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ABSTRAKT 
 
Titel: Fastighetsvärdering ur ett privatinvesterarperspektiv 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Henrik Dyberg och Peter Dyberg 
 
Handledare: Tomas Källqvist 
 
Datum: 2009-05 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att författarna vill belysa den problematik som 
fastighetsvärdering av flerbostadsfastigheter medför ur ett privatinvesterarperspektiv. Vi vill 
dessutom undersöka relevansen i den teori som finns på området. 
 
Metod: Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod. Genom intervjuer av personer 
verksamma i fastighetsbranschen samt en observation av en fastighetsvärdering så har det 
empiriska materialet samlats in. Det empiriska materialet har sedan analyserats gentemot den 
etablerade teori som finns på området och renderat vår slutsats.  
 
Resultat & slutsats: Den problematik som författarna identifierat hos värderingsförfarandet 
av flerbostadsfastigheter är de godtyckliga moment som värderingsutlåtandet bygger på. För 
en privatinvesterare innebär detta ett bekymmer då en fastighetsinvestering ej sällan medför 
en väsentlig utgift och risk. Värderingar av fastigheter är således mer intressant som ett 
formellt instrument vid juridiska processer eller kreditbedömningar. Det identifieras tre 
faktorer som är mest intressant för en privatinvesterare vid fastighetsvärdering. Dessa tre 
faktorer är läget, fastighetens tekniska status samt fastighetens förutsättningar att skapa nya 
mervärden för fastighetsägaren. Den teori som finns på området är väl förankrad i den praktik 
av fastighetsvärdering som utövas av fastighetsvärderare.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Under arbetets gång så fick vi kännedom om att värdering av 
flerbostadsfastigheter ansågs mindre komplicerade att värdera än industrifastigheter och 
skogsfastigheter. Det skulle således kunna vara aktuellt att forska i värderingen av dessa typer 
av fastigheter sett ur ett privatinvesterarperspektiv. Det skulle även vara intressant att 
undersöka vilken direktavkastning som privata fastighetsägare har på olika orter gentemot 
publika fastighetsbolag.    
 
Uppsatsens bidrag: Studien visar på att fastighetsvärdering är komplext och föränderligt. 
Vår förhoppning är att uppsatsen har bidragit till att få en djupare insyn i 
värderingsförfarandet och vara till nytta för privatpersoner som funderar på att investera i 
fastigheter.  
 
Nyckelord: Fastighetsvärdering, flerbostadsfastighet, privatinvestering, värdering, 
värderingsteori   
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ABSTRACT 
 
Title: Real estate valuation from a private investor perspective 
 
Level: C-thesis on the subject business 
 
Author: Henrik Dyberg and Peter Dyberg 
 
Supervisor: Tomas Källqvist 
 
Date: 2009-05 
 
Aim: The authors purpose of this essay is to elucidate the complex of problems connected to 
real estate valuation of apartment buildings from a private investors perspective. Furthermore 
we want to examine the relevance regarding the subject area theory. 
 
Method: This study is based on a qualitative method. The empirical information for this 
report was gathered by interviews of persons active in the real estate line of business, also an 
observation of a real estate valuation was conducted. The empirical information has been 
analysed towards the established theory and caused our conclusion.  
 
Result & conclusions: The complex of problems connected to real estate valuation of 
aparment buildings identified by the authors is the arbitrary decisions the valuation is based 
upon. This is a matter of great concern for a private investor since a real estate investment 
often brings a considerable expense and risk. Valuation of real estate is therefore more 
interesting as a formal tool to use in legal processes or credit assessments. During a real estate 
valuation three factors was identified as the most interesting for a private investor. These three 
factors are position, the technical status of the real estate and the real estates abality to create a 
surplus value for the landlord. The established theory on the subject area is well supported by 
the practical real estate valuation conducted by official real estate valuers.  
 
Suggestions for future research: During the study we became aware of that valuation of 
apartment buildings is considered less complicated to value than industrial real estate and 
forestry properties. Therefore it could be interesting to do a research about the valuation these 
types of real estate from a private investor perspective. It would also be interesting to 
investigate differences regarding yield between private investors and real estate companies 
quoted on the stock-exchange.    
 
Contribution of the thesis: The study shows that real estate valuation is complex and 
variable. Our expectation is that the essay have contributed to clarify the complex of problems 
connected to real estate valuation and be of use for private investors who is planning to invest 
in the Swedish real estate market.  
 
Keywords: Real estate valuation, apartment building, private investors, valuation, valuation 
theory  
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1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer vi att inleda med att redovisa bakgrunden till vårt problem för att 

sedan i del två fortskrida med vårt syfte med uppsatsen. Den tredje delen konkretiserar vilken 

problemfrågeställning som författarna undersöker. Del fyra klargör författarnas avgränsning 

av problemfrågeställningen. Slutligen så beskriver vi hur den fortsatta dispositionen av 

uppsatsen är upplagd.  

         

1.1 Bakgrund 

Det har det senaste decenniet blivit allt mer populärt att som privatperson investera i 

fastigheter. En investering i en fastighet innebär ofta att privatinvesteraren binder upp mycket 

eget kapital och riskexponerar sig under en lång tidsperiod. Privatinvesteraren måste 

dessutom ofta finansiera fastighetsinvesteringen med lånat kapital vilket innebär ytterligare 

riskmoment. Att korrekt värdera fastigheten är följaktligen essentiellt både för kreditinstituten 

och för privatinvesteraren.  

 

Fastighetsvärdering är en viktig och central del för samtliga aktörer inom fastighetsbranschen.  

Fastställandet av värdet på en fastighet är bland annat ett mycket viktigt underlag vid 

kreditgivning. Därför ställs det höga krav på ekonomisk, juridisk och teknisk kompetens hos 

de aktörer som utövar fastighetsvärdering. Ett konkret mått på värdet av en fastighet erhålls 

först vid en försäljning, den så kallade realisationsprincipen.1 Om fastigheten utgör säkerheten 

för ett lån så bedömer kreditgivaren låntagarens kreditvärdighet genom att se till fastighetens 

bedömda marknadsvärde samt framtida kassaflöden i fastigheten. Fastighetens driftnetto i 

kombination med det rådande ränteläget påverkar bedömningen av vilken räntebelastning som 

fastighetsägaren klarar av samt vilket amorteringsutrymme som föreligger. Kassaflödet hos en 

fastighet är starkt konjunkturberoende och därför är ett bedömt marknadsvärde på en fastighet 

inte ett statiskt värde utan ett värde som hela tiden förändras.2 I rådande finanskris blir 

fastställandet av ett korrekt värde än mer betydelsefullt då både borgenärer samt investerare är 

mycket måna om att de inte lånar ut respektive lånar för mycket kapital.   

 

 

                                                 
1 Bengtsson N (1998) Från fastighetskris till Castellum, sid. 174 
2 Persson E (2003) Fastighetsnomenklatur, sid. 348 
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Fastighetsmarknaden har tidigare genomgått ett stålbad under den förra ekonomiska krisen 

som utspelade sig under början av 1990-talet. Jaffee skriver att krisen utlöstes då 

finansbolaget Nyckeln inställde sina betalningar till följd av stora förluster på fastighetslån. 

En kort tid därefter så uppstod stora kreditförluster hos bankerna till följd av förlusterna på lån 

givna till finansbolagen. Fastighetsbelåning hade gett upphov till självgenererande 

efterfrågeökning eftersom den ökande kreditgivningen medförde högre fastighetspriser på 

kort sikt. En ond cirkel hade således skapats och det blev i längden ohållbart. Mellan 1991 

och 1993 gav staten lån, kapitaltillskott och garantier till några av Sveriges största banker.3     

 

Denna kris ledde till att samfundet för fastighetsekonomi, SFF, begärde att staten skulle 

ansvara för någon form av auktorisationsförfarande för fastighetsvärderare i syfte att undvika 

framtida missräkningar vid fastighetsvärdering. Staten ville dock ej åta sig detta uppdrag utan 

uppmanade istället SFF att själva ombesörja auktorisationsförfarandet. Detta föranledde att 

SFF, från och med den 1 oktober 1994, utfärdar auktorisation av fastighetsvärderare.4 Vid 

värdering av flerbostadsfastigheter så ställs det höga krav på värderaren då denne måste ha 

goda kunskaper inom samhällsekonomi och fastighetsekonomi. Värderingsmannen måste 

även besitta vissa fastighetstekniska kunskaper för att kunna bedöma ett korrekt värde av en 

specifik fastighet. I ett värderingsutlåtande av en fastighet så nämns även syftet med varför 

värderingen utförs vilket indikerar en viss godtycklighet i värderingen. Har en fastighet 

verkligen olika värden om den ska försäljas eller om den ska värderas för kreditgivning?  

 

Ett annat värderingsproblem är att olika länder tillämpar olika värderingsmetoder och 

använder sig av andra standarder än de vedertagna svenska. Undersökningar visar att 

värderingsförfarandet och val av värderingsmetoder skiljer sig markant mellan exempelvis 

tyska och svenska värderare.5 År 2007 stod utländska investerare för 60 % utav 

transaktionerna på den svenska fastighetsmarknaden.6 Eftersom den svenska 

fastighetsmarknaden är stark influerad av utländska aktörer så medför detta ytterligare 

komplikationer vid fastighetsvärdering. I skrivande stund så genomgår Sverige och övriga 

världen en finanskris som är minst lika allvarlig som den under början av1990-talet. Begrepp 

som statliga lån, kapitaltillskott och statliga garantier är ånyo aktuella. Vi har ännu inte sett 

vilka effekter denna finanskris har haft på fastighetsmarknaden och det är för tidigt att uttala 

                                                 
3 Jaffee D (1994) Den svenska fastighetskrisen, sid. 77,79 
4 http://www.samfundet.se/web/public/allmant.asp (090228) 
5 Mc Parland m.fl., (2002) Valuation standards – A comparison of four European countries, sid 134 
6 http://www.newsdesk.se/pressroom/newsec/pressrelease/view/... 
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sig om fastighetspriserna kommer påverkas lika omfattande såsom under förra krisen. 

Transaktionsvolymen har dock minskat med 76 % på bara ett år vilket indikerar en 

kommande prisnedgång.7 Orsaken är dock återigen densamma nämligen att kapital lånats ut 

till fiktiva värden (bland annat fastigheter) detta trots att auktoriserade fastighetsvärderare 

varit tillgängliga. Beror detta på att det finns brister i de metoder som används vid värdering 

av fastigheter? Är dagens värderingsutlåtande bristfälliga och alldeles för godtyckliga?   

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att författarna vill belysa den problematik som fastighetsvärdering av 

flerbostadsfastigheter medför ur ett privatinvesterarperspektiv. Vi vill dessutom undersöka 

relevansen i den teori som finns på området.  

 

1.3 Problemfrågeställning 

Mot denna bakgrund så lyder författarnas problemfrågeställning: 

– Vad innebär värderingsförfarandets problematik för en privatinvesterare? 

