrar vara viktiga. Dessa 
kan vara olika beroende för vilken typ av fastighet det gäller. Winroth lyfter fram flexibilitet 
som en sådan. Rör det sig om en tom industrilokal, blir det lättare att hitta köpare om den är 
flexibel. Den flexibilitet som ofta efterfrågas i detta avseende en god takhöjd, ytornas 
öppenhet och hur bra tillfartsmöjligheter det finns för in och utlastning. Vid kommersiella 
fastigheter är planlösningen och de tekniska installationerna det mest intressanta.  
 
De olika typerna av fastigheter är ofta känsliga för samma parametrar, men i många fall på 
olika sätt. När det gör gällande läget, är det ingen fördel för en industrilokal att ligga centralt i 
ett samhälle. Istället efterfrågas en fastighet som ligger intill större vägar och hur goda 
tillfartsmöjligheterna är därifrån. Vilket läge som efterfrågas när det rör sig om 
kontorsfastigheter, är det motsatta. Detta avspeglas oftast i olika fastigheters vakansgrader. 
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Winroth menar dock på att det kan vara svårt att räkna ut just den framtida vakansen exakt, 
speciellt vid tomma lokaler. Då räknar de ut en genomsnittsvakans på den marknaden det rör 
sig om i orten eller närområdet och för sedan in det i kalkylerna genom att räkna ner 
vakanstalet från hundra procent till det genomsnittliga vakanstalet. Ett annat alternativ är att i 
kalkylerna beräkna att det kommer ta exempelvis ett år att hyra ut lokalen, och efter det sätta 
den långsiktiga vakansen till det uträknade genomsnittliga vakanstalet. 
 
Winroth menar vidare att kostnaderna beträffande förvaltning kan komma att öka i framtiden. 
Det grundar han på eftersom att driftkostnader, som exempelvis el och vatten har ökat de 
senaste åren. Även underhållningskostnaderna har ökat, eftersom att bygg- och andra 
entreprenadkostnader ökat, speciellt i storstadsregioner. I dagsläget är efterfrågan på de 
typerna av arbeten stor och utbudet kan för närvarande inte mätta det. Han har dock inte märkt 
någon avmattning på fastighetsmarknaden i helhet. Under hösten och i början var det lite 
avvaktande ett tag, men det har på senare tid repat sig. 
 

4.7 Lars Westin, Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi AB 
 
Stockholmsbryggan är det äldsta företaget inom Bryggan Fastighetsekonomi och startade sin 
verksamhet 1994. Bryggan Fastighetsekonomi består i dagsläget av tre fristående företag och 
de ägs av medarbetarna och är obundna av externa intressen. De två andra företagen är 
belägna i Malmö och i Göteborg. De erbjuder en bred kompetens inom fastighetsekonomi och 
juridik. Värdering av fastigheter tillhör deras största affärsområde och deras konsulter har en 
lång erfarenhet beträffande värdering och marknadsanalyser. Nio av totalt fjorton anställda är 
auktoriserade av SFF, samfundet för Fastighetsekonomi. 
 
Företagets uppdragsgivare är i regel institutionella fastighetsägare eller större fastighetsbolag, 
men det förekommer även andra typer. Exempel på sådana kan vara hyresgäster, banker, 
försäkringsbolag och byggföretag. 
 
I en värderingssituation använder företag sig utav ett par egna värderingsmodeller. I dessa 
sätter de in alla basuppgifter som till exempel hyror, taxeringsvärden, drift- och 
underhållningskostnader och bedömer sedan dessa parametrar. En annan metod är att utifrån 
arean, sätta priser på varje yta för sig. Den bedömningen görs utifrån avkastningskrav eller 
noterade priser på andra liknande yta, det så kallade ortspriset. Direktavkastningskraven på 
olika hyrestyper ansätts i en ettårsmodell och slutligen görs även en avkastningskalkyl som 
löper på fem eller tio år. Någon problematik med modellerna upplever inte Westin. Istället är 
det mer troligt att en eventuell felräkning skulle kunna bero på den mänskliga faktorn, att 
någon lagt in fel uppgifter i modellerna. Han lyfter istället fram att själva bedömningen i sig 
som mer problematisk. Den bedömningen kan göra gällande hur fastigheten är lokaliserad. 
Där har de en egen uppfattning vad som är bra lägen på den marknaden där de själva är 
verksamma. Skulle det röra som om någon annan typ av marknad tar de till hjälp av sådan 
marknadsinformation som de kan komma över och gör en bedömning utifrån den. 
 
De första värdeliggande faktorerna rörande en kommersiell fastighets värde, enligt Westin är 
hyran så som den är för tillfället och direktavkastningen. Kraven på direktavkastningen kan 
sedan återspegla sig i fastighetens flexibilitet. Är fastigheten flexibel, blir riskerna något 
mindre och då är det många som kan tänka sig ett något lägre avkastningskrav. I kalkylkraven 
ska även framtida vakans räknas in. Då ser de till dagens vakans på fastigheten och sedan på 
normala marknadsvakanser i området. Slutligen görs en bedömning av vad de själva tror om 
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framtiden, ett generell vakansantagande, som baseras på hur just fastigheten ser ut och vart 
den är belägen. 
 
