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Sammanfattning  

Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en 

säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det 

råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på 

fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer 

information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. Detta 

samtidigt som det även råder en annan form av informationsasymmetri, att en 

stor del av fastighetstransaktioner idag sker genom bolagsförvärv, vilket leder 

till att dessa inte blir publika för allmänheten. Tidigare forskning menar att 

det finns olika metoder att tillgå vid värdering till verkligt värde samtidigt som 

professionsteori förklarar hur en yrkesroll som benämns profession arbetar i 

sin yrkesroll. Syftet med studien är således att med grund i problematiken 

kring fastighetsvärderingar till verkligt värde, förklara den process som 

fastighetsvärderare använder sig av för att känna sig trygg i sin värdering. För 

att besvara syftet med studien tillämpades en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer med auktoriserade fastighetsvärderare i Sverige. 

Datan bearbetades och analyserades genom transkribering, och kodning 

genom indelning i kategorier och teman efter ett induktivt tillvägagångssätt. I 

diskussionen ställdes den teoretiska bakgrunden mot den insamlade 

empiriska datan. I slutsatsen skrivs att det är flera olika faktorer som skapar 

trygghet i värderingsprocessen. De värderingsmetoder som finns tillgängliga 

för en fastighetsvärderare att tillämpa för att värdera kommersiella fastigheter 

är inte alltid tillräckliga för att eliminera de osäkerheter som möjligtvis kan råda 

under en värderingsprocess. För att en fastighetsvärderare ska bli trygg i sin 

värderingsprocess krävs bland annat även erfarenhet, kollegialitet och 

autonomi.  

 

Nyckelord: Fastighetsvärdering, kommersiella fastigheter, trygghet, profession 
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Abstract 

The background to this thesis lies in the commercial property market’s 

unique characteristics, such as heterogeneity and illiquidity. There is also 

information asymmetry between different actors on the market, since the real 

estate companies have access to more knowledge regarding their properties. At 

the same time, there is also another form of information asymmetry, since 

many of the transactions within the real estate market occur through company 

acquisitions and these are not therefore made public. Previous research 

implies that there are different methods that can be used when appraising real 

estate at fair value while profession theory explains how a profession works. 

The purpose of this study is therefore, based on the complexity surrounding 

real estate appraisals to fair value, to explain the process an appraiser uses to 

feel assuredness in the appraisal. To answer the study’s purpose, a qualitative 

method was adapted by conducting semi-structured interviews with 

authorized appraisers in Sweden. The collected data were processed and 

analyzed through transcription and coding via division into categories and 

themes. An inductive approach was used. In the discussion the theoretical 

background was put up against the collected empirical data. In the 

conclusion it is made clear that several different factors create assuredness in 

the appraisal process. The methods that are available to an appraiser are not 

always enough to eliminate the uncertainties that might occur during an 

appraisal process. Experience, collegiality and autonomy are amongst the 

factors required for an appraiser to reach assuredness in the appraisal process.  

 

Keywords: Real estate appraisal, commercial real estate, assuredness, 

profession 
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1. Introduktion 

Redovisningens roll kan beskrivas som att tillhandahålla information om det 

ekonomiska beteende som ett resultat från ett företags aktiviteter, inom dess 

område (Riahi-Belkaoui 2004). Vidare beskrivs det som processen att 

identifiera, mäta samt kommunicera ekonomisk information för att tillåta 

informerade bedömningar samt beslut av användarna av denna information. 

McAllister et al. (2003) beskriver hur fastighetsvärderingar påverkar beteendet 

hos viktiga intressenter på marknaden, som investerare och finansiärer, då 

dessa grundar sina beslut på denna information. För börsnoterade 

fastighetsbolag kan de bedömda verkliga värderna på fastigheterna anses ha 

stor påverkan på dess finansiella rapportering då de blir en del av årets resultat. 