 

Denna frågeställning ger upphov till vidare underfrågor nämligen: 

– Vilka prispåverkande faktorer är avgörande för en fastighets värde? 

– Är de teoretiska modellerna och metoderna för fastighetsvärdering relevanta?  

  

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till enbart fastigheter med taxeringskod 320 samt 321. 

Taxeringskod 320 innebär en hyreshusenhet med endast bostäder medan 321 innebär en 

hyreshusenhet med huvudsakligen bostäder och någon/några lokaler.  

 

1.5 Disposition 

Nästkommande kapitlen redovisar avhandlingens metod, teori, empiri, analys och slutsats i 

nämnd ordning. Detta har vi valt eftersom denna ordningsföljd är mest logisk och pedagogisk 

enligt vår mening. Vi har valt att disponera avhandlingen på så sätt att varje kapitel inleds 

med en beskrivning av hur vi tänkt när vi disponerat respektive kapitel för att göra det enklare 

för läsaren att begripa resonemanget.   

                                                 
7 http://www.fastighetsvarlden.se/zino.aspx?articleID=16090 
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2 Metod 

 

Metodkapitlet syftar till att informera läsaren om avhandlingens tillvägagångssätt. Vår 

förhoppning är att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vilka avvägningar vi har 

gjort och på grund av vilken orsak. Vi redovisar även vårt arbetes giltighet samt våra källor 

och tar upp kritik mot dessa. 

           

2.1 Induktion och deduktion 

När en vetenskaplig undersökning ska genomföras så kan författaren använda sig av två 

inriktningar nämligen induktion och deduktion. En induktiv slutledning innebär att vi utifrån 

ett antal observationer av enskilda företeelser drar generella slutsatser som antas gälla ett 

större antal företeelser än de vi observerat. Den induktiva slutledningen kan vara en 

generalisering dels över tid, dels till en större population.8 

 

Deduktion brukar presenteras som motsatsen till induktion så till vida att den börjar i det som 

är induktionens slutsats, nämligen en generell lag. Deduktiva slutsatser är analytiska slutsatser 

vilket innebär att slutsatsernas giltighet är beroende av om forskaren följt de logiska reglerna 

för deduktion. Fördelen med den deduktiva logiken är att den anger regler för vad som är 

logiskt giltiga slutsatser utifrån givna premisser. Begränsningen i deduktionen är att den inte 

säger något nytt om verkligheten utöver det som redan finns i premisserna.9  

 

2.1.1 Val av inriktning 

 

Då båda författarna redan vid tidig ålder började arbeta inom fastighetsbranschen så har vi 

redan en viss förkunskap om ämnet rent praktiskt. Det var först vid senare högskolestudier 

(främst kurserna Fastighetsvärdering B och C) som författarna kom i kontakt med de 

teoretiska modeller som redovisas i teori-avsnittet. Vi har valt att använda oss av en deduktiv 

slutledning eftersom vi valt att utgå ifrån de redan förekommande teorierna. Vi har genom vår 

undersökning samlat in material och information som sedan sammanställts. Vi har sedan 

analyserat teori kontra empiri och utifrån analysen dragit våra slutsatser.    

 

                                                 
8 Danermark B (2003), Att förklara samhället, sid. 138 
9 Danermark B (2003), Att förklara samhället, sid. 136-137 
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2.2 Kvalitativ metod respektive kvantitativ metod 

Olsson och Sörensen skriver att kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger 

beskrivande data såsom människans egna skriva eller talade ord och observerbara beteenden. 

Vid kvalitatida metoder så sker en interaktion mellan forskarna och informanten. Detta 

innebär alltså att forskaren oftast själv deltar vid insamlingen av data. En kvalitativ 

undersökning kan vara av deskriptiv eller explorativ karaktär. Genom att använda sig av 

kvalitativa metoder så försöker man finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst 

beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden.10  

 

Lundahl och Skärvad skriver att kvantitativa undersökningar går i grunden ut på att mäta. Den 

mätning som görs ska sedan användas för att beskriva eller förklara ett fenomen. Vid 

beskrivning av ett fenomen så mäts något i faktiska siffror och vid en förklaring av fenomenet 

så undersöks sambandet och korrelationen mellan olika egenskaper. Ett exempel är en 

kvantitativ undersökning om det finns något samband mellan sysselsättningsgrad och 

skattetryck. I praktiken innebär det att kvantitativa undersökningar handlar om att testa 

hypoteser.11 

   

2.2.1 Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av en i huvudsak kvalitativ metod för att undersöka vår 

problemfrågeställning. Tillvägagångssättet har bestått i att vi själva deltagit vid värderingar av 

flerbostadsfastigheter samt att vi intervjuat värderingsmän samt en privat fastighetsägare. 

Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod som forskningsmetod är att vår 

problemfrågeställning är undersökande och generell. Eftersom vårt syfte är att beskriva och 

analysera utifrån ett privatinvesterarperspektiv så lämpar sig en kvalitativ metod bäst.   

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Bryman och Bell beskriver att begreppet validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser 

som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Validitet rör frågan om huruvida 

en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det 

                                                 
10 Olsson & Sörensen (2007) , Forskningsprocessen, sid. KOLLA UPP 
11 Lundahl & Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer sid. 94 
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begreppet. Validitet är ett begrepp som fritt kan översättas till giltighet och berör alltså en 

undersöknings giltighet.12      

 

Enligt Bryman och Bell så rör reliabilitet (tillförlitlighet) frågan om huruvida resultaten från 

en undersökning om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga premisser. Tillförlitligheten är i beskrivande och tolkande 

undersökningar ett subjektivt dilemma. Därför är reliabiliteten är oftast aktuell då man gör en 

kvantitativ undersökning.13  

 

Vi anser att vår undersökning uppnått kravet på validitet eftersom vi i intervjuerna använt oss 

av relevanta frågor rörande vårt syfte med uppsatsen. Vi anser även att vi har gjort mycket 

relevanta val av intervjupersoner då de antingen faller under kategorin fastighetsvärderare 

eller kategorin privatinvesterare. Validiteten i avhandlingen är således styrkt eftersom de 

verktyg som vi nyttjat oss av verkligen har mätt det vi eftersökt. Vad gäller reliabiliteten så 

har vi resonerat oss fram till att det är möjligt att få ett annat utfall vid en återundersökning, 

vilket medför att reliabiliteten är låg i utredningen. Detta beror på att intervjupersonernas 

åsikter kan påverkas av tillfälliga premisser på fastighetsmarknaden. Även om premisserna 

inte ändrats så är det inte säkert att intervjupersonerna skulle svara precis likadant som vid en 

tidigare intervju. Detta medför att en annan tänkbar anledning till ett annat resultat är att de 

tolkningar vi gjort av intervjuerna kan tolkas annorlunda av andra forskare. Vid kvalitativa 

studier som författarnas avhandling så är reliabiliteten ett problem. Vi anser dock att 

reliabiliteten inte är ett utslagsgivande element för avhandlingen på grund av undersökningens 

natur.   

 

2.4 Intervjuer 

När en intervju skall genomföras så kan olika intervjutekniker tillämpas beroende på vilken 

grad av standardisering som intervjun ska betinga. Enligt Lundahl & Skärvad så kan 

intervjuer delas upp i tre olika typer av standardisering nämligen standardiserade intervjuer, 

O-standardiserade intervjuer samt semistandardiserade intervjuer. Den första 

intervjutekniken innebär en hög grad av standardisering där såväl frågeformuleringen som 

ordningsföljden mellan frågorna är bestämd på förhand. Detta medför således att alla 

intervjuade blir utfrågade på samma sätt och under samma premisser. O-standardiserade 
                                                 
12 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid. 95 
13 Bryman & Bell, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid. 48 
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intervjuer är mer flexibla och situationsanpassade eftersom intervjun inte är bunden av att 

samma frågor ställs eller att frågorna ställs i samma ordning. Den tredje och sista 

intervjutekniken är den semistandardiserade. Denna intervjuform är en blandning utav de två 

tidigare nämnda intervjuformerna och innebär att intervjuaren har på förhand bestämt vissa 

frågor som ges till alla respondenter, men att svaren följs upp med frågor såsom ”Vill du 

utveckla det?” eller ”Kan du förtydliga det?”.14  

 

En intervju kan delas in i två olika typer av intervjuer nämligen strukturerade eller fria 

intervjuer. Om respondenten enbart kan svara på frågan genom att välja mellan olika (på 

förhand uppställda) svarsalternativ så är intervjun helt strukturerad. En strukturerad intervju 

kännetecknas av att den är fokuserad och informationsinriktad. Den fria intervjun är mer 

personorienterad och syftar till att locka fram respondentens åsikter, attityder och värderingar 

av situationer. Fria intervjuer är vanliga och viktiga vid kvalitativa undersökningar.15 

 

Författarnas intervju med Peter Karlsson var en fri intervju som var semistandardiserad. 

Anledningen till att vi valde en sådan typ av intervju och standardisering berodde på 

problemformuleringens karaktär. Vi ville få reda på respondentens egna uppfattningar och 

åsikter och lät därför Karlsson berätta fritt om värderingsförfarandet och hans funderingar 

angående investeringar på den svenska fastighetsmarkanden. Vi hade dock på förhand 

bestämt vissa frågor som berörde det undersökta ämnet i syfte att få så relevant information 

som möjligt ur intervjun. Denna besöksintervju spelades in med hjälp av en bandspelare 

eftersom det ansågs mer fördelaktigt än att genomföra anteckningar då många utav svaren 

skulle ha en resonerande och utläggande karaktär. Anledningen till att vi valde att intervjua 

Peter Karlsson var dels att han är auktoriserad värderingsman dels att han är privat 

fastighetsägare och därmed presumtiv spekulant på den svenska fastighetsmarknaden.  

 

Intervjun med Henrik Wikman var även den semistandardiserad men däremot så var den mer 

strukturerad än intervjun med Peter Karlsson. Anledningen till att författarna valde denna typ 

av intervju berodde på att intervjun syftade till att jämföra Densia AB och Värderingsinstitutet 

i Gästrikland vad gäller värderingsförfarandet. Frågorna som ställdes till Wikman var av 

mindre uttömmande art än de som ställdes till Peter Karlsson eftersom de frågorna enbart 

rörde Densia AB:s verksamhet och Wikmans perspektiv som fastighetsvärderare. Denna 

                                                 
14 Lundahl & Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid. 115 
15 Lundahl & Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid. 117 
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intervju genomfördes via telefon och spelades in med hjälp av inspelningsfunktion på 

telefonen för att samla upp så mycket information som möjligt utav samtalet. Anledningen till 

att författarna valde att intervjua Henrik Wikman var att han arbetar som auktoriserad 

värderingsman inom ett väl etablerat värderingsföretag i Stockholmsregionen som är 

jämförbart med Värderingsinstitutet i Gästrikland.   