Angående marknadens upp eller nedgång anser Westin att den hade sin topp för ungefär ett år 
sedan. Sedan dess har han sett en svag tillbakagång och i dagsläget menar han på att det står 
och väger. Rörande faktorer som kan påverka marknaden, så lyfter han fram konjunkturen, 
men även hur den svenska valutan står och utländska intressen för regionen. Han tror även att 
de framtida drift- och underhållningskostnaderna kommer att öka, vilket de gjort de senaste 
åren som en konsekvens av höjda skatter och energipriser. 
 

4.8 Bengt Ramér, Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB 

Värderingsinstitutet i Västra Sverige värderar uppskattningsvis 500 objekt årligen. 
Verksamheten startade 1998 och det finns två stycken anställda. Verksamhetens geografiska 
utbredning sträcker sig över västra Götaland och omsättningen uppgick 2007 till 1,5 miljoner 
kronor exklusive moms. Även Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB ingår likt Halmstad- 
och Jönköpingkontoren i Visamgruppen De vanligaste objekten vilka är föremål för värdering 
är främst villor och industrier. Diverse typer av kreditinstitut står för den största delen av 
kundregistret. Enligt Ramér baserar företaget sina värderingar på besiktningar på plats i 
kombination med ortsptrisanalyser. Ramér anser att arbetssättet fungerar bra då de ser till att 
hålla sig inom det verksamhetsområde inom vilket de har god lokalkännedom. De 
felbedömningar som skulle kunna uppstå grundar sig i flesta fall på att värderingsmannen 
saknar kännedom om vissa faktorer, exempelvis att det finns fel i de grunddata 
värderingsmannen erhållit från uppdragsgivaren rörande det aktuella objektet. 

Den faktor Ramér anser vara av avgörande karaktär för objektens värde är läget, med läget 
följer hyresnivåer och efterfrågan. Flexibilitet anses samtidigt vara en positivt 
värdepåverkande faktor och attributet är främst eftertraktat bland dem som köper 
industrifastigheter. Gällande vakanser är risken för vakanser enligt Ramér störst i äldre 
fastigheter med sämre läge.  

Vidare förutspår Ramér de närmsta åren en stillastående eller vikande marknad. En 
bidragande orsak till detta kommer då att vara ökade drift- och underhållskostnader, dessa 
misstänker Ramér att kommer öka  med 1-2 % utöver inflationen.  
 

4.9 Per Wieslander, NAI Svefa i Malmö 
 
NAI Svefa grundades 1995 och har idag växt till ett av Sveriges ledande 
fastighetskonsultbolag. Verksamheten är uppdelat i fyra olika bolag, där Svefa Holding AB är 
moderbolaget. De tre andra bolagen är uppdelade efter affärsområden. Företaget har kontor i 
arton olika städer runt om i landet, från Malmö i söder upp till Luleå i norr. Huvudkontoret är 
beläget i Stockholm och sedan 1997 är företaget personalläget. De tillhandahåller alla typer av 
tjänster beträffande kommersiella fastigheter, samt förmedling av lokaler och 
hyresgästinformation. Exempel på tjänster kan vara värdering, analys, fastighetsrätt och 
försäljning. De anlitas av flera olika typer av kunder. Det kan röra sig om fastighetsbolag, 
finansinstitut, byggbolag och kommunala bolag. Flertalet av företagets konsulter är 
auktoriserade av Samfundet För Fastighetsekonomi. Per Wieslander arbetar som 
affärsområdeschef på NAI Svefas kontor i Malmö. 
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När en fastighet ska värderas, inleds alltid arbetet enligt Wieslander med en fas av inhämtning 
av material rörande objektet. Sådant material som hämtas in kan vara kartor, ritningar och 
FDS-utdrag. När den inhämtningen är avklarad görs en besiktning av byggnaden. I 
beräkningarna ska även hänsyn tas till framtida drift och underhållningskostnader. De 
nuvarande nivåerna ger en bild över fastighetens kostnadsläge. Byggnadens tekniska status 
ses över och det går då att förutspå eventuella framtida ombyggnationer och eventuella 
hyresgästanpassningar. Det är även viktigt att följa utvecklingen inom de kommunala 
taxeringsbundna kostnaderna. I slutändan ska att värde ett värde konstateras, vilket görs med 
hjälp av ortspris- och kassaflödesanalys. Ortspriset beräknas med fastighetsinfo programmet 
RealEstate. 
 
Fel kan ibland uppstå i olika former. Det mest frekventa enligt Wieslander är att det får fel 
uppgifter från fastighetsägaren eller uppdragsgivaren. Sådana fel kan vara att värme ingår i ett 
lokalkontrakt eller att index saknas helt i kontraktet. De småfelen är dock inte det som 
försvårar värderingsarbetet mest. Mer komplicerat blir det då en eventuell affär görs mellan 
bolag. Vid en vanlig affär är det inga problem då den lagfars. Istället uppstår problemen när 
bolaget säljs, det vill säga att aktierna i bolaget säljs. Vid en aktieförsäljnings behöver inte 
aktierna redovisas och det är svårt att veta vad som ligger i bolaget för övrigt, i form av 
latenta skatter, eget kapitel med mera. Detta gör det svårare att se vad fastighetens betingade 
pris är i en aktieaffär, då värderingsföretagen oftast inte har tillgång till all ekonomisk fakta 
rörande bolaget. 
 