En justering av värdet uppåt innebär en vinst och en justering nedåt innebär 

en förlust för företaget (Nordlund 2010). Det betyder således även att det 

bedömda värdet på ett fastighetsbestånd kan komma att ha betydande 

påverkan på marknadens olika aktörer. Fastighetsvärderare har inte perfekt 

kunskap om marknaden, de agerar på klientens uppdrag och information, de 

måste göra diverse bedömningar och analyser samt svara till olika former av 

press (Bretten & Wyatt 2001). Nordlund (2010) betonar även hur den 

kommersiella fastighetsmarknadens aktörer kan komma att bli missledda av 

den skenbara säkerheten en värdering med en enda presenterad siffra ger. 

Detta kan således tyckas göra fastighetsvärderares uppgift att värdera en 

förvaltningsfastighet till ett komplicerat uppdrag  

 

 

1.1. Problematisering 

År 2005 infördes nya gemensamma redovisningsregler inom den Europeiska 

Unionen, vilka innebar att börsnoterade företag måste redovisa tillgångar till 

verkligt värde. Verkligt värde definieras enligt IFRS 13 av följande citat: 

 

Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en 

tillgång, eller betalas vid överlåtelsen av en skuld genom en ordnad 

transaktion på huvudmarknaden (eller den mest fördelaktiga marknaden) 

under aktuella marknadsförhållanden (”exit price”), oavsett om priset är 

direkt observerbart eller beräknat med hjälp av en annan värderingsteknisk. 
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Detta gör följaktligen, som Muller et al. (2011) skriver, att verkligt värde för 

investeringsfastigheter blir en uppskattning av realiseringsvärde. 

Fastighetsvärderare genomför således dessa värderingar på basis av sina egna 

premisser, vilket betyder att metoden är en subjektiv bedömning av vad värdet 

kommer bli. Den vanligaste värderingsmetoden vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS 13 och IAS 40 är en 

diskontering av framtida kassaflöden (Lind & Lundström 2014). I denna 

metod måste således en bedömning av framtiden göras, vilket blir 

fastighetsvärderarens roll. Detta kan komma att bli problematiskt då 

fastighetsmarknaden påstås vara illikvid, då få transaktioner sker. McAllister et 

al. (2003) beskriver att problematiken i att genomföra transaktionsbaserade 

värderingar, vilket är ett annat tillvägagångssätt vid värdering till verkligt värde, 

på en marknad med få transaktioner. Detta leder i sin tur till att värderingen av 

förvaltningsfastigheter spelar en vital roll på marknaden då de fungerar som 

substitut för transaktionspriser. Till följd av denna avsaknad av transaktioner 

på marknaden tenderar en stor andel fastighetsvärderare göra liknande 

värderingar grundat i en kombination av bristande information, bristande 

eftersökning av sådan information samt det institutionella innehållet i 

fastighetsvärderingar. Det kan således tydas en problematik i att 

värderingsmetoderna kan vara svårtillämpliga på en ineffektiv marknad, vilket 

marknaden för förvaltningsfastigheter kan tyckas vara, vilket då gör 

fastighetsvärderarens uppgift att värdera en förvaltningsfastighet än mer viktig.    

  

Bretten och Wyatt (2001) beskriver att förmågan hos fastighetsvärderare att 

göra effektiva bedömningar av marknadsvärde ifrågasätts, samt att avsaknaden 

av sammanhang och konsekvens i värderingsprocessen har lett till att ryktet 

för värderingsprofessionen tagit skada. Nordlund (2010) förklarar att 

värderingsprocessen kan göra fastighetsvärderaren utsatt för manipulation från 

ledningen. Vidare beskrivs att det även finns en risk att tredjepartsanvändare 

av en värdering kan komma att bli missledda av den skenbara säkerheten en 

värdering med en enda presenterad siffra ger. Bretten och Wyatt (2001) skriver 

vidare att värderingar tenderar innehålla viss subjektivitet då den är grundad på 

bedömningar gjorda av fastighetsvärderaren. Detta skriver även Levy och 

Schuck (1999) om, där de beskriver att ett orosmoment med värderingar är 

frågan till vilken grad värderingar faktiskt är precisa och opartiska 

uppskattningar av fastigheters icke-observerbara marknadsvärde. 
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En värdering till verkligt värde är således en bedömning gjord av 