 

2.5 Käll- och metodkritik 

Angående våra publicerade källor så anser vi att det inte finns någon anledning till att 

ifrågasätta sanningshalten i dess innehåll. De publicerade källor vi nyttjat är akademisk 

litteratur vars författare är av hög dignitet. Däremot skulle en synpunkt kunna vara att några 

av källorna är publicerade för mer än fem år sedan vilket gör att de kan anses som förlegade 

eller inaktuella.       

 

Under vår undersökning så genomförde vi en observation av värderingsförfarandet av två 

flerbostadsfastigheter. Vi hade kunnat göra ytterligare en observation fast med en annan 

värderingsman för att få en mer nyanserad bild av hur en värderingsbesiktning genomförs i 

praktiken. Vi hade även kunnat intervjua fler personer för att få ett ännu bättre empiriskt 

underlag. Anledningen till att vi inte genomförde en ytterligare observation eller fler 

intervjuer berodde bland annat på tidsaspekten. Dock så ansåg vi att det empiriska underlag vi 

samlat in är tillräckligt för att göra vår analys utifrån vår problemformulering.  

 

Vi valde även att utnyttja vår egen erfarenhet som en del i empirin eftersom vi båda är aktiva 

inom ett familjeföretag verksamt i fastighetsbranschen. Den informationen som förmedlas i 

avsnitt 4.4 är därför av naturliga skäl inte objektiv. Våra tidigare erfarenheter av 

fastighetsvärdering, såväl positiva som negativa, kan givetvis ha präglat vår undersökning. Vi 

har dock haft intentionen att förbli så objektiva som möjligt och överlåter till läsaren att själv 

bedöma om så är fallet.    

 

När det gäller Internet-källor så anser vi att dessa bör tas med en nypa salt beroende på deras 

karaktär. Dock så har vi försökt begränsa antalet Internet-källor i största möjliga mån och vi 

anser att de Internet-källor vi har nyttjat oss av är relativt tillförlitliga.  
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3 Teori 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori och de modeller som är relevant för vårt 

ämne. Vi har i största möjliga mån försökt välja ut de teorier och modeller som på det mest 

fördelaktiga sättet skulle underlätta analys av empirin. Syftet är att läsaren ska förstå vilka 

teoretiska förutsättningar och utgångspunkter som författarna nyttjat sig av.  

 

     

3.1 Fastighetsmarknaden 

Då fastigheter per definition inte är lösöre så uppstår andra förutsättningar på en öppen 

marknad beroende på diverse olika faktorer. Vi har valt att beskriva den svenska 

fastighetsmarknaden för att läsaren ska få vidare kunskap om de underliggande faktorer som 

präglar fastighetsvärdering.   

 

Enligt Vinell så finns det, på en marknad där omsättningen är stor, vid varje tidpunkt ett 

etablerat pris. Fastighetsmarknaden kännetecknas av att beståndet av fastigheter är mycket 

stort i förhållande till nyproduktionen och att antalet omsatta fastigheter är litet i förhållande 

till beståndet. När utbudet inte är flexibelt blir prisvariationerna stora vilket föranleder att små 

variationer i efterfrågan kan skapa dramatiska fluktuationer i prisnivåerna.16  

  

Generell marknads- och pristeori är tillämpbar på fastigheter men bör ändå användas med stor 

försiktighet eftersom fastighetsmarknaden har flera betydande särdrag jämfört med andra 

marknader. Förutom att varje objekt är unikt och lägesbundet så innebär fastighetsförvärv en 

stor kapitalinsats. Ej sällan är lejonparten av det kapital som används vid ett fastighetsförvärv 

lånefinansierat.17 

 

Det senaste decenniet har Sverige haft en dramatisk utveckling på fastighetsmarknaden med 

stark stigande priser. Transaktionerna började ta ordentlig fart 2003 med en total 

transaktionsvolym på 90 miljarder, inte minst tack vare aggressiva köp från utländska 

investerare. År 2006 blev ett rekordår på transaktionsmarknaden med en total 

transaktionsvolym på 216 miljarder. Efter sommaren 2007 så uppstod det en rejäl 

                                                 
16 Vinell L (1996), Vitaliserad fastighetsmarknad genom nya investeringsvägar, sid. 21 
17 Lind & Persson, Fastighetsnomenklatur, sid. 200 
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uppbromsning på fastighetsmarknaden där handeln med bostadsfastigheter på 

investerarmarknaden nästan helt upphörde. Fastighetsmarknaden har fortsatt att minska sin 

volym sedan dess och det är framförallt finanskrisen som har försvårat finansieringen av nya 

förvärv.18 

 

Figur 1 

19 

 

Figuren ovan visar hur prisutvecklingen har varit för småhus, fritidshus och hyreshus 

(flerbostadsfastigheter). Prisnivån uttrycks som ett index med 1981=100. Utvecklingen av 

konsumentprisindex under motsvarande period har tagits med i diagrammet för att ytterligare 

belysa prisförändringarna. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet satte stopp för denna 

utveckling och prisnivån sjönk de följande tre åren. Från och med andra halvan av 1990-talet 

har återigen priserna stigit i rask takt. Konsumentpriserna har under perioden som helhet stigit 

betydligt långsammare än fastighetspriserna .20  

     

 

 

 

 
                                                 
18 Zingmark A, (2008) Svenska Fastighetsindikatorn, sid. 6-10 
19 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____74160.aspx 
20 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____74160.aspx 
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3.2 Värderingsteori  

Värderingsteori är när man studerar vad värden är och hur de uppkommer. Vi vill med detta 

avsnitt beskriva för läsaren de olika teoretiska begreppen som ger upphov till 

fastighetsvärdering. Vi bryter ner det abstrakta begreppet fastighetsvärdering och ställer oss 

ett antal frågor nämligen: Vad är värde? Vad är en fastighet? Vad är värdering? Vad är 

fastighetsvärdering?  

 

3.2.1 Vad är värde?  

 

Begreppet värde är mycket komplicerat att förklara då värde kan vara subjektivt. 

Värdeteoretiska frågor har alltid förbryllat och sysselsatt filosofer och det finns otaliga skrifter 

som berör ämnet. En teori är att värde uppstår när en vara ger en nytta som tillfredställer 

mänskliga behov. Om denna vara finns i begränsad mängd så medför det att den som önskar 

erhålla varan är beredd att göra en uppoffring, dvs. bytas mot något annat exempelvis pengar. 

Värdet är inte konstant och kan alltså inte mätas eller beräknas på samma sätt som 

bostadsarean. Värdet kan således enbart bli föremål för bedömning.21  

 

3.2.2 Vad är en fastighet?  

 

Vad en fastighet är definieras i Jordabalkens 1 kapitel 1 §:  

 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet 

avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och 

vertikalt.”  

 

Förutom byggnader och andra anläggningar så räknas även skog, staket, 

trädgårdsanläggningar med mera till fastigheten. En fastighet omfattas också av juridiska 

rättigheter och skyldigheter såsom servitut, byggrätter och skyldighet att betala 

fastighetsskatt.22 

 

                                                 
21 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 2 
22 Lindblom & Nordback, (2009) Svensk lag 2009, sid. 520 



 12 

Persson skriver att fastigheten kan som fysisk tillgång vara relativt oförändrad över tiden men 

ändå som ekonomisk tillgång snabbt ändra innehåll. Ytterst är det alltid fastigheten som 

ekonomisk resurs som är av intresse vid värderingsförfarandet.23  

 

3.2.3 Vad är värdering? 

 

Värdering är en aktiv process som mynnar ut i en bedömning av en varas värde uttryckt i 

monetära termer. Vid en värdering så finns det även andra faktorer än rent ekonomiska som 

styr bedömarens värdering av fastigheten . Värderingen är subjektiv eftersom vi alla har olika 

uppfattning om vad en fastighet är värd för oss. Värderingens syfte är att försöka fastställa en 

monetär tolkning av värdebegreppet.24  

 

3.2.4 Vad är fastighetsvärdering? 

 

Fastigheter har, på grund av att alla har sitt unika läge och att de är oflyttbara, speciella 

egenskaper som skiljer de från andra varor. Fastigheter regleras dessutom av omfattande 

system av lagar och föreskrifter. Marknaden präglas också av låg omsättning och oftast 

fragmentarisk information till skillnad från andra varor. De ovanstående faktorerna gör 

värderingen av fastigheter än mer komplicerad än värdering av andra varor. Värderarens 

uppgift och utmaning är att på fastighetsmarknaden arbeta med värderingsmetoder som är 

vedertagna och grundade på värdeteori och värderingsteori.25     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Persson E (2003) Fastighetsnomenklatur, sid. 354 
24 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 2 
25 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 2 
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3.3 Auktorisationsförfarandet 

Syftet med att auktorisationsförfarandet är att åstadkomma en kvalitetsstämpel på de 

värderingsmän som är verksamma i branschen. Sedan den 1 oktober 1994 så auktoriserar 

Samfundet för fastighetsekonomi (SFF) fastighetsvärderare förutsatt att värderingsmannen 

uppfyller vissa grundkrav. Enligt teorikravet så krävs minst tre års högskolestudier vars 

tyngdpunkt ligger på ämnen som är grundläggande för fastighetsvärdering. Enligt 

praktikkravet så krävs minst tre års väl vitsordad praktiskt erfarenhet av värdering av det slags 

fastigheter som auktorisationen avser. Utöver de teoretiska och praktiska kraven så krävs det 

att värderingsmannen uppfyller ett oberoendekrav för att undvika jäv i värderingssituationer.26  

 

Dessutom skall en auktoriserad värderingsman följa reglerna för god värderarsed och vara 

ansluten till en gemensam försäkring för förmögenhetsskada till följd av fel eller försummelse 

vid värderingsverksamhet.27      

 

3.4 Värderingsmetoder 

I detta avsnitt så redovisas vilka system som fastighetsvärderare tillämpar sig av vid en 

fastighetsvärdering. Vi har valt att beskriva dessa system för att läsaren ska få en djupare 

inblick i värderingsprocessen. Som vi tidigare nämnt så är det svårt att fastställa ett exakt 

värde av en fastighet eftersom fastighetsvärderingen beror på värderarens subjektiva 

uppfattning om framtiden. Vid en bedömning av en fastighets marknadsvärde så används i 

huvudsak ortsprismetoden och en marknadsanpassad nuvärdesmetod nämligen 

kassaflödesmetoden.28 

 

3.4.1 Ortsprismetoden 

 

Ortsprismetoden baseras på uppgifter om köpeskillingar som erlagts för fastigheter som är 

jämförbara med den fastighet som värderingen gäller. Dessa jämförelseobjekt blir således 

underlag för beräkning av det marknadsvärde som fastigheten har. För att göra de enskilda 

köpeskillingarna jämförbara så normeras de till olika nyckeltal. Denna normering görs 

eftersom en hyresfastighet sällan eller aldrig är den andra lik. Eftersom ett fastighetsköp är en 

                                                 
26 http://www.samfundet.se/web/public/allmant.asp 
27 http://www.samfundet.se/web/public/auktorisation.asp 
28 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 137 



 14 

trög process så medför det att jämförelseobjektens transaktioner gjorts vid olika tidpunkter. 