Wieslander lyfter även fram andra faktor som kan avgör det slutgiltiga värdet. Fastighetens 
läge är av absolut största betydelse. Detta kommer till uttryck i att försäljningar inom ett visst 
område har en prisbild och i ett annat område en annan prisbild. När de sedan skall bedöma 
värdet på ett objekt är det av betydelse att jämföra med likvärdiga försålda fastigheter. 
Fastighetens läge på orten påverkar även dess vakansgrad. Vakansen beräknas dels utifrån hur 
vakansläget är inom samma delområde. Andra parametrar som vägs in i beräkningen rörande 
en framtida vakans är hur pass befolkningsmängden på orten utvecklas, samt hur utveckling 
på exempelvis kontorsmarknaden ser ut. 
 
En annan faktor som kan påverka värdet är hur pass flexibel fastigheten är. Flexibla 
fastigheter är alltid positivt då de inte begränsar alternativanvändning av objektet.  
Flexibiliteten som är mest fokus på nu enligt Wieslander är kontorsmarknaden. I dagsläget 
efterfrågas öppna planlösningar kombinerat med cellkontor och tysta rum. 
 
Rörande framtiden på fastighetsmarknaden anser Wieslander att den går in i en period av 
något lugnare tempo. Trots det så anser han att det finns gott om potentiella köpare och 
bedömer att aktiviteterna ska öka till hösten. Trots denna upp och nedgång så tror han att 
priserna kommer att ligga på samma nivåer som de gör i dagsläget.  
 

 

4.10 Observation av värdering 
 
4.10.1 Bakgrund  
 
Den 22:e april 2008 följdes Rolf Brückmann under värderingen av en industrifastighet i 
Laholms Kommun. En presumtiv köpare hade beställt en värdering av grannfastigheten till 
den egna fastigheten. Som ägare står Laholms kommun och industrifastigheten är fullt uthyrd 
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till endast ett företag som bedriver mekanisk verksamhet i lokalerna. Företagets verksamhet 
innefattar 40 st. heltidsanställda. Taxeringsvärdet är 4 386 000 kr, på fastigheten finns en 
byggnad varav den ena delen byggdes 1974, denna byggdes senare ut under 1976, och 1996. 
Tomtens area är 15 015 kvm.  
 
4.10.2 Tillvägagångssätt 
 
Under värderingen berättade Brückmann att han vanligtvis börjar värderingen med att samla 
in ritningar, tekniska beskrivningar, hyresavtal och alla andra dokument som rör fastigheten. I 
detta fall kände han till fastigheten sen tidigare och behövde därför inte se dessa dokument. 
Därefter gjordes en okulär besiktning, först inspekterades byggnaden invändigt. Brückmanns 
metod innebär att bedöma varje lokal för sig, d.v.s. vilka tekniska detaljer som finns, vilket 
skick lokalen befinner sig i och planlösningen. Efter att samtliga byggnaders lokaler gåtts 
igenom inspekterades därefter byggnadens yttre samt marken utanför.  
 
4.10.3 Faktorer av betydelse för värdet på fastigheten 
 
De faktorer Brückmann poängterade var: 
 
Positiva faktorer 
 
+ Renovering och tillbyggnad gjordes 1996. Dessa lokaler höll högre standard beträffande 

el- och ventilationsinstallationer. 
 
+ Elsystemet, fastighetens elsystem är lämpat för tekniska högspänningsinstallationer och 

maskiner. Finns även ”elskenor” i dessa lokaler vilket ger flexibilitet vid placering av 
utrustning.  

 
+ Sex stycken portar utspridda på var sin sida om byggnaden ansåg Brückmann vara en 

fördel. Samtliga portar ansågs vara i godtagbart skick. 
 
+ En starkt påverkande faktor var också att det till fastigheten hör ett långvarigt 

hyreskontrakt med en finansiellt stark kund.  
 
+ En faktor som Brückmann kanske inte ansåg kunde påverka priset i längre utsträckning 

men ändå skulle ses som en fördel var faktumet att ägaren av ytterligare en 
grannfastighet är intresserad av att sälja. Detta kan för en presumtiv köpare innebära att 
samtliga fastigheter kan slås samman till en för uthyrning till en större aktör eller rentav 
endast en effektivare förvaltning.  

 
+ Utanför byggnaden finns det relativt stora asfalterade ytor vilka kan fungera som 

uppställningsplatser för lagerartiklar, detaljer i bearbetning, parkering etc. 
 
+ Till fastigheten finns det även tre infarter som underlättar varutransporter. 
 
+ Läget, fastigheten ligger i Laholm vilket ligger i anslutning till E6:an vilket ger god 

tillgänglighet.  
 
Negativa faktorer 
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- En fläck i en verkstädernas innertaket gav misstankar om läckage och skada på 
yttertaket. Inga synliga skador på yttertaket kunde dock noteras. 

 
- Byggnadens yttertak utgörs av eternitplattor, dessa såg dock ut vara hela och i bra skick 

med tanke på deras ålder. Eftersom eternit innehåller det hälsovådliga ämnet asbest 
finns det stränga restriktioner kring hur demontering och hantering av dessa plattor ska 
utföras. Detta innebär att om en presumtiv köpare väljer att byta ut byggnadens yttertak 
tillkommer det relativt stora kostnader för avfallshanteringen av dessa eternitplattor. 