fastighetsvärderaren. Vad fastighetsvärderaren gör för att känna sig trygg i sin 

värdering kan således anses som en viktig del av värderingsprocessen. Med 

trygghet i värderingsprocessen behöver nödvändigtvis inte endast avse de steg 

som en fastighetsvärdering naturligt tycks innehålla i de olika 

värderingsmetoderna som tillämpas, utan det kan även betyda andra åtgärder 

en fastighetsvärderare vidtar för att uppnå denna trygghet i den slutgiltiga 

presenterade siffran. Svensson och Evetts (2010) förklarar att det finns ansvar 

och skyldighet för verksamma inom professionella yrkesroller. Med detta 

menas att denne ska kunna stå till svar för de handlingar som görs inom dessa 

professioner. En fastighetsvärderare måste såldes kunna stå till svar för den 

slutliga värdebedömningen på en förvaltningsfastighet, vilket gör att hen måste 

skapa en trygghet i värderingsprocessen.   

  

Fastighetsvärderarens roll kan därmed anses som viktig när ett bedömt verkligt 

värde ska uppskattas samt ett arbete som tycks innehålla vissa svårigheter samt 

viss problematik med grund i fastighetsmarknadens särdrag och den illikviditet 

som råder. Fastighetsföretagen kan påstås ha ett intresse att presentera goda 

resultat i sin finansiella rapportering, då detta påverkar dess intressenter. Då 

det är fastighetsföretagen som förser fastighetsvärderaren med information 

kan det tyckas falla naturligt att det kan råda viss informationsasymmetri 

parterna emellan samt att detta kan leda till partiska värderingar präglade av 

subjektivitet. Detta samtidigt som fastighetsvärderaren ska kunna stå till svars 

för och känna sig trygg i den siffra som presenteras. Fastighetsvärderaren 

måste således i värderingsprocessen av en förvaltningsfastighet skapa ett slags 

trygghet.  

 

1.2. Syfte  

Det synes därmed intressant, med grund i problematiken kring 

fastighetsvärderingar till verkligt värde, att förklara den process som 

fastighetsvärderare använder sig av för att känna sig trygg i sin värdering.  
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2. Studiens referensram 

I detta kapitel redogörs för den mest centrala litteraturen på området kopplat 

till syftet. Avsnittet behandlar den kommersiella fastighetsmarknaden och 

fastighetsvärdering. Vidare redogörs för teori gällande värderingsmetoder vid 

värdering till verkligt värde samt professionsteori.  

 

 

2.1. Värdering till verkligt värde 

International financial reporting standard 13 (IFRS 13) antogs 2013 och syftar 

till att definiera verkligt värde samt fastställa en ram för hur värdering till 

verkligt värde ska gå till (EU förordning 1255/2012). I international 

accounting standard 40 (IAS 40) berörs hur förvaltningsfastigheter ska 

behandlas i redovisningen samt vid värdering. Däri framgår det att företag 

uppmuntras, men inte måste, basera förvaltningsfastigheternas verkliga värde 

på värderingar utförda av oberoende värderingsmän.  

 

En förvaltningsfastighet definieras enligt IAS 40 p. 5. som en fastighet som 

innehas med grund i att generera hyresintäkter eller värdestegring, eller en 

kombination av de två. Detta slags fastigheter genererar således kassaflöden 

oberoende av företagets andra tillgångar.  Nordlund (2010) belyser 

svårigheterna och den till synes besvärliga processen med att redovisa en 

fastighet eller fastighetsportfölj till verkligt värde. Detta på grund av att det 

krävs en noggrann framställning av fastighetens kassaflöden, hur länge de kan 

producera dessa kassaflöden och sedan analysera en rimlig diskonteringsränta 

för fastigheten eller fastighetsportföljen som ska värderas. Om det är en stor 

fastighetsportfölj krävs det en omfattande process där även olika 

diskonteringsräntor ska bedömas, vakansgrader samt intjäningsförmåga 

beroende på läge och skick på de olika lokalslagen.  