Då kan köpeskillingen korrigeras på grund av den prisutveckling som skett på marknaden.  

Andra exempel på normeringar är K/T-tal (köpeskilling genom taxeringsvärde), eller 

kr/kvm.29  

 

En nackdel med ortsprismetoden är att det kan ha skett för få transaktioner på orten för att det 

ska finnas ett bra underlag eller att de transaktioner som gjorts inte är jämförbara med 

värderingsobjektet. En annan nackdel är att det kan finnas internköp eller andra 

omständigheter som markant påverkar en fastighets köpeskilling, till exempel om flera 

fastigheter säljs i bolagsform och en köpeskilling omfattar flera fastigheter. Det finns dock 

vissa dataprogram som tillhandahåller ortsprismaterial där dessa omständigheter belyses 

såsom Datscha.30 

 

  

3.4.2 Kassaflödesmetod 

 

Kassaflödesmetoden är en metod att som används vid värdering av många typer av 

investeringar. Metoden tillämpas alltså vid värdering av aktier såväl som fastigheter och detta 

beror på att metoden bygger på de framtida betalningsströmmar som förväntas. Figuren nedan 

illustrerar hur kassaflödesmetoden är utformad.  

 

Figur 2 

31 

 

                                                 
29 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 140 
30 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 142 
31 http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/bilder/kalk_investering.gif 
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En investering karaktäriseras av att en större investeringsutbetalning, grundinvesteringen, ger 

upphov till framtida in- och utbetalningar. Under en kalkylperiod så sker löpande in- och 

utbetalningar och vid kalkylperiodens slut så har investeringen ofta ett visst restvärde. 

Kassaflödesmetoden innebär att de löpande in- och utbetalningarna (betalningsströmmen) 

under en kalkylperiod (exempelvis 5 år) prognostiseras och att varje års netto diskonteras till 

värdetidpunkten. Det restvärde som uppstår vid kalkylperiodens slut skall även det 

diskonteras till värdetidpunkten. De komponenter som kassaflödesmetoden består av är: 

grundinvestering, löpande in- och utbetalningar, restvärde, kalkylperiod och kalkylränta.32 

 

En kassaflödesanalys kan göras på totalt eller eget kapital. För beräkning på totalt kapital 

skrivs formeln som: 

Figur 3 

33 

 

Hyresintäkterna subtraheras med kostnader för drift och underhåll vilket ger fastighetens 

driftnetto per år. Beroende på vilken kalkylränta och vilken kalkylperiod samt vilket restvärde 

så beräknas summan utav de framtida intäkternas nuvärde och fastighetens värde erhålls. 

Teckenförklaring lyder således som följande: 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 144 
33 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 145 



 16 

3.5 Tillvägagångssätt vid värdering 

Vi tänkte i detta avsnitt beskriva hur det i teorin går till från det att värderingsmannen erhåller 

en uppdragsbekräftelse till det moment då värdeutlåtandet överlämnas till beställaren. Vitsen 

är att läsaren ska få en uppfattning om hur arbetsmetodiken vid fastighetsvärdering sker steg 

för steg.  

 

Arbetsmetodiken vid fastighetsvärdering kan beskrivas på många olika sätt och alla som 

arbetar med fastighetsvärdering har också sina speciella idéer om hur arbetet skall utföras. En 

generell modell över arbetsmetodiken redovisas nedan. 

 

Figur 4 

34
 

 

Det inledande arbetet innefattar att värderaren reder ut vilka fastighetsförhållanden som råder 

vid värderingen. Eftersom kostnaderna för en värdering av en hyreshusfastighet kan uppgå till 

stora belopp så uppskattas även kostnaden för värderingsförfarandet. Det inledande arbetet 

ger upphov till en uppdragsbekräftelse där det redovisas vilka villkor som ska gälla vid 

värderingen.35  

 

Datainsamlingen består i att värderaren samlar upp all information som är av vikt vid 

värderingen av objektet. Informationen hämtas från fastighetsprisregister, myndigheter, 

                                                 
34 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 81 
35 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 15 
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marknadsaktörer, Internet och andra källor. Den ekonomiska redovisningen ger information 

om totala hyresintäkter, hyresnivåer, drift- och underhållskostnader. Övrig väsentlig 

information såsom ritningar, detaljplaner och belåningsunderlag samlas in.36 

 

Prisbildningen för flerbostadsfastigheter är i likhet med övriga typer av fastigheter beroende 

av de faktorer som styr utbud och efterfrågan. De prispåverkande faktorerna som styr är 

lägesfaktorn, då lägets värde är beroende på de faktorer som påverkar närmiljön kring 

fastigheten. I Sverige tillämpas bruksvärdessystemet vid hyressättning vilket innebär att läget 

inte får lika avgörande betydelse i en flerbostadsfastighet som i en kontorsfastighet. Vid de 

senaste hyresförhandlingarna har dock lägesparametern fått spela en större betydelse och en 

nyansering av hyresnivåerna i olika områden kan skönjas.37  

 

 Besiktning är den del av värderingsarbetet som är mest praktiskt inriktat. Värderaren 

besiktigar utrymmen och bedömer den genomsnittliga standarden på fastigheten. Denna 

standard jämförs sedan med den hyresnivå som lägenheterna ligger på för att upptäcka om 

hyresnivån är oskäligt hög eller låg. Även omgivningen besiktigas på det för flerbostadshus är 

viktigt med närhet till butiker, skolor, kommunikationer och offentlig service. Även negativa 

faktorer såsom närhet till hårt trafikerade leder och industrier bör observeras.38  

 

Efter besiktningen är gjord så väljer värderingsmannen lämpliga och vedertagna 

analysmetoder för att beräkna fram ett värde på fastigheten. Det är viktigt att avgränsa sig och 

använda relevanta jämförelseobjekt vid användning av ortsprismetoden samt att utföra en 

känslighetsanalys vid användning av avkastningsmetoden.39  

 

När analysmetoderna är slutförda så ska en värdebedömning göras av de observerade 

faktorerna vid besiktningen såsom skador/brister och inverkan av mikroläget och 

miljöstörningar.40  

 

Slutligen skall värderingen sammanfattas och redovisas i ett dokument (värderingsutlåtandet) 

som överlämnas till uppdragsgivaren. Eftersom värderingsutlåtandet ska kunna läsas 

                                                 
36 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 127 
37 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 130 
38 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 134-136 
39 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 142 
40 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 155 
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självständigt så är det viktigt att de mest essentiella uppgifterna som har betydelse för värdet 

på fastigheten redovisas. Det generella värderingsutlåtandet följer denna rubrikmall: 

 

1.Uppdraget 

2.Objektsbeskrivning 

3. Ekonomisk redovisning 

4. Marknad 

5. Objektets omdöme 

6. Värdering 

7. Slutsatser                   

                                                                 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 157 
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4 Empiri 

 

Det empiriska materialet i denna avhandling har samlats in av författarna genom att de 

fysiskt deltagit vid en värderingsbesiktning av två flerbostadsfastigheter samt genom att de 

utfört intervjuer. Intervjuerna har skett genom personliga möten och genom telefon. I båda 

fallen har intervjuerna spelats in antingen via bandspelare eller via inspelningsfunktion på 

telefon i syfte att undvika förlust av information. Viss kontakt har även skett via e-post för att 

få klarhet i vissa moment av intervjuerna. Valet av intervjupersoner beror på deras koppling 

till fastighetsbranschen vad gäller värdering och privatinvestering. Då författarna till denna 

uppsats har en stark koppling till fastighetsbranschen så har vi valt att använda oss själva 

som en del av empirin. 

 

4.1 Värderingsinstitutet Gästrikland – Peter Karlsson 

Värderingsinstitutet Gästrikland utför fastighetsvärderingar och fastighetsekonomiska 

konsultationer. De värderar alla typer av fastigheter från småhus (villor) till hela 

fastighetsbestånd samt även specialobjekt såsom kyrkor, bensinstationer och museum. De 

utför även fastighetstekniska besiktningar och upprättar underhållsplaner. Värderingsinstitutet 

Gästrikland är även med i VISAM-gruppen som är en sammanslutning av värderingsföretag 

som är oberoende och fristående från banker och mäkleriverksamhet.  

 

Enligt Karlsson så värderar företaget ca 4 objekt i månaden eller ca 40 objekt om året som är 

flerbostadshus som har taxeringskod 320 och 321. De värderar ungefär lika många 

industrifastigheter om året och dessutom så värderar de ca 10-15 småhus i månaden. Han 

berättar vidare att i nio fall av tio så är det den privata ägaren eller bolaget av flerbostadshuset 

som står som uppdragsgivare men indirekt så är det oftast banken som har satt i gång 

värderingsprocessen och begärt värderingen. Det är på grund utav att bankerna vill ha en 

värdering av fastigheten för att kunna bevilja kreditgivning korrekt. Karlsson säger att banken 

betalar sällan eller aldrig värderingen och i de få fall där de står som uppdragsgivare så betalar 

oftast fastighetsägaren värderingen direkt eller indirekt. Vid värdering av småhus är det dock 

vanligare att bankerna står för värderingen.  

 

Av de tre värderingsmetoder som Värderingsinstitutet Gästrikland nyttjar sig av så är det först 

och främst ortsprismetoden som används. Peter Karlsson förklarar att ortsprismetoden blir 
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inbakad även i de andra kalkylmetoderna eftersom hyran är ortsbetingad samt att de tittar på 

kvadratmeterpriser och de nyckeltal som finns där beror ibland även de på orten eller läget. 

Han berättar vidare att de även tittar på taxeringsvärdet men att de inte låter taxeringsvärdet 

påverka i någon större utsträckning då taxeringsvärdet lätt kan ge en vrångbild av värdet. Den 

andra metoden som tillämpas är att en direktavkastningskalkyl genomförs där de jämför de 

uppgivna siffrorna om hyresintäkter och drift- och underhållskostnader med schabloner för att 

få en rättvis bild. Den tredje metoden är kassaflödesanalysen där de nyttjar sig av en 

kalkylperiod på fem år och där de nuvärdesvärderar betalnettot.  

 

Karlsson nämner att oftast så genererar de tre olika metoderna ungefär samma uppskattat 

värde på fastigheten och då har man ungefär ringat in vilket värde flerbostadsfastigheten 

betingar. Beroende på olika omständigheter och faktorer så lutar de sig mer på den ena 

metoden än den andra. Han nämner också att det beror på vilken typ av investerare det är som 

är spekulant på ett flerbostadshus. När det gäller mindre flerbostadsfastigheter så är det ofta 

en ”byggare” eller liknande som vill renovera fastigheten i egen regi. En annan typisk 

spekulant på mindre flerbostadsfastigheter är där köparen vill husera i en av lägenheterna 

själv och sedan hyra ut övriga 3-4 lägenheter. Vid sådana här konstellationer så kan den ena 

metoden vara mindre fördelaktig att lägga någon vikt vid än den andra.  