 
- Byggnaden har plåtfasad som löper hela vägen ned till marken, detta ses ofta som en 

riskkonstruktion. Det är lätt att truckar och andra tunga fordon kör på fasaden och 
orsakar skador som i sin tur leder till att plåten börjar rosta.   

 
- Takhöjden i den äldre delen av byggnaden håller inte verkstadsstandard. Nuvarande 

hyresgäst har specialanpassat en del maskiner och utrustning för lokalen men 
nästkommande hyresgäst/ägare kanske kräver högre takhöjd för sin verksamhet. Enligt 
Brückmann är det denna faktor som kan anses vara mest negativ. 

 
Brückmanns bedömning av fastighetens marknadsvärde 
 
I Brückmanns bedömning återfinns en cashflow-kalkyl där han räknar med en kalkylränta om 
10 %, vidare räknar han med att hyresökning sker med 2 % årligen och en inflation om 3 % 
årligen. Brückmann gör bedömningen att vid en presumtiv försäljning torde utgångspriset 
vara 8 000 000 kr, han bedömer osäkerhetsmarginalen till 500 000 kr. I sin kalkyl använder 
Brückmann sig av marknadsbedömda bruttointäkter samt schabloniserade driftkostnader.  

4.11 Mindre undersökning av efterfrågan och utbud av 
industrifastigheter i svenska kommuner i södra Götaland 
 
Ett mindre frågeformulär rörande efterfrågan och utbud av industritomter skickades per e-mail 
till ett flertal kommuner belägna i södra Götaland. Frågeformuläret ger alltså endast svar 
gällande efterfrågan och utbudet av de kommunägda industrifastigheterna. Fem av sju 
tillfrågade kommuner valde att delta, dessa var: Hörby, Bromölla, Malmö, Örkelljunga och 
Hylte. Nedan presenteras en sammanställning av de svar kommunerna lämnade. 
 
Kommunernas utbud motsvarar i de flesta fallen efterfrågan. Undantagsfallen är Bromölla och 
Malmö. Bromölla kommun säger sig ha ett 30-tal hektar industrimark ledigt för försäljning. 
Malmö kommun berättade att det är mycket svårt för företag att finna industrifastigheter. De 
senaste åren har utbudet varit konstant i de flesta kommunerna förutom just Malmö och 
Bromölla. I Bromölla har utbudet ökat då de styckat upp ny industrimark och i Malmö har 
utbudet minskat i takt med att efterfrågan ökat. De tror själva att den höga efterfrågan beror på 
närheten till Öresund. Gällande efterfrågan anses denna kunna mötas i de flesta kommunerna 
förutom Malmö kommun, där efterfrågan är större än utbudet. Efterfrågan har ökat i samtliga 
kommuner förutom Hylte där den legat konstant de senaste åren. Bromölla menar att 
efterfrågan på industritomter i kommunen ökat markant de senaste två åren och att de därför 
nu väljer att exploatera nya områden. En del kommuner säger sig märka av ”bro-effekten”, 
d.v.s. att Europa kommit lite närmre Skåne i och med Öresundsbron. De flesta företag 
efterfrågar goda kommunikationer, närhet till större vägar och goda skyltningsmöjligheter.  
   
4.11.1 Kontenta 
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Sammanfattningsvis kan sägas att efterfrågan på industrimark i södra Sverige har ökat de 
senaste åren och en del kommuner har haft relativt svårt att möta upp denna efterfråga. Den så 
kallade ”bro-effekten” anses av många kommuner ligga till grund för den ökade 
företagsamheten och därmed ökade efterfrågan på industrifastigheter. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel redovisas den 
analys som författarna kommit 
fram till efter att ha bearbetat 
empirin med utgångspunkt i 
teorin. Värdet brukar vanligtvis 
definieras som en funktion av 
potentiella framtida nyttor. Detta 
innebär att samma fastighets 
värde kan variera beroende på 
vem som bedömer på den, 
samtidigt väljer olika värderare 
olika modeller för att kunna 
bedöma och beräkna de framtida 
nyttor som kan komma framtida 
ägare tillhanda.    
  
  
    Figur 2. Värderingsarbetet 

     

5.1 Fastighetsmarknaden 
 
I teoriavsnittet konstaterades att fastigheters pris och värde korrelerar med efterfrågan och 
utbudet på fastighetsmarknaden. Vid de tillfällen då utbudet inte kan möta efterfrågan 
tenderar värdet på fastigheter att stiga. Ett problem för värderare kan vara just att förutspå 
eventuella toppar och dalar i efterfrågan respektive utbudet, och det kan konstateras att de 
som arbetar med värderingar ibland inte hinner anpassa sig efter plötsliga skiften i efterfrågan. 
 
Trots att Värderingsinstitutet i Halmstad inte anser att efterfrågan på industrifastigheter 
kommer att öka de närmsta åren. säger flera kommuner i Skåne sig märka av den s.k. ”bro-
effekten”. I vissa av dessa kommuner kan inte utbudet möta företagens efterfrågan. Detta kan 
föranleda en värdeökning och därmed också en prisökning i dessa regioner. Att 
Värderingsinstitutets bedömning av industrifastigheters framtida värde inte stämmer överens 
med de skånska kommunernas kan tänkas bero på begränsningar i Värderingsinstitutets 
geografiska utsträckning.        
 