Enligt IFRS 13 gällande värdering av förvaltningsfastigheter finns det en 

värderingshierarki som har tre nivåer. Dessa tre nivåer är kategoriserade och 

prioriteras i värderarens arbete beroende på hur mycket information det finns 

tillgänglig för den aktuella fastigheten som ska värderas. Nivå ett är den högst 

prioriterade nivån och den ska användas om det finns identiska objekt som 

kan likställas med den aktuella förvaltningsfastigheten som ska värderas. Nästa 

nivå, indata på nivå två, grundar sig i den information som finns i nivå ett men 
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kan användas i ett bredare spektrum. Detta på grund av att det inte behöver 

vara identiska objekt som jämförs utan endast vara liknande, vilket möjliggör 

för fastighetsvärderaren att använda sig av mer information till sin värdering 

av förvaltningsfastigheter. Nivå tre används när det inte finns tillräcklig eller 

någon marknadsinformation alls för fastighetsvärderaren att tillgå vid 

värdering av en förvaltningsfastighet. I dessa fall används bästa möjliga 

information om värderingsobjektet istället. Detta är i form av intern indata 

som finns om värderingsobjektet samt att göra antaganden om marknadens 

inställning till denna typ av förvaltningsfastighet (IFRS 13). 

 

 

2.1.1. Metoder vid värdering till verkligt värde 

Fastighetsvärderarens roll är i de flesta fall att bedöma ett marknadsvärde på 

en förvaltningsfastighet. Marknadsvärde definieras på följande 

sätt: “Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång”. (Persson 2015) IFRS 

13 beskriver att verkligt värde är det marknadsbaserade värdet en tillgång har.   

 

Bretten och Wyatt (2001) beskriver hur att uppskatta ett värde kan anses vara 

en problematisk uppgift för en fastighetsvärderare på grund av fastigheters 

heterogena karaktär, marknadens likviditet samt att priserna inte alltid 

representerar det verkliga värdet. French och Gabrielli (2018) skriver dock hur 

det är fastighetsvärderarens roll att använda den mest lämpliga metoden vid 

värdering till verkligt värde. Därefter måste fastighetsvärderaren, beroende på 

vart i världen hen befinner sig, följa de regler och standarder som finns för att 

försäkra kvalitén i värderingen.  

 

I en fastighetsvärderares utlåtande om en förvaltningsfastighets verkliga värde 

ska det framgå tydligt vilken typ av metod de har använt sig av i varje enskild 

värderingssituation. Detta på grund av behovet av indata och att den är 

korrekt varierar beroende på vilken metod som har tillämpats av 

fastighetsvärderaren (Persson 2015). Vidare förklarar författaren att 

användning av flera metoder vid en värdering av förvaltningsfastighet kan ge 

ett mer säkert och korrekt värdeutlåtande när det berör 
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förvaltningsfastigheter. Lind och Nordlund (2014) beskriver att en värdering 

genom observerbara transaktioner, det vill säga en ortsprismetod, innebär en 

analys av observerbara priser utan mellanliggande variabler. Alternativt att en 

fysisk variabel från transaktioner används, som exempelvis pris per 

kvadratmeter. Lusht (1981) skriver vidare hur det kan synas problematiskt att 

använda en jämförelsebaserad metod i form av en ortsprismetod för att 

värdera förvaltningsfastigheter. Detta på grund av att fastigheterna ofta skiljer 

sig gällande attribut då fastigheter är att definiera som heterogena samt på 

grund av den låga transaktionsintensitet som råder på marknaden. Där inga, 

eller tämligen få transaktioner finns att tillgå, kan fastighetsvärderaren använda 

sig av hens kunskap av aktörernas vilja/möjlighet att betala för ett objekt. 

Detta benämns istället som en aktörsbaserad metod. (Lind & Nordlund 2014).  

 

Marknadsanalyser är grunden för fastighetsvärderaren när en ortsprismetod 

används. Detta genom att fastighetsvärderaren använder sig av marknadsdata 

för likartade fastigheter som har sålts på en öppen marknad (Persson 2015). 