 

Finanskrisen har påverkat värderingsverksamheten både positivt och negativt enligt Karlsson. 

Han berättar att i höstas och i vintras så var det oroligt på marknaden och att de aktörer som 

låg i affärer då drabbades av panik. ”Vi hade sett en kraftig nedgång på aktiemarknaden och 

samt att bilar och båtar rasat i värde men hur skulle fastighetsmarknaden påverkas?” var den 

typiska fråga som florerade i fastighetsbranschkretsar enligt Karlsson. Huvudfrågan är var de 

nya direktavkastningskraven kommer att hamna. Det är också väldigt intressant att se vilken 

typ av fastigheter som påverkas mest utav finanskrisen.  

 

Karlsson berättar vidare att många utav uppdragen som kommit in under krisen är av den 

karaktären att företag begär värdering av de fastigheter de äger för att försöka se om det finns 

utrymme för att belåna fastigheterna ytterligare för att skapa likviditet i bolaget. Enligt hans 

åsikt så är det överslag mest påtagligt på industrifastigheter där verksamheten ligger i 

fastigheten. Ett exempel är ett uppdrag där ett företag äger en industrifastighet där den verkar 

och vill avyttra fastigheten men ändå fortsätta hyra lokalen av den nya fastighetsägaren i syfte 

att frigöra kapital. Ett annat exempel är att företag som gjort aktieförluster vill ”parera” dessa 
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förluster i resultaträkningen genom att värdera upp sina fastigheter. Denna typ av ovanstående 

uppdrag har ökat hos Värderingsinstitutet Gästrikland men å andra sidan så har det blivit en 

minskning av uppdrag där stora bestånd värderas vilket beror på att det sker mindre antal 

transaktioner på fastighetsmarknaden överhuvudtaget enligt Karlsson. Värderingsinstitutet 

Gästrikland har påverkats på så sätt att de fått fler ”små” uppdrag och mindre ”stora” uppdrag 

än normalt vilket gör att de fakturerar lika mycket nu som året innan trots ökade andel 

uppdrag. Det minskade antalet transaktioner beror på att bankerna blivit restriktivare i sin 

utlåning och därmed sänkt belåningsgraden för fastigheter som i sin tur omöjliggjort vissa 

affärer.  

 

4.2 Densia AB - Henrik Wikman 

Densia AB är fastighetskonsulter som arbetar rikstäckande men har sitt kontor i Stockholm. 

De tillhandhåller tjänster såsom värdering, besiktning och utredningsuppdrag avseende alla 

typer av fastigheter. Även energideklarationer och upprättande av underhållsplaner är tjänster 

som tillhandahålls av Densia AB. Företaget har sina rötter i värderingsföretaget Ljungqvist 

Fastighetsvärderingar och har därmed verkat i fastighetsbranschen från 1978 vilket medför att 

de har erfarenheter från både uppgångar och nedgångar på fastighetsmarknaden. Det finns 

ingen specifik kundgrupp som Densia AB vänder sig till utan uppdragsgivarna varierar från 

privatpersoner till stora företag. Wikman, som är auktoriserad värderingsman, berättar att 

finanskrisen inte har påverkat efterfrågan av värderingar av flerbostadsfastigheter nämnvärt 

men att han dock registrerat att det har skett en ökning av uppdrag där finansiella institut 

figurerat som uppdragsgivare.  

 

Vid en värdering av en fastighet så tillämpar Densia AB kassaflödesmetoden och 

ortsprismetoden. Enligt Wikman är dessa metoder de två metoder som generellt används av 

de etablerade värderarna på marknaden vid värdering av flerbostadshus. Det är viktigt att ha 

ett bra underlag vid tillämpning av de båda metoderna. Brist på relevanta jämförelseobjekt 

kan vara ett problem vid användning av ortsprismetoden. Wikman berättar att de framtida 

drift- och underhållskostnaderna samt vakanser uppskattas efter det faktiska underlag som 

tillhandahålls av uppdragsgivaren och att det därför är viktigt att få så korrekta uppgifter som 

möjligt.  
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Enligt Wikman är bedömningen av framtiden mycket oviss och han vill inte uttala sig om 

vilka konsekvenser finanskrisen kan ha för fastighetsbranschen eller värderingsbranschen då 

han anser det omöjligt att förutse vad som kommer att hända. 

 

4.3 Privatinvesterare – Peter Karlsson 

Peter Karlsson är entreprenör som äger Värderingsinstitutet Gästrikland och han är även 

privat fastighetsägare. Han har ett förflutet som ICA-handlare som han var verksam med i 17 

år. Parallellt med detaljhandeln så började han intressera sig för fastigheter och 1991 så 

bildade han sitt första fastighetsbolag i samband med att han förvärvade ett par fastigheter. I 

takt med att hans intresse för fastigheter växte så växte även beståndet och -98/99 så studerade 

han fastighetsrelaterade kurser på Högskolan i Gävle för att få ”mer kött på benen” och bättre 

kunskap om branschen. Han drev således ICA-butiker, förvaltade fastigheter och studerade 

samtidigt.  

 

Karlsson bestämde sig för att han ville pröva på något annat än detaljhandeln vilket 

föranledde att han successivt började sälja av sin tre ICA-butiker. Den sista butiken såldes 

2004 och han bestämde sig då för att köpa företaget Värderingsinstitutet Gästrikland. 

Anledningen var att han ansåg att hans privata fastigheter inte innebar något heltidsarbete för 

honom och han ville engagera sig i en fastighetsrelaterad bransch. Han bestämde sig för att 

han ville bli auktoriserad värderingsman så han besökte SFF (Samfundet för 

fastighetsekonomi) där de tillsammans undersökte vilken ytterligare utbildning han behövde 

för att uppfylla teorikravet som krävs för att bli auktoriserad värderingsman. År 2004 

studerade han de sista kompletterande kurserna samtidigt som han arbetade parallellt med 

Värderingsinstitutet Gästriklands förra ägare. Året därpå så drev han Värderingsinstitutet 

Gästrikland helt själv.  

 

Våren 2007 så sålde Karlsson 2/3 av sitt fastighetsbestånd och idag så äger han ”bara” sju 

fastigheter. De fastigheter han sålde var ett par industrifastigheter, 3 centrum fastigheter och 

andra fastigheter med butiker, banker och restauranger. Samtliga av hans fastigheter ligger i 

centralare delar av Gävle och Sandviken. Anledningen till försäljningen var att han kände att 

marknaden stod på ”topp” och att det fanns en stor efterfrågan på den typen av fastigheter 

som försåldes. Karlsson anser att hans huvudsyssla är att driva Värderingsinstitutet 

Gästrikland men att han inte är främmande för att investera i fastigheter i framtiden. Peter 
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Karlsson är auktoriserad värderingsman av SFF sedan 2008 och han är även förordnad av 

Mellansvenska Handelskammaren som värderings- och besiktningsman. 

 

4.3.1 Fastighetsmarknadens utveckling 

 

Karlsson tror inte det kommer att ske någon större prisnedgång vad gäller 

flerbostadsfastigheter i centralare delar av små och medelstora städer då vakanserna 

fortfarande kommer vara låga/obefintliga. Däremot så kommer det vara en tuffare utveckling i 

ytterområdena eftersom vakanserna kan komma att öka där på grund av varsel. Vidare tror 

Karlsson att påverkande faktorer såsom högre direktavkastningskrav (på grund av ökade 

driftskostnader) kommer att göra att en justering sker på ca 10-15% på 

flerbostadshusmarknaden i centrala delar. Nedgången kommer vara något större i 

ytterområdena. Den privata fastighetsmarknaden för småhus kommer att påverkas ännu mer 

eftersom varslen kommer slå igenom till sommaren och hösten. Karlsson vill inte uppskatta 

någon ungefärlig nedgång på denna markand utan nöjer sig med att konstatera att den 

kommer att bli påtagligt sämre än flerbostadshusmarkanden.  

 

Som privatinvesterare besökte Karlsson nyligen en visning av ett fastighetsbestånd beläget i 

Gävle och figurerade i budgivningen av beståndet. Karlsson drog sig emellertid ur affären då 

han ansåg att direktavkastningskravet var alldeles för lågt för att vara värt att investera i.  

 

”Direktavkastningskravet var 5 % och under på de fastigheter som fanns i 

beståndet och det tycker jag personligen är för lågt.” 

 

Karlsson förklarar att det är viktigt att väga in långsiktigheten i affärerna. Om man tittar på 

Stockholm så har man nästan ingen direktavkastning alls utan man kalkylerar med att 

fastigheterna ökar i värde under innehavsperioden. Karlsson uppskattar att Gävle har 5-6 % 

direktavkastning, Uppsala 3-4 % direktavkastning och Stockholm 1-2 % direktavkastning. En 

annan anledning till lägre direktavkastning i större städer är att det är en förväntning att en 

bostadsrättsförening ska förvärva fastigheten i framtiden enligt Karlsson. Han gör en 

bedömning av att de som förvärvar flerbostadsfastigheter i Stockholm eller Uppsala i den 

rådande marknaden gör det med jämförelsevis lite lånat kapital. Detta resonemang beror på att 

en säker ränta får en investerare betala mellan 3-4 % för vilket gör att räntekostnaderna ”äter 

upp” avkastningen och investeraren går då plusminusnoll om allt kapital är lånat. Karlsson 



 24 

anser att detta är en stor risk ur ett privatinvesterar perspektiv då investeraren riskerar att råka 

ut för oplanerade underhållskostnader vilket i sin tur får direkta konsekvenser i form av 

minusresultat. Han vill dock poängtera att det inte är några problem att avyttra den typen av 

fastigheter.  

 

En intressantare jämförelse enligt Karlsson är mellan Gävle och Sandviken. Han uppskattar 

att direktavkastningen ligger runt 7 % i Sandviken och då blir det blir enligt honom 

personligen intressant att investera på långsikt. Att direktavkastningen är 1-2 % högre i en ort 

bara några mil bort från Gävle tycker han är tänkvärt. I den rådande fastighetsmarknaden så 

finns det inget utrymme för några ”snabba klipp” som han uttrycker det. 

Flerbostadsfastigheter är dock den stabilaste fastigheten medan industrifastigheter är mycket 

mer nyckfulla. Detta beror på att industrifastigheter är starkt beroende av konjunkturen och de 

varsel som sker på orten i fråga och han uppmanar till stor försiktighet vid investering i denna 

typ av fastigheter. 

 

4.4 Egen erfarenhet – Dyberg Fastigheter 

Företaget som båda författarna arbetar inom är ett familjeägt fastighetsföretag nämligen 

Dyberg Fastigheter. Författarna har båda över 5 års arbetserfarenhet av fastighetsbranschen 

och i april 2005 så förvärvade Peter Dyberg en flerbostadsfastighet i samband med att Dyberg 

Fastigheter förvärvade ett större bestånd i Västmanland. Både den administrativa 

förvaltningen och den tekniska förvaltningen sker helt i egen regi och författarna har varit 

verksamma i båda typerna av förvaltningen. Dyberg Fastigheter har specialiserat sig helt på 

flerbostadsfastigheter och är, förutom i Västmanland, även verksamma i Södermanland och 

Stockholmsregionen. För närvarande så arbetar Peter Dyberg som regionchef för 

Västmanland och ansvarar för ett bestånd om ca 170 stycken lägenheter. Dyberg Fastigheter 

är i en expansionsfas och nya fastighetsinvesteringar är högst aktuella. 