Skälet till att efterfrågan på industrifastigheter i Skåne ökat beror mestadels på den förbättrade 
förbindelsen med resterande av Europa. Goda kommunikationsmöjligheter är dock inte alltid 
avgörande enligt Brückmann, det måste också finnas tillgång till rätt arbetskraft. Samtidigt 
måste övriga samhällsekonomiska faktorer också stämma för att företag ska välja att etablera 
sig i orten. Utbudet och efterfrågan på kompetent arbetskraft är också viktigt för hur 
fastighetsvärdet utvecklas. 
 
Det ska dock hållas i åtanke att även om efterfrågan på industriella och kommersiella 
fastigheter i södra Sverige skjuter i höjden för tillfället bör fastigheternas värde ändå inte 
överskattas. Investeringar enligt Damodarans (2002) ”Bigger fool theory” bör självfallet 
undvikas.  
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5.2 Flexibilitetens betydelse 
 
Vid försäljning av en fastighet, bryr inte den presumtiva köparen sig enbart om fastighetens 
faktiska värde, utan även till vilka användningsområden den kan nyttjas. Skulle fastigheten stå 
tom vid köptillfället och det är en köpare som inte själv avser att nyttja den till någon 
verksamhet så är den extra angelägen om att fastigheten kan nyttjas till flera olika typer av 
verksamheter. Färre användningsområden, minskar antalet potentiella framtida hyresgäster. 
Som lästes under avsnittet ”2.4.1 Flexibilitetens betydelse för bygg- och fastighetsbranschen” 
har det kommersiella byggandet i Nordamerika nästa stannat av helt och företag. Flera företag 
väljer att förädla sina nuvarande fastigheter och förändra sitt arbetssätt före att köpa nya 
fastigheter. Denna uppfinningsrikedom kan misstänkas komma att sprida sig även till Sverige, 
särskilt under en lågkonjunktur då företag blir tvingade till ytterligare effektiviseringar och 
nedskärningar.  
 
Priset på fastigheten behöver inte alltid vara det mest intressanta för företagen som tänker 
bedriva sin verksamhet där, d.v.s. egenbrukare, istället ser de till hur effektivt de kan bedriva 
sin verksamhet i den och på så sätt öka sitt produktionsflöde. Passar en fastighet för flera 
företags verksamheter efterfrågar därmed fler företag samma fastighet, detta leder i sin tur till 
ett högre värde på fastigheten. Enligt Brückmann finns det en del faktorer som ger en 
fastighet en god flexibilitet. En av dessa faktorer kan exempelvis vara om det är en hög 
invändig takhöjd kan eventuellt ytterligare en våning byggas in och ge plats för fler kontor, 
eller kan en travers installeras för industriverksamhet. Ett annat exempel skulle kunna vara 
om byggnadens konstruktion är så pass bärande att väggar kan slås ned och rum byggas ut. 

5.3 Förekommande kalkylmetoder 
 
De arbetssätt och modeller som används är främst kassaflödesanalyser och ortsprismetoder. 
Produktionskostnadsmetoden används inte av något av värderingsföretagen. 
 
5.3.1 Ortsprismetodens utsträckning 
 
I kombination med avkastningsmetoden, använder sig de flesta av värderingsföretagen sig av 
ortprismetoden. Kassaflödesanalysen kan ändå ses som en typ av ortsprismetod då det 
driftnettot som används i analysen till viss del baseras på fastighetens läge. Driftnettot baseras 
på hyrorna, som i sin tur till en viss del är baserade på fastighetens läge. Då samtliga av de 
tillfrågade värderingsföretagen har relativt stora geografiska verksamhetsområden kan 
ortsprismetoden vara lämplig då den ofta kan ge en fingervisning på värdet av liknande objekt 
i samma område. Ortsprismetodens utspridda användning beror troligtvis på att det kan var 
svårt för ett företag att ha god lokal kännedom om fastighetspriserna i olika orter.   
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Samtidigt anser bl.a. Brückmann att ortens 
ekonomiska tillstånd också spelar in för 
värderingen. Särskilt då fastigheter säljs 
för egenbrukare, då spelar faktorer som 
nivån på arbetslöshet, demografi, 
företagsklimat med mera in. Dessa kan 
vara avgörande för om en viss typ av 
företag väljer att investera i en fastighet 
belägen på orten. Orten måste kunna  
tillfredsställa kraven från deras verksamhets.    
                Figur 3. Grundläggande tanke bakom ortsprismetod 
 
5.3.2 Kassaflödesanalysens utsträckning 
 
Den metod som både samtliga företag förutom Värderingsinstitutet i västra Sverige AB 
arbetar med någon typ av kassaflödesanalys. En metod som fungerar till alla typer av 
industriella och kommersiella fastigheter. När dessa typer av fastigheter ska värderas går det 
inte enbart att se till fastighetens faktiska värde. Med faktiska värde avses kostnader att 
konstruera byggnaden och förädla marken, det vill säga produktionskostnaden för hela 
fastigheten. Styrkan i kassaflödesanalysen ligger i att den räknar även in alla framtida 
kostnader och intäkter, till dagens penningvärde. Detta ger den presumtiva köparen en bra bild 
av hur mycket fastighetens framtida intäkter är värda idag. Företagen använder sig dock inte 
identiska kassaflödesanalyser, de kan variera beroende på vem intressenten. Procentsatserna 
på de olika parametrarna i analysen kan variera, dessa parametrar kan vara kalkylränta, 
vakansgrad, inflation och ökning av hyrespriser. 