Detta kan härledas till indata på nivå två inom värderingshierarkin. Vid en 

marknadsanalys så krävs det att en omfattande process genomförs där olika 

typer av ansatser måste prövas samt att marknaden måste avgränsas till en viss 

del. Således kan det råda att tillgången på relevant marknadsdata är högst 

begränsad i vissa former till viss del (Persson 2015). Fortsättningsvis förklarar 

Persson (2015) att om en fastighetsvärderare har stränga jämförelsekrav på en 

förvaltningsfastighet som ska värderas, leder detta till de facto mindre objekt 

att jämföra med den förvaltningsfastighet som är aktuell att värderas och vice 

versa.  

 

Vid värdering till verkligt värde kan även en metod i form av en diskonterad 

kassaflödesanalys användas. Enligt Persson (2015) kan det vid en användning 

av en diskonterad kassaflödesanalysmetod finnas tre olika syften den kan vara 

till för. Bedömning av ett marknadsvärde, konsekvensanalyser av ett bedömt 

marknadsvärde eller en bedömning av ett individuellt avkastningsvärde. 

Författaren beskriver att det därför är essentiellt att förklara varför denna 

metod används på grund av att olika parametrar påverkas olika mycket 

beroende på vilket syfte den används för. Vid användning av denna metod så 

krävs det att metoden grundar sig i någon form av marknadssimulering av vad 

den faktiska marknaden använder för parametrar för att kunna vara relevant 

(Persson 2015). En diskonterad kassaflödesmetod grundar sig i någon form av 
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nuvärdesberäkning av bedömda framtida avkastningar under en viss period 

med ett specifikt kalkylräntekrav. Dessa parametrar kan variera beroende på 

vilken typ av förvaltningsfastighet som är aktuell för en 

marknadsvärdebedömning, tidsperiod, etc. (Persson 2015). Lind och 

Nordlund (2014) menar att en tolkning av denna metod är att den även bör ses 

som ett slags ortsprismetod, då avkastningen kalibreras mot transaktionsdata. 

Vidare beskrivs således att det är varför den ses som den kanske mest 

användbara metoden vid värdering av kommersiella fastigheter. Vidare 

beskrivs hur fastighetsvärderare även först kan analysera liknande försäljningar 

på marknaden för att sedan, om vissa specifika attribut finns hos 

värderingsobjektet och inte i jämförelseobjekten, justera detta genom en 

kassaflödesanalys och direkt kostnadsbaserad justering.  

 

 

2.2. Professionsteori 

Barber (1963) beskriver professioner som att dessa har fyra stycken 

grundläggande attribut som definierar deras professionalism. En till stor del 

vetenskaplig och allmän kunskap samt att deras främsta intresse ligger hos 

allmänheten och inte endast till deras egna intresse. Det finns även en tydlig 

kod gällande hur professioner agerar genom etik i deras tjänstgöring. Denna 

kod har grundats i hur det allmänt ska göras i deras yrkesroll samt att det finns 

en viss typ av belöning för prestation i deras yrkesroll, både monetärt samt att 

få ära för arbetsprestation och inte för eget intresse.    

 

Enligt Svensson och Evetts (2010) ska en yrkesroll som är benämnd som 

profession ha en viss typ av formell utbildning från en kollegial form av 

organisation som har politisk legitimitet att utföra denna typ av uppdrag. 

Kunskapen som ska läras ut från denna organisation ska vara vetenskaplig och 

kraven på utbildningen ska fastställas genom examinationer och möjlig 

legitimation. Det är denna typ av kollegiala form av utbildning som är en del 

av grunden för att en yrkesroll ska kunna benämnas som profession enligt 

Svensson och Evetts (2010).  
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2.2.1. Autonomi 

En person som besitter en yrkesroll som titulerar sig profession ska enligt 

Svensson och Evetts (2010) kunna särskilja sig ifrån andra sysselsättningar. 

Detta genom att personer med professionella yrkesroller kan stå för beslut 

som är komplicerade i individuella arbeten och hur de hanterar dessa beslut är 

vad som gör att de särskiljer sig från andra sysselsättningar till en viss grad. 