 

Något som författarna har uppmärksammat under den tid de varit verksamma i Dyberg 

Fastigheter är att de tre enskilt största fastighetskostnaderna är reparations- och 

underhållskostnader, räntekostnader och bränslekostnader. Dessa tre kostnader motsvarar 

sammanlagt ca 60 % av de intäkter som genereras sett över hela fastighetsbeståndet. Om man 

däremot tittar på avdelningsredovisningen så framgår det att enbart räntekostnaderna uppgår 

till 33 % av intäkterna i Stockholmsregionen medan de i övriga regioner uppgår till ca 10 %. 
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Detta beror på att de höga fastighetspriserna i Stockholmsregionen medför att en större del 

lånat kapital som i sin tur genererar högre räntekostnader. Avkastningskraven är för 

närvarande så pass låga i Stockholmsregionen att Dyberg Fastigheter anser att investeringar i 

flerbostadsfastigheter inte är lukrativa då räntekostnaderna skulle ”äta upp vinsten”. 

Anledningen till de, enligt oss, orimligt låga avkastningskraven i Stockholmsregionen är att 

bostadsrättföreningar förvärvar flerbostadsfastigheter istället för privata investerare. 

Bostadsrättföreningarna förvärvar inte flerbostadsfastigheten i syfte att skapa vinstgivande 

betalningsströmmar och kan därför betala en högre köpeskilling än en privat spekulant.  

 

När Dyberg Fastigheter bedömer en fastighetsinvestering och vilken köpeskilling som 

företaget är beredd att betala så utgår vi ifrån hur stor räntebelastning som företaget klarar 

förutom drift- och underhållskostnader. Eftersom Dyberg Fastigheter har som policy att inte 

avyttra några fastigheter så räknar vi inte med någon värdeökning som ska realiseras i 

framtiden. Detta medför att vi strikt tittar på det kassaflöde som fastighetsinvesteringen ger 

upphov till och skapar oss på så sätt en prisbild av fastigheten i fråga. Dyberg Fastigheters 

affärsidé bygger således på att med hjälp av sitt fastighetstekniska och ekonomiska kunnande 

sänka förvaltningskostnaderna och därmed skapa ett lönsamt kassaflöde. Vad gäller 

värderingsutlåtande så lägger inte Dyberg Fastigheter någon större vikt vid sådana utlåtande i 

samband med en fastighetsinvestering eftersom vi bedömer fastighetens pris utifrån de 

premisser som rör vår verksamhet. Vi tycker det är viktigt att kalkylera med oväntade utgifter 

då fastigheter kan vara belastade med dolda fel. Ett exempel är en fastighet som Dyberg 

Fastigheter förvärvade som ”stambytt” men sedermera visade det sig att en stam bara var 

delvis utbytt. Varken värderingsman eller förvärvare kunde upptäcka felet eftersom stammen 

utifrån uppfattades som ny. Denna ”miss” ledde till omfattande fuktskador och stora utgifter 

då den defekta stammen började läcka. Visserligen går det att få ersättning för denna typ av 

fel men det är en klen tröst för privatinvesteraren då skadeståndsprocessen kan ta flera år.  

 

Vår bedömning av framtiden är att de privata investerarna kommer konkurreras ut av 

bostadsrättföreningar på orter där det råder stor brist på vakanta hyresrätter (läs Stockholm, 

Göteborg och Malmö). För en privatinvesterare är det således mer intressant att investera på 

orter där avkastningskravet är rimligt och mer lönsamt. En priskorrigering kan komma att ske 

men den kommer förmodligen inte vara lika omfattande som under den senaste fastighets- och 

finanskrisen i början av 1990-talet.       
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4.5 Observation av värderingsförfarandet 

En observation av värderingsförfarandet av flerbostadsfastigheter ägde rum den 11 mars 2009 

i centrala Gävle. Vi genomförde en besiktning av två flerbostadsfastigheter tillsammans med 

auktoriserad värderingsman Peter Karlsson. De båda värderingsobjekten ägdes av en 

privatinvesterare som förvärvade fastigheterna i slutet av 2004. Taxeringsvärdena för 

fastigheterna uppgick till 2 981 000 kr respektive 2 702 000 kr. Byggnaderna som är belägna 

på fastigheterna är uppförda 1933 respektive 1935. Fördelning av lokalslag enligt nedan: 

 

Figur 5 

 

 

Den första åtgärd Karlsson gör innan han åker ut för att göra en besiktning av en fastighet är 

att han går igenom det egna fysiska arkiv som finns på hans kontor. Han berättar att i många 

fall så har de redan varit på fastigheten och han tittar därför på tidigare värderingar som ett 

första steg i datainsamlingsprocessen. Dessutom görs alltid ett färskt utdrag från inskrivnings- 

och registreringsmyndigheter eftersom nya inteckningar och inskrivningar kan ha skett sedan 

förra värderingen.  Vidare förklarar Karlsson att han dagen innan en besiktning går igenom 

allt material för att se om det är något som avviker från det normala så att han vet vad han ska 

undersöka närmre och fråga om vid den aktuella besiktningen.  

 

Vid besiktningen så började Karlsson med att granska fastigheternas yttre förhållanden och 

gjorde noteringar om byggnadernas tillstånd. Till förfogande hade han en checklista som han 

successivt gjorde noteringar i. När den yttre inspektionen var genomförd så besiktigades den 

enda lokalen som var belägen i bottenplan i den ena av byggnaderna. Lokalen var i bra skick 

och den var disponerad och utrustad så att det enkelt skulle gå att hyra ut det som bostad. 

Efter lokalen var besiktigad så genomfördes en inspektion av byggnadernas källarutrymmen 
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och uppvärmningssystem. Eftersom Karlsson hade tidigare uppgifter om lägenheternas skick 

och standard så utfördes ingen inre besiktning utav lägenheterna i de olika byggnaderna.  

Därefter så arbetade sig Karlsson upp i byggnaden genom att besiktiga trapphuset och till sist 

undersöktes vinden och taket.  

 

När besiktningen av de båda fastigheterna var slutförd så sammanställdes de två checklistorna 

enligt nedan.  

 

Fastighet #1 

Antal byggnader: 1 huvudbyggnad med garage 

Antal våningar:  3 plan ovan mark 

Antal garageplatser: 3 

Grundläggning: Grundsulor / Pålar 

Stomme:  Bottenbjälklag: Betong /// Våningsbjälklag: Trä 

Fasadmaterial: Puts 

Fönster:  2-glasfönster isoler 

Yttertak:  Plåt 

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme 

Ventilationssystem: Självdrag, till/frånluft 

Entré/Trapphus: Marmor, kalkstensväggar, nyligen utbytta dörrar 

Hissar:   Nej 

Övrigt:  OVK genomförd 

 

Fastighet #2 

Antal byggnader: 1 huvudbyggnad 

Antal våningar: 3 plan ovan mark 

Antal garageplatser: 8 parkeringsplatser belägna utomhus 

Grundläggning: Grundsulor / Pålar 

Stomme:  Bottenbjälklag: Betong /// Våningsbjälklag: Trä 

Fasadmaterial: Puts 

Fönster:  2 glasfönster isoler 

Yttertak:  Plåt 

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme 
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Ventilationssystem: Självdrag, till/från luft 

Entré/Trapphus: Cementmosaik, kalkstensväggar, nyligen utbytta dörrar 

Hissar:  Nej 

Övrigt:  OVK genomförd 

 

Karlsson gjorde också en sammanställning utav några omständigheter som gav de olika 

fastigheterna fördelar respektive nackdelar.  

 

Fördelar: 

 

• Nytt värmesystem (fjärrvärme) installerades år 2004 i båda fastigheterna 

 

• Samtliga fönster utbytta år 2004 i båda fastigheterna 

 

• Inga akuta reparationsbehov inom närmsta framtiden i båda fastigheterna 

 

• Nyligen utbytta stammar i båda fastigheterna 

 

• Tänkbart intresse från BRF på grund av det centrala läget och storleken på de båda 

byggnaderna 

 

• Förvaltningsfördelar då fastigheterna är belägna nära varandra  

 

• Utvecklingsmöjligheter för vinden i en utav fastigheterna. Eventuell ombyggnation till 

lägenheter. 

 

Nackdelar 

 

• Fuktfläckar i källarutrymmen i en utav fastigheterna vilket indikerar på ett tidigare 

läckage 

 

• Fuktfläckar på fasaden i en utav fastigheterna vilket indikerar på ett tidigare läckage 

 



 29 

• Mindre kosmetiska reparationer skulle behövas 

 

 

Karlsson berättar att när han gör en uppskattning av framtida driftskostnader, inflation, 

hyreshöjningar etc. så är det viktigt att hålla sig à jour med marknaden. Han berättar att han 

läser mycket tidskrifter som rör ekonomi och branschtidningar för att göra en så korrekt 

uppskattning som möjligt. Karlsson har generellt använt sig av riksbanken inflationsmål vid 

uppskattningen av inflationen dvs. 2 %, men att det kanske finns anledning att snart revidera 

den uppskattningen på grund av att inflationen är mycket låg. Vid uppskattning av framtida 

driftskostnader så tittar han på hur t.ex. uppvärmningskostnaderna har utvecklats och 

förväntas utvecklas enligt olika källor. 

 

Vidare berättar Karlsson att det är mycket viktigt att ha en god lokal marknadskännedom för 

att värderingen inte skall bli missvisande. ”Vid en värdering är ca 20 % teoretiska 

beräkningar och 80 % marknadskännedom” enligt Karlsson. Detta är extra påtagligt då det 

finns få jämförelseobjekt och när transaktionerna på den lokala markanden är få. På 

flerbostadsfastigheter brukar de olika värderingsmodellerna ge en spridning på +/- 5-7 % och 

det anser Karlsson är ett rimligt osäkerhetsintervall. Däremot om spridningen blir större än 10 

% så är det en markering om orimlighet och han undersöker då närmre orsaken till detta. Det 

som är problematiskt vid värdering av flerbostadsfastigheter är att det är svårt att bedöma 

fastighetens tekniska status samt att det kan föreligga dolda fel i fastigheten enligt Karlsson. 
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Kap 5 – Analys 

 

I analyskapitlet ställer vi empiri mot teori för att se hur de förhåller sig till varandra. Vi 

analyserar även vilka konsekvenser de fenomen vi identifierat medför. Vi har valt att först 

analysera utifrån de underfrågor som ställdes i problemfrågeställningen för att sedan 

analysera de moment som rör huvudfrågan. Vi har dessutom gjort en mycket förenklad fiktiv 

investering för att belysa vad detta innebär för en privatinvesterare.   