5.4 Viktiga faktorer vid värdering 
 
Den faktor värderingsföretagen anser vara viktigast för fastigheters värde är läget. De flesta 
menar att med läget varierar hyresnivån och graden av efterfrågan, desto bättre lägre, desto 
större efterfrågan. Större efterfrågan leder som bekant till högre priser och högre 
marknadsvärden. Vad som klassas som ett bra läge beror på många variabler, dessa beror i sin 
tur vilken typ av fastighet det rör sig om och vad syftet med fastigheten är. Samtidigt bör det 
poängteras att alla människor och företag har olika preferenser och utgångspunkter då de gör 
sin egna bedömning av en fastighet. Vad som är ett bra läge för ett företag kanske är ett sämre 
läge för ett annat. Därför skulle det första företaget välja att värdera samma fastighet högre än 
andra företag.  
 
Vidare bedöms fastigheters skick och standard vara en viktig faktor, som kunde observeras då 
Brückmann följdes under en värdering leder eftersatt underhåll och lägre standard till ett lägre 
värde. Samtidigt leder utbyggnad och uppgraderingar till ett högre värde.  
 
Flexibilitet i fastigheter bedöms också vara en positivt påverkande faktor då denna flexibilitet 
ofta gör det möjligt för ägaren att alternera brukandet av fastigheten. De köpare som oftast 
efterfrågar flexibilitet är de vilka köper för att förvalta fastigheten, men även vissa 
egenbrukare med skiftande verksamhetsområden efterfrågar denna typen av fastigheter. De 
förvaltande köparna vill kunna anpassa fastigheten efter de behov nuvarande och framtida 
hyresgäster kan tänkas ha. 
 

Ortens ekonomi

Befolknings-
utveckling

Utbud och efterfrågan 
på fastighetsmarknad

InkomsterSysselsättning

Prisbild
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5.5 Problematik vid värdering 
 
De moment i värderingsarbetet vilka upplevs som svårast av värderingsföretagen är 
bedömningen av den framtida marknadsutvecklingen, inflationstakt, prisnivåer med mera. Då 
fastighetsmarknaden är i ständig förändring innebär detta att värderingar och 
marknadsbedömningar är en färskvara som ej är korrekta under en längre tid.  
 
Ett annat problemfyllt arbete krävs då fastigheterna säljs i bolagsform, både Lönn vid 
Värderingsinstitutet och Wieslander vid NAI Swefa anser att detta är det svåraste momentet i 
deras arbete. Då fastigheter säljs paketerade, d.v.s. i bolagsform, kan det vara svårt att värdera 
fastigheten eftersom den då säljs som en del av ett bolag. Det kan vara svårt att känna till hela 
bolagets ekonomi och kunna särskilja vad som hör till fastighetens ekonomi och bolagets 
ekonomi.     
 

5.6 Framtiden 
 
Ungefär hälften av de tillfrågade företagen misstänker en stagnation eller nedgång av 
fastighetsmarknadens utveckling i framtiden. Resterande företag anser att marknaden kommer 
att fortsätta utvecklas i samma takt. Detta borde föranleda en viss försiktighet i framtiden vid 
värderingar. Särskilt vid värdering av fastigheter med eftersatt underhåll i mindre attraktiva 
lägen.  
 
Vidare tror samtliga av de tillfrågade företagen att priserna på energi och bränsle kommer att 
öka i framtiden. Detta torde öka såväl nuvarande som framtida fastighetsägares intresse för att 
finna mindre energikrävande och därmed billigare uppvärmningssystem. Effektiva fastigheter 
vilka är lätta att förvalta kan därför misstänkas bli mer attraktiva och därmed också öka i 
värde. Fastigheter med bra lägen anses dock alltid kunna betraktas som attraktiva. 
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6 Slutsats 
 
Efter att ha läst in teori och utfört empiriskt arbete i form av intervjuer med flera 
värderingsföretag, observation samt studier av dokument kommer författarna till slutsatserna 
presenterade nedan  
 
– Vilka faktorer är viktiga vid värdering av industriella- och kommersiella fastigheter?  
 
Efter att ha undersökt såväl teori som empiri anser författarna att de faktorer som är av stor 
vikt vid fastighetsvärderingen är läget, driftnettot, skick och standard. Läget förefaller vara 
den faktor som har störst påverkan på värdet då ortens hyresnivåer, demografi och 
företagsklimat varierar med just läget.  
 
– Hur värderas fastigheters flexibilitet? 
 