Mooya (2011) skriver även hur inget i just en värderingsprocess kan ersätta en 

erfaren fastighetsvärderare.  Svensson (2010) beskriver hur dessa beslut som 

en professionell yrkesutövare kan stå för ibland är att de har större frihet än 

andra yrkesroller i hur de fattar dessa beslut, men således även har ett större 

ansvar för de beslut de tar. Begreppet ansvar i denna omfattning handlar om 

att en viss person ska kunna stå till svars för de beslut de gör. Svensson (2010) 

förklarar vidare att desto mer handlingsfrihet en yrkesutövande person har i en 

professionell roll, desto mer ansvar har den för att kunna stå till svars för sitt 

agerande. Enligt Brante (2009) så kan detta attribut definieras som autonomi. 

Denna autonomi är i form av att arbetet som utförs är självständigt och inte 

kontrolleras av någon form av kontrollerande organ. Denna autonomi är ännu 

ett av de kriterier som finns bland de olika definitionerna gällande hur en 

profession ska anses definieras. 

 

På grund av professioners status samt att det inte förekommer några andra 

som har högre kunskap inom det område de arbetar, förutom just de kollegiala 

arbetarna inom en viss profession, skapas det en autonomi. Detta på så sätt att 

det är få som kan ifrågasätta deras slutgiltiga arbete (Brante 2011). Denna typ 

av autonomi skapar både en självsäkerhet, men främst en hög grad av 

självständighet hos de olika yrkesroller som definieras under begreppet 

profession (Brante 2011).  På grund av att graden av autonomi är hög, skapas 

en mycket låg form av extern kontroll av professioners arbete. Detta är i sin 

tur en kontroll från utomstående, exempelvis skulle detta kunna vara staten 

eller lekmän (Brante 2009). Enligt Brante (2013) skulle detta kunna definieras 

som ett typ av arbetsmonopol. På grund av den kollegiala formen som finns i 

professionsroller gör även detta att den externa styrningen minskar och 

professioner blir mer självständiga (Brante 2009).  
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2.2.2. Profession i praktiken 

Praktik som begrepp härrörs från latinets practicum, vilket betyder att utöva 

något enligt ett visst handlingsmönster, som exempelvis ett yrke. Som nämnt 

är autonomi en omfattande del i professionsteori. Autonomi kan innebära flera 

olika saker när det kommer till profession i praktiken. Nyansering av praktik 

bygger på distansering mellan handlandet och relationen till det objekt det 

berör (Brante 2014). Vidare förklarar författaren att denna distansering kan ske 

genom tre olika tillvägagångssätt för yrkesverksamma. Detta är genom 

självreflektion, dialog eller vetenskapliga principer och resultat. Självreflektion 

bygger på att föra en inre dialog med sig själv och skapa distans till sig själv 

och se sig själv som en del av relationen till objektet, vilket skapar 

medvetenhet om relationen mellan aktör, objekt och syfte. Dialog innebär 

samtal, exempelvis med kollegor, med syfte att utbyta erfarenheter med dessa 

kollegor. Det har också verkan att skapa distans till objekt genom att få del av 

andras kunskap och upplevelser inom detta. Slutligen tar Brante (2014) upp 

teorier och principer vilka kan vara att via förklaringar skapa avstånd till 

praktiken för att få ny förståelse och kompetens för att agera på ett korrekt 

och lämpligt sätt. 

 

Flera faktorer som påverkar de yrkesutövande inom olika professioner som 

finns är egna erfarenheter, moraliska ställningstaganden, kunskap, reflektion 

och liknande. Detta genom utbildning, praktisk tjänstgöring, träning och 

yrkespraktik gör att dessa verksamma inom olika professioner utvecklar en så 

kallad fingertoppskänsla (Brante 2014).  Vidare förklarar Brante (2014) att när 

en professionell yrkesutövare är verksam så måste dock den praktiska 

lösningen på ett problem ha någon form av utgångspunkt i vetenskaplig 

kunskap som de har grundat sin yrkesroll som profession på, i den strängaste 

formen av definition av professionsteori.  