 

5.1.1 Värderingsförfarandets teoretiska förankring 

Under arbetes gång så har författarna uppmärksammat att värderingsförfarandet av 

flerbostadsfastigheter består av en kedja av moment som i slutändan kommer att påverka 

fastställandet av det slutgiltiga värdet på fastigheten i fråga. Den modell för 

tillvägagångssättet vid fastighetsvärdering som presenterades i det teoretiska avsnittet stämde 

väl överens med hur de båda intervjuade värderingsmännen genomförde sina värderingar. 

Värderingsutlåtanden kan variera i utseende värderingsföretagen emellan men de 

huvudsakliga drag som tas upp i teorin förekommer i alla typer av värderingsutlåtanden.   

 

5.1.2 Värderingsmetoderna i praktiken 

 

I teorin så redovisade vi att ortsprismetoden är den av värderarna mest använda metoden för 

värdering av flerbostadsfastigheter. Både Densia AB och Värderingsinstitutet i Gästrikland 

nyttjade denna metod som en av huvudmetoderna vid värdering. Empirin bekräftade till viss 

del att fastighetsvärderare utgår ifrån de jämförelseobjekt som de anser är relevanta för 

värderingen. Dessa jämförelseobjekt ger en anvisning av vilket värde fastigheten har och 

värderingsmannen har detta värde som utgångspunkt och adderar respektive subtraherar 

beroende på vilka prispåverkande faktorer som identifieras hos fastigheten. Genom empirin så 

kunde vi registrera att detta innebär att det krävs att värderingsmannen har god kännedom om 

den lokala marknad där fastigheten figurerar. Peter Karlsson nämnde att 80 % av 

värderingsarbetet baseras på marknadskännedom. Det underlättar naturligtvis att ha tillgång 

till dataprogram som tillhandahåller information om fastighetstransaktioner på den lokala 

marknaden. Fastighetsvärderare Wikman poängterade just att det är mycket viktigt att 

fastighetsvärderaren väljer ut sina jämförelseobjekt med stor omsorg eftersom de har en så 

pass stor inverkan för avgörandet av en fastighets värde.  
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Kassaflödesmetoden nyttjas i praktiken så att värderaren utgår ifrån givna parametrar såsom 

hyresintäkter och driftskostnader och gör en uppskattning av dess framtida utveckling. Både 

Wikman och Karlsson ansåg att det som är fördelaktigt med kassaflödesmetoden är att den 

räknar fram vilket värde framtida betalningsströmmar har för värde idag, vilket är intressant 

att veta för en privatinvesterare tillika spekulant på fastigheten. Det anser vi på Dyberg 

Fastigheter likaså och är här helt överens med värderingsmännen. Dock så är 

kassaflödesmetoden baserad på godtyckliga variabler vilket gör den sårbar för oväntade 

förändringar i konjunkturer eller andra oväntade händelser som inverkar både negativt och 

positivt på betalningsströmmarna. Denna avigsida med kassaflödesmetoden nämnde även de 

båda värderingsmännen men de gav det inte något större utslag i värderingsutlåtandet och 

hänvisade till att värderingsutlåtandet ”friskrivningsklausul” som beskriver att 

värderingsutlåtandet är en bedömning av värdet som kan förändras.  

  

5.2 Prispåverkande faktorer vid värdering 

Den enskilt viktigaste variabeln vid värdering av flerbostadsfastigheter enligt Karlsson är 

läget. Platsen eller orten där en flerbostadsfastighet är placerad får en direkt påverkan på en 

fastighets värde eftersom de intäkter som en flerbostadsfastighet genererar beror på vilken 

hyresnivå som orten betingar. Ett annat utfall som läget medför är att attraktiviteten för att 

investera i fastigheten varierar från ort till ort. Detta innebär att efterfrågan på flerbostadshus 

är olika beroende på fastighetens läge och efterfrågan påverkar givetvis priset på fastigheten. 

Enligt teorin och empirin så är de två mest vedertagna värderingsmetoderna ortsprismetoden 

och kassaflödesmetoden som båda direkt eller indirekt påverkas av läget så råder det inget 

tvivel om att denna variabel har ett mycket stort inflytande på det slutgiltigt uppskattade 

marknadsvärdet av fastigheten. När en fastighets läge ska bedömas så definieras ett bra läge 

som A-läge. Ett A-läge för flerbostadsfastigheter är i regel bostadsområden som är placerade i 

de centralare delarna i en ort. Närhet till kommunikationer, affärer och skolor är också 

utmärkande för ett A-läge. Ett A-läge för bostäder innebär också obefintliga vakanser vilket är 

mycket positivt ur ett investerarperspektiv och är enligt Dyberg Fastigheters mening viktigt 

eftersom det garanterar en positiv betalningsström i framtiden.  

 

En annan prispåverkande faktor vid värdering av flerbostadsfastigheter är fastighetens 

tekniska status och behovet av underhåll och reparationer. Då vissa ingrepp i fastigheten är 
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mycket dyra att genomföra såsom stamrenoveringar, utbyten av fönster, utbyten av 

uppvärmningssystem och skadesaneringar så är det viktigt att kalkylera med dessa kostnader 

om fastigheten i fråga uppvisar några symptom på att behöva dessa åtgärder. Karlsson och 

Wikman menar på att detta får direkta konsekvenser för kassaflödet och påverkar således 

bedömning av värdet på fastigheten. Genom vår egen erfarenhet vet vi att det även kan vara 

av en investerares intresse att kalkylera med vissa oförutsägbara kostnader då fastigheten kan 

vara behäftad med dolda fel.  

 

Övriga prispåverkande faktorer på en flerbostadsfastighet är fastighetens 

utvecklingsmöjligheter. Dessa utvecklingsmöjligheter kan antingen medföra att fastigheten 

genererar mer hyresintäkter, att drift- och underhållskostnader reduceras eller att något annat 

mervärde skapas. Till exempel så noterades under observationen av en av 

flerbostadsfastigheterna att vinden hade potential att bli ytterligare bostäder som i sin tur 

genererar fler hyresintäkter. Mer hyresintäkter innebär ett högre driftsnetto för fastigheten 

vilket i sin tur ökar fastighetens värde enligt kassaflödesmetoden. Ett annat exempel på en 

utvecklingsmöjlighet som noterades var det faktum att lokalen i ena fastigheten även kunde 

tjäna som bostad. Beroende på vilka byggnadstekniska egenskaper en fastighet besitter så är 

olika utvecklingsåtgärder möjliga.    

 

5.3 Värderingsförfarandets problematik 

Fastställandet av en flerbostadsfastighets värde innebär en kedja av moment som alla är mer 

eller mindre godtyckliga och subjektiva. Teorin vid värdering bygger på antaganden och 

praktiken vid fastighetsvärdering är subjektiv enligt både Wikman och Karlsson. Den 

mänskliga faktorn spelar en stor roll vid värderingen och vi människor är ju som bekant inte 

felfria. Det moment som är mest problematiskt är också den variabel som är viktigast vid en 

värdering av en fastighet nämligen ortsprismetoden. Detta beror dels på att det kan finnas en 

brist på jämförelseobjekt dels på att värderingsmannen kan göra ett missvisande urval 

eftersom de bakomliggande faktorerna av ett köp inte redovisas. Till exempel kan 

transaktioner ske mellan privatpersoner och bolag (eller vice versa) där privatpersonerna även 

äger bolaget. Då kan köpeskillingen bli missvisande eftersom fastigheten inte bjudits ut på 

den öppna marknaden.    
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Värderingsarbetet består också till stor del av uppskattningar av framtida händelser vilket per 

definition är omöjligt att göra med 100 % vetenskaplig noggrannhet. Värderingsmännen skall 

uppskatta hyreshöjningar, inflation, marknadsutvecklingen på orten, ökningar av drift- och 

underhållskostnader och dessutom uppskatta framtida vakanser. Dessa uppskattningar är 

subjektiva och olika värderingsmän kan ha olika uppfattning om hur mycket de olika 

variablerna ska uppskattas till samt hur stor inverkan de ska få ha på det bedömda 

marknadsvärdet. Med tanke på det ekonomiska läge som världen befinner sig i just nu så blir 

dessa uppskattningar än mer komplicerade vilket bekräftades av Wikmans uttalande gällande 

fastighetsmarknadens utveckling.  

 

Ett annat problem vid fastighetsvärdering är att det är svårt att fastställa fastighetens tekniska 

status då ledningar och rör ofta är belägna i oåtkomliga utrymmen i fastigheten. Karlsson 

nämnde att värderingsmannen inte kan upptäcka vissa fel/brister i fastigheten vilket är 

negativt för fastställandet av ett korrekt marknadsvärde.  Det finns visserligen lagar som 

reglerar ansvarsförhållandet mellan köpare och säljare då det föreligger dolda fel i en 

fastighet. En köpare som uppfyllt sin undersökningsplikt har rätt att göra avdrag på 

köpeskillingen om ett dolt fel upptäcks efter ett förvärv. Men om ett värderingsutlåtande inte 

syftar till att vara underlag för en transaktion utan istället syftar till att vara underlag för en 

belåning utav fastigheten så föreligger inget köpare/säljare förhållande. Av egen erfarenhet så 

vet vi att dolda fel inte är ovanligt och investeraren bör ha en buffert för sådana oväntade 

utgifter som ett dolt fel kan medföra. 

 

För att analysera problematiken så kan vi ponera att en flerbostadsfastighet bedöms vara värd 

10 miljoner kr utav en värderingsman och ett kreditinstitut beviljar ett lån som medför att 

fastigheten i fråga är belånad till totalt 9 miljoner kronor. Senare uppdagas att fastigheten är 

behäftad med ett allvarligt dolt fel som medför att värderingsmannen skulle ha uppskattat 

fastighetens värde till 8 miljoner kronor, exempelvis ett sådant fel som Dyberg Fastigheter 

råkade ut för (se avsnitt 4.4). Detta skulle då innebära att fastigheten skulle vara belånad till 

ett större belopp än vad den är värd vilket är mycket negativt ur fastighetsägarens och 

kreditinstitutets perspektiv.  
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5.4 Fiktiv investering 

Författarna har lekt med tanken att göra en fiktiv investering i en flerbostadsfastighet. Vi vill 

länka samman teori- avsnitten 3.1 (Fastighetsmarknaden) och 3.4.2 (Kassaflödesmetod) med 

empiri- avsnittet 4.4 (Egen erfarenhet) angående fastighetens värde och räntekostnadens 

inverkan på investeringen. Bakgrunden till den fiktiva investeringen är att författarna till 

denna uppsats planerar att investera i en flerbostadsfastighet och vi vill belysa vad olika 

fastighetsvärden på olika orter kommer få för konsekvenser för investeringen. Anledningen 

till att vi valt en fiktiv fastighet och inte ett verkligt exempel är att varje fastighet är unik och 

det är svårt att finna flera fastigheter som har exakt samma utgångspris. Den fiktiva 

fastigheten som vi beslutat att investera i har ett bedömt marknadsvärde på 10 miljoner kr och 

vi har 2 miljoner i eget kapital att placera i fastigheten. Vi kommer således att behöva låna 8 

miljoner kr från ett kreditinstitut för att genomföra affären. Därefter antar vi att räntan på det 

lånade beloppet uppgår till 3,5 %. Beroende på var fastigheten är belägen i landet så kommer 

vi få olika driftnetton på fastigheten eftersom direktavkastningskravet varierar från ort till ort.  