Flexibilitet bedöms av de flesta respondenter vara en positivt påverkande faktor men dock inte 
en självständigt värdeskapande variabel. Som nämndes i teoriavsnittet har nybyggandet i USA 
gått ned. Istället har många företag uppgraderat sina äldre företag eller använt sig av tekniska 
lösningar för att slippa bygga nya lokaler. Där värderas fastigheters flexibilitet högt och ses 
som en stor tillgång. I Sverige däremot är inte läget på fastighetsmarknaden detsamma och 
därför ser svenska egenbrukande företag flexibiliteten endast som en god bieffekt. Däremot 
hävdar en del av respondenterna att de köpare som värderar flexibilitet högst är de som köper 
fastigheter för förvaltning. Dessa ser en fördel i möjligheten att kunna anpassa sin fastighet 
och dess tillbehör till olika hyresgäster. Detta faktum kan innebära en konkurrenskraft för 
köparens gentemot andra hyresvärdar.  
 
– Vilka för- och nackdelar med olika värderingsmetoder finns det?  
 
De värderingsmetoder som tagits upp i uppsatsen som mest förekommande är 
kassaflödesmetoden och ortsprismetoden. Det kan dock förekomma mindre problem med 
dessa metoder. Det vanligaste problemet med ortsprismetoden är att värderingsföretagen inte 
alltid har tillgång till information om jämförelseobjekt. Det är inte alltid det finns 
jämförelseobjekt, t.ex. då relativt nya fastigheter säljs och dessa ligger i helt nya områden där 
det endast gjorts ett fåtal eller inga försäljningar tidigare. Värderingsföretagen får då använda 
sig av andra värderingsmetoder. 
 
Då värderingsföretagen gör sina kassaflödesanalyser måste de göra vissa antaganden om 
framtiden, exempelvis gällande hyresnivåernas utveckling eller kalkylräntan. På så sätt kan 
denna metod sägas grunda sig till viss del på antaganden. Andra problem kan vara att 
värderaren inte alltid har tillgång till all information som behövs för att göra analysen och 
måste då kanske göra ytterligare antaganden. Desto färre antaganden som gjorts under 
kalkylens gång desto säkrare är det att framställa en verklighetstrogen kalkyl.     
 
– Vilken problematik finns det kring värdering? 
 
Värderingsarbetet kan förefalla relativt svårt och det finns många moment vilka alla är svåra 
och komplexa. Den problematik som dock upplevs som mest komplex av respondenterna är 
då fastigheter säljs paketerade som bolag. Då dessa fastighetsägande bolag säljs uppstår ofta 
komplexa problem gällande klargörandet vilka tillgångar som finns i bolaget, vilka skulder 
som belastar fastigheten och vilka skulder som belastar bolaget.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har flera ämnen och frågor träffats på. En del av dessa anser 
författarna varit intressanta att undersöka vidare. Under denna rubrik presenteras kort de 
problem vilka kunnat vara intressanta att undersöka vidare. 

7.1 Utveckling av energipriset i förhållande till värdeutveckling 
 
Då många av respondenterna förutspår ökade energipriser i framtiden anser därför författarna 
att det är intressant att undersöka om och hur utvecklingen av energipriser korrelerar med 
fastigheters värdeutveckling.   
 
Vidare kan en utökning av ovanstående undersökning göras då de ökade energipriserna har 
medfört en ökad miljömedvetenhet bland många fastighetsägare. Intresset för energieffektiva 
lösningar för uppvärmning av fastigheter har ökat. Detta intresse fungerar som ett incitament 
för tillverkarna av uppvärmningssystem att utveckla och tillverka prisvärda, energisnåla och 
hållbara system för uppvärmning. Utvecklingsarbetet med denna typ av lösningar har redan 
startat och det hade varit intressant och se hur utvecklingen av dessa nya system går. Samt att 
se hur de olika systemen klassificeras i förhållande till varandra och hur de påverkar 
fastigheters värde. 
 

7.2 Flexibla lösningar i nyprojekterade fastigheter 
 
Byggbranschens utveckling i USA föranleder att det kan vara intressant att undersöka hur 
svenska beställare och byggherrar reflekterar vid nybyggnation av fastigheter. Om de är 
intresserade av att bygga fastigheter med alternativa användningsområden, hur de gör sina val 
av tekniska lösningar med mera. Det skulle vara intressant att känna till om det finns ett 
intresse bland framtida ägare till nybyggda byggnader att ha flera möjligheter vid 
förvaltningen. Vidare kan även efterfrågan på flexibla fastigheter undersökas. 
 

7.3 Fastighetspaketering 
 
Då författarna skulle skriva avsnittet om fastighetspaketering i teoridelen förefall det finnas 
relativt lite litteratur skrivet om ämnet. Då konkurrensen hårdnar och marginalerna blir 
mindre i de flesta branscher blir det desto viktigare för företag att söka sätt att spara pengar. 
Att sälja sina fastigheter paketerade i bolag kan vara ett av dessa sätt och därför kan det vara 
intressant för samtliga fastighetsekonomer att känna till hur denna typ av paketering går till. 
Författarna anser därför att detta ämne borde vara intressant nog för att undersökas närmare. 