 

2.2.3. Förtroende 

Brante (2009) förklarar att professioner anses få sitt förtroende på grund av 

allmänhetens uppfattning om att professionen som yrkesroll är betydande och 

de svårigheter de ställs inför i sina yrken. Vidare förklarar författaren att 

yrkesintegriteten en profession ska besitta även är en av de egenskaper som 

gör att professioner får sitt förtroende. Med detta menas att yrkesutövande 
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inom professioner främst vill göra nytta, är stolta över det och att icke-

monetära belöningar är det främsta incitamentet för deras arbete (Brante 

2011). Barber (1964) belyser även detta med yrkesstolthet för professioner på 

grund av dess natur att det blir en prestige för de professionella yrkesrollerna 

att göra ett fullständigt och korrekt jobb för detta och inte endast för den 

monetära belöningen. Fortsättningsvis så förklarar Barber (1964) att flera 

professioner inte är speciellt välbetalda, därför blir det viktigare för dessa 

professioner att få arbetsrelaterade belöningar framför monetära belöningar. 

På grund av detta förtroende, samt den nischade typen av kunskap som olika 

professioner besitter, gör det att professioner av olika slag blir som ett slags 

budbärare av abstrakta kunskapssystem. Detta leder i sin tur till att profession 

blir länken mellan denna typ av avancerad kunskap och allmänheten i form av 

lekmän eller klienter (Brante 2009).  
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3. Metod  

Då utgångspunkten i denna studie är att förstå hur trygghet i 

värderingsprocessen skapas har en kvalitativ forskningsdesign valts. En 

kvalitativ studie ämnar skapa djupare förståelse samt bygger på en induktiv 

kunskapsmodell (Bryman & Bell 2013). För att kunna nå studiens syfte krävs 

således en djupare förståelse i hur trygghet skapas i värderingsprocessen av 

förvaltningsfastigheter vilket således inte går att kvantifiera. Därför valdes en 

kvalitativ forskningsdesign med grund i kvalitativa intervjuer. Vår studie av 

auktoriserade fastighetsvärderare runtom i Sverige tar fokus i hur 

värderingsprofessionen ser ut i praktiken kopplat till tidigare forskning inom 

ämnet. För att kunna genomföra den empiriska undersökningen har således 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma fastighetsvärderare i Sverige 

genomförts 

 

 

3.1. Datainsamling  

För att samla in data genomfördes intervjuer med fastighetsvärderare. Varje 

intervju varade mellan cirka 20 och 60 minuter. Fyra stycken av intervjuerna 

genomfördes ansikte mot ansikte i respondenternas respektive lokaler. Två 

intervjuer genomfördes via telefon. Det finns både för- och nackdelar med 

intervjuer utförda ansikte mot ansikte samt via telefon. Rowley (2012) 

beskriver hur intervjuer på plats kan medföra viss intervjubias samtidigt som 

de, kontra telefonintervjuer, dock ger upphov till mer fylliga interaktioner där 

samband lättare kan tydas. Till studien valdes båda tillvägagångssätt med grund 

i respondenternas tillgänglighet. Detta på grund av att det, efter övervägande, 

bestämdes att fler respondenter var att föredra framför att alla intervjuer 

genomfördes ansikte mot ansikte. 

 
 

3.1.1. Intervjuguide  

Studien ämnar förstå fastighetsvärderarna som intervjuades erfarenheter, 

åsikter, värderingar samt processer de arbetar utefter. Det syntes därmed 

relevant att genomföra just semistrukturerade intervjuer för att kunna fånga 

upp dessa aspekter (Rowley 2012). Detta innebar att strukturen på intervjuerna 

samt de följdfrågor som ställdes kom att ändras beroende på 

intervjupersonens svar. Detta för att kunna bibehålla det flyt som uppstod i 
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konversationen med intervjupersonen (Rowley 2012: Saunders et al. 

2009).  En intervjuguide strukturerades indelad i två teman innehållande olika 

frågor. Intervjuerna öppnades med bakgrundsfrågor innehållande frågor om 

utbildning, auktorisation samt hur länge intervjupersonen arbetat som 

fastighetsvärderare.  