 

Definitionen av direktavkastning lyder som följande: 

 

”Förräntningsmått uttryckt som driftnetto i procent av aktuellt 

marknadsvärde eller pris för fastigheten”42 

 

Direktavkastning = fastighetens driftnetto / fastighetens marknadsvärde   

→ Fastighetens driftnetto = Direktavkastning * fastighetens marknadsvärde  

 

Med hjälp av Fastighetsvärldens Fastighetsindikator så får vi reda på vilka olika 

direktavkastningskrav som olika orter i Sverige har. Vi utgår ifrån att fastigheten är belägen i 

ett A-läge på orten. När vi har direktavkastningskravet och fastighetens markandsvärde så kan 

vi räkna fram driftnettot på fastigheten i fråga. Räntekostnaderna per år uppgår till 280 000 kr 

och räknas av efter varje fastighets driftnetto. De orter vi valt att göra vår fiktiva investering i 

är Helsingborg, Göteborg, Västerås, Landskrona, Piteå, Uddevalla och Stockholm. I vår 

modell har vi enbart beräknat det kassaflöde som fastighetsinvesteringen ger upphov till och 

således inte tagit hänsyn till något restvärde vid en eventuell avyttring av fastigheten i fråga.  

 

                                                 
42 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, (2008), Fastighetsvärdering, sid. 372 
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Tabellen nedan visar vilket utslag i driftnettot som investeringar på olika orter kommer att 

medföra beroende på vilket avkastningskrav orten besitter. (Denna tabell är en mycket 

förenklad produkt av den formel som tas upp i teori del 3.4.2)  

  

Figur 6 

Ort Direktavkastning 

(Enligt 

Fastighetsindikatorn) 

Driftnetto 

fastighet (tkr) 

Efter 

räntekostnader 

(tkr)  

Helsingborg 3,25 - 4 % 325 – 400 45 – 120 

Göteborg 2,25 – 2,75 % 225 – 275 -55 – -5 

Västerås 5,5 – 6 % 550 – 600 270 – 320 

Landskrona 6,25 – 6,5 % 625 – 650 345 – 370 

Piteå 5,5 – 6 % 550 – 600 270 – 320 

Uddevalla 5 -5,5 % 500 – 550 220 – 270 

Stockholm 1,5 – 2 % 150 – 200 -130 – -80 

 

 

Från tabellen kan vi utläsa att beroende på vilken utav dessa orter författarna väljer att placera 

sitt kapital så kan resultatet efter räntekostnader variera upp till en halv miljon kronor. En 

annan intressant aspekt är att investeringar i Stockholm och Göteborg skulle innebära 

negativa resultat med den belåningsgraden som vi har på grund av räntekostnaderna. Vi har 

använt oss av en belåningsgrad på 80 % i vår fiktiva investering vilket inte är orealistiskt då 

bedömare uppskattar att den genomsnittliga belåningsgraden vid fastighetsaffärer ligger runt 

85 %.43  

 

Respondenten Karlsson nämnde att han tyckte det blev intressant att investera i en fastighet 

när avkastningskravet var ca 7 %. Ingen utav de utvalda orterna har ett avkastningskrav på 7 

% och vi kan då ifrågasätta om det är rimligt att förutsätta en så pass hög avkastning. I 

empirin nämndes att Dyberg Fastigheters noterat att räntekostnader var den enskilt största 

kostnaden i Stockholmsregionen vilket är förståeligt med hänvisning till tabellen. Vi anser att 

                                                 
43 http://www.e24.se/branscher/fastighetbygg/artikel_955217.e24 
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det är anmärkningsvärt att avkastningskraven är så pass låga att de närmar sig den ränta som 

genereras vid en riskfri placering i ett bankkonto. Var finns då incitamentet till att exponera 

sig för den risk och det arbete som en fastighetsinvestering innebär om man kan inbringa 

samma sorts avkastning riskfritt och utan ansträngning? Om vi tillämpar tabellen på den 

problematik som nämns i avsnitt 5.3 och främst då på exemplet i det sista stycket så kan det 

uppenbaras oväntade utgifter vilket skulle påverka driftnettot negativt. Då skulle några utav 

de fiktiva fastighetsinvesteringarna redovisa minusresultat, exempelvis Helsingborgsexemplet 

som ligger närmast att göra minusresultat av de investeringar som skulle ge upphov till 

positiva betalningsströmmar.  

 

Precis som Karlsson anser vi att detta beror på att de som gör investeringar i 

flerbostadsfastigheter i Stockholm (där avkastningskravet är lägst) gör det med en liten andel 

lånat kapital eftersom det annars är omöjligt att skapa ett positivt kassaflöde. Detta eftersom 

det inte ligger i privatinvesterarens eller kreditinstitutens intresse att skapa ett negativt 

kassaflöde i fastigheten. Dock kan det ligga i både privatinvesterarens och kreditinstitutens 

intresse att skapa ett +/- 0 kassaflöde för att senare avyttra fastigheten med vinst till en 

bostadsrättsförening då privatinvesteraren erhåller reavinsten och kreditinstitutet erhåller ränta 

på utlånat kapital under periodens gång.  
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Kap 6 – Slutsats 

 

I detta kapitel kommer vi att behandla slutsatserna angående de frågor som ställdes i 

problemfrågeställningen i det inledande avsnittet. Vi kommer att resonera om syftet med 

uppsatsen uppfylldes eller inte och vilka förbättringar vi hade kunnat göra. Avslutningsvis 

kommer vi att redogöra för förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Vad innebär värderingsförfarandets problematik för en privatinvesterare? 

 

Den problematik som författarna identifierat hos värderingsförfarandet av 

flerbostadsfastigheter är de godtyckliga moment som värderingsutlåtandet bygger på. För en 

privatinvesterare innebär detta ett bekymmer då en fastighetsinvestering ej sällan medför en 

väsentlig utgift och risk. De värderingsmodeller som används bygger på uppskattningar som 

endast privatinvesteraren själv kan ta hänsyn till. Detta i kombination med att det även för en 

väl insatt värderingsman kan vara problematiskt att bedöma en fastighets tekniska status gör 

fastighetsinvesteringen komplex. Vi anser därför att lekmän inte bör investera i 

flerbostadsfastigheter eftersom de saknar den kompetens och fackkunskap som krävs för att 

kunna bedöma en fastighetsinvestering korrekt.  

 

Vilka prispåverkande faktorer är avgörande för en fastighets värde? 

 

Författarna har genom de empiriska studierna kunnat fastställa att det finns tre 

faktorer/omständigheter som är mest avgörande för vilket pris en flerbostadsfastighet 

betingar. För en privatinvesterare är dessa faktorer läget, fastighetens tekniska status samt 

fastighetens förutsättningar att skapa nya mervärden för fastighetsägaren. Med nya mervärden 

menas antingen ökade hyresintäkter eller minskade drift- och underhållskostnader, båda 

företeelserna påverkar betalningsströmmen i positiv riktning. 

 

– Är de teoretiska modellerna och metoderna för fastighetsvärdering relevanta?  

 

Vi kan mot bakgrund utav det vi kommit fram till i analysen konstatera att teorin är väl 

förankrad i den praktik av fastighetsvärdering som utövas av fastighetsvärderare. 
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Tillvägagångssättet och de värderingsmetoder som presenterades i teoriavsnittet tillämpas i 

enlighet med de uppgifter som vi erhållit av intervjuerna med värderingsmännen och vid 

observationen. 

 

6.2 Egna reflektioner 

Vi anser att syftet med uppsatsen är uppfyllt då vi de facto belyste värderingsförfarandets 

problematik och vilka konsekvenser detta medförde för en privatinvesterare samt att vi 

undersökte de övriga underfrågorna.  

 

Vidare kan vi utröna att det krävs att en privatinvesterare har mycket eget kapital vid ett 

fastighetsförvärv i de orter där direktavkastningskraven är förhållandevis låga eftersom 

räntekostnaderna annars kommer att ”äta upp” vinsten. Detta bekräftades både av empirin och 

teorin och vi har därför kommit fram till att vi avråder privatinvesterare som planerar att 

finansiera sina fastighetsinvesteringar med en stor del lånat kapital från att investera på orter 

där direktavkastningen är påtagligt lågt såsom Stockholm och Göteborg. Detta mot bakgrund 

av det ekonomiska läge och den osäkerhet som råder på den svenska fastighetsmarknaden.   

 

Vi anser också att värderingar av fastigheter är ett formellt instrument som syftar till att vara 

underlag vid juridiska processer (bodelning eller arvskifte) eller vid en kreditbedömning. Det 

är således inte av större intresse för en privatinvesterare eftersom vi anser att denne ska besitta 

den kompetens som krävs för att kunna bedöma sin egen investering.    

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång så fick vi kännedom om att värdering av flerbostadsfastigheter ansågs 

mindre komplicerade att värdera än industrifastigheter och skogsfastigheter. Det skulle 

således kunna vara aktuellt att forska i värderingen av dessa typer av fastigheter sett ur ett 

privatinvesterarperspektiv. Det skulle även vara intressant att undersöka vilken 

direktavkastning som privata fastighetsägare har på olika orter gentemot publika 

fastighetsbolag.    
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor ställda till Henrik Wikman 
 

• Kan du berätta kort om företagets bakgrund och sysselsättning? 
 

• Vänder sig Densia AB till någon specifik kundgrupp? 
 

• Har finanskrisen påverkat efterfrågan av värderingar av flerbostadsfastigheter positiv 
eller negativt? 

 
• Kan du berätta om vilka värderingsmetoder som Ni använder er utav och vilka 

fördelar respektive nackdelar ser du hos metoderna? 
 

• Hur kommer finanskrisen att påverka fastighetsbranschen respektive 
värderingsbranschen de närmsta åren? 

 
 

 
 
Bilaga 2 

 
Intervjufrågor ställda till Peter Karlsson 
 

• Kan du berätta om din bakgrund och relation till fastighetsbranschen? 
 
• Kan du berätta om vilka värderingsmetoder som ditt företag använder er utav och 

vilka fördelar respektive nackdelar ser du hos metoderna? 
 

• Har finanskrisen påverkat efterfrågan av värderingar av flerbostadsfastigheter positiv 
eller negativt? 

 
• Hur kommer finanskrisen att påverka fastighetsbranschen respektive 

värderingsbranschen de närmsta åren? 
 

• Hur ser du som privatinvesterare på fastighetsmarknaden och hur bedömer du en 
fastighetsinvestering? 

 
 