  
 
 

 



 
 

 30

Referenser 
 

Böcker 
 
Andersson, J.O., Ekström, C., & Gabrielsson, A. (2004) Finansiering och kalkylering. 
Stockholm: Liber AB 
 
Damodaran, A.(2002). Investment valuation. New York: John Wiley & Sons, Inc 
 
Dickson, A., Luukainen, P. A., & Sandelin.B. (1992). Termer i nationalekonomi – innebörd 
och sammanhang. Malmö: Liber Ekonomi 
 
Gregow, T  (2007). Sveriges rikes lag. Stockholm: Norstedts juridik 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur 
 
Lind, H., & Persson, E. (2005). Fastighetsnomenklatur. Stockholm: Fastighetsnytt Förlags 
AB 
 
Persson, M., & Skult, E. (2005). Tillämpad makroekonomi. Stockholm: SNS Förlag 
 
Råckle, G,. & Waxler, R (2005). Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt med. 
fastighetsnomenklatur. Sverige: Fastighetsnytt Förlags AB, s.328 
 
Yard, S. (2001). Kalkyler för investeringar och verksamheter, upplaga 2. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Yard, S. (1995). Kreditkalkyler, upplaga 2.Lund: Studentlitteratur 

Internet 
 
his.se1 
his.se/upload/19582/Investeringskalkylering%20-%20grundlaggande%20begrepp.pdf 2008-
04-23 
 
lagen.se1 
lagen.nu/1984:404 2008-05-19 
 
lantmäteriet.se1 
lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1994 2008-04-23 
 
lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=3367 2008-04-23 
 
merten.de1 
merten.de/download/DL_broschueren_gb/SE_EIB_492079_04-06.pdf 2008-04-23 
 
riksbank.se1 

riksbank.se/templates/SectionStart.aspx?id=8716 2008-04-23 
 



 
 

 31

riksbank.se2 

riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912  2008-04-23 
 

riksbank.se3 
riksbank.se/templates/SectionStart.aspx?id=8716 2008-04-23 
 
samfundet.se1     
samfundet.se/web/public/auktorisation.asp 2008-05-19 
 
skatteverket.se1 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2005/2005/stallningstagande2
00506.4.84f6651040cdcb1b480003778.html 2008-03-20 
 
skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114409/kapitel_015.pdf 2008-04-23 
 
 

Artiklar 
 
Chapman, P. (2003, December). National Real Estate Investor. Atlanta, USA: Vol. 45, Iss. 
12; pg. 20 
 
Timiraos, N. (2008, Februari). New York, USA: Wall Street Journal (eastern edition). pg. B.8. 
 
riksbank.se/templates/SectionStart.aspx?id=8716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 32

Bilaga 1 
 
Följande frågeunderlag skickades med e-post till flera kommuner i södra Sverige. 
 
Hejsan, mitt namn är Kim Hansson och jag läser bygg- och fastighetsekonomi vid högskolan i 
Halmstad. Under våren skriver jag och min studiekamrat Andreas vår kandidatuppsats i 
företagsekonomi. C-uppsatsens huvudämne rör värdering av industrifastigheter.  
  
Vår önskan är då att så många kommuner som möjligt ska besvara våra korta frågor kring hur 
de upplever utbudet och efterfrågan av industrifastigheter i respektive kommun.  
  
I de fall vi ej funnit en självklar mailadress att sända våra frågor till har vi sänt dem till resp. 
fastighetskontor eller motsvarande i förhoppning om att de blir vidarebefodrade till rätt 
person. Ni ombeds svara efter bästa förmåga. 
  

Svaren på nedanstående frågor används främst för att få en fingervisning gällande efterfrågan 
och utbudet av industritomter i södra Sveriges kommuner. Svaren kommer senare att 
sammanställas och användas som empiri i en kandidatuppsats i företagsekonomi. 

 1.Hur beskriver du det aktuella utbudet av industrifastigheter i din aktuella kommun? 

 2.Hur skulle du beskriva den aktuella efterfrågan på industrifastigheter i din aktuella 
kommun? 

 3. Hur har utbudet förändrats de senaste åren? Har utbudet mött upp med efterfrågan? 

 4. Hur har efterfrågan förändrats de senaste åren? Har den ökat resp. minskat? 

 5. Finns det några specifika krav köpare av industrifastigheter efterfrågar? T.ex. flexibilitet, 
saneringstekniska faktorer, närhet till riks- och europavägar?  
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Bilaga 2 
 

Intervju-underlag 

 Verksamhetsrelaterade fakta 

 Företagets    ålder: 

                      antal anställda:  

                       omsättning:  

                      antal förmedlade objekt per år:  

                       geografisk utbredning:  

1. Vilken typ av fastigheter dominerar er sysselsättning? 
 
2. Vilken typ av företag dominerar ert kundregister? 
 
3. Hur går ni tillväga vid en värdering? Modeller? 

- Om olika, vilka för och nackdelar anser ni de ha? 
- Problematik? 

 
4. Vad skulle en eventuell felräkning kunna bero på? 
 
5. Hur bedöms flexibilitet i förhållande till värdet?  

- Är flexibilitet ett eftertraktat attribut? 
- Vilka typ av flexibilitet efterfrågas mest? 

 
6. Har fastighetens läge någon betydelse? Om så, hur uppskattar ni det? 
 
7. Hur uppskattar ni en framtida vakans? 
 
8. Hur uppskattar ni framtida drift och underhållskostnader? 
 
9. Vad är din egen uppfattning om marknadens utveckling de kommande åren? 
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Bilaga 3 
 
Cashflow-kalkyl  
Detta är ett exempel på hur en cashflow-kalkyl kan vara uppbyggd. 
 
 

 