 

De två teman grundar sig naturligt i fastighetsvärdering där första temat 

berörde yrkesrollen och det andra temat behandlade osäkerhet och trygghet i 

värderingsprocessen. Varje tema öppnades med en beskrivande fråga i form av 

en grand tour-fråga följt av mini tour-frågor (Spradley 1979). Syftet med att 

ställa grand tour-frågor är att intervjupersonen ska inleda en konversation om 

sina upplevelser de själva har haft och för att få en verbal beskrivning om hur 

vissa yrken eller platser kännetecknar sig. Dessa frågor är öppna och syftet är 

således att intervjupersonerna ska konversera och att detta ska leda till en 

innehållsrik beskrivning av ämnet. Under intervjuerna ställdes främst typiska 

grand tour-frågor, vilka syftar till att intervjupersonen ska generalisera samt 

beskriva ett mönster av händelser (Spradley 1979). Mini tour-frågor är 

däremot, enligt Spradley (1979), till för att undersöka mer exakta och mindre 

aspekter i en upplevelse eller erfarenhet. Det gjorde således att mini tour-

frågor ställdes efter grand tour-frågorna för att få intervjupersonen att beskriva 

sina erfarenheter mer. Ett exempel på en grand tour-fråga som ställdes var 

“kan du beskriva hur ett värderingsuppdrag går till från början till slut?” följt 

av en mini tour-fråga “finns det värderingsprocessen som skiljer sig från denna 

typiska process?” För att ta del av intervjuguiden, se bilaga 1.  

Att intervjuguiden grundar sig i i två teman innehållande både grand tour-

frågor samt mini tour-frågor syntes som ett bra tillvägagångssätt för att 

optimera intervjuerna samt erhålla så relevant information som möjligt för 

studiens syfte.  

 

3.1.2. Utförande  

Under intervjuerna deltog två intervjuare där en har varit ansvarig för att ställa 

frågorna och leda konversationen och den andra har antecknat och haft en 

passiv roll. Detta för att inte förvirra intervjupersonen samt bibehålla 

uppmärksamheten genom intervjun.  
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Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av syftet med studien samt en 

kort bakgrund, för att intervjupersonen skulle förstå varför denne blev 

intervjuad samt för att fånga intresset hos intervjupersonen. Detta även för att 

få igång en dialog och konversation mellan oss som intervjuare och 

intervjupersonen (Rowley 2012). Även intervjuns struktur samt den tid det 

förväntades ta informerades för att intervjupersonen skulle känna sig tryggare i 

intervjun. Därefter förklarades att intervjun kommer att behandlas anonymt 

samt så informerades att deltagandet i intervjun är helt frivilligt. Även frågan 

om samtycke att spela in ställdes till intervjupersonen. Alla dessa delar är att 

anse som viktiga när kvalitativa intervjuer ska genomföras enligt Rowley (2012) 

och tillämpades därmed.  

 

Den första intervjun som genomfördes med en av fastighetsvärderarna 

resulterade i ett slags pilotintervju där intervjuguiden delvis kom att ändras 

genom att lägga till en fråga. Rowley (2012) skriver hur det är att anse som 

viktigt att genomföra en pilotstudie på en person i intervjugruppen för att 

därefter kunna göra nödvändiga ändringar. Därefter användes den nya, 

redigerade, intervjuguiden vid genomförandet av resterande fem intervjuer. Att 

genomföra en intervju som sågs som en pilotintervju för att sedan justera 

intervjuguiden därefter ansågs som ett bra sätt att säkra att intervjuguiden blev 

än mer relevant.  

 

3.2. Urval 

Urvalet av respondenter grundar sig i syftet att beskriva tryggheten i 

värderingsprocessen sett till fastighetsvärderarens perspektiv. Det kan således 

anses rimligt att intervjua auktoriserade fastighetsvärderare på några av 

Sveriges största firmor, som arbetar med fastighetsvärdering, för att generera 

vad som är att anse som relevant data för studien. Detta då det studien påvisar 

är starkt beroende av urvalet av respondenter (Rowley 2012). Det blev således 

relevant att använda ett bekvämlighetsurval för att försäkra att rätt personer, 

lämpliga för studien, intervjuades. Totalt genomfördes sex stycken kvalitativa 

intervjuer där 100 % av respondenterna var män. Denna könsfördelning kan 

tyckas skapa skevhet i studien, men återspeglar ändock delvis 

könsfördelningen inom branschen, enligt Samhällsbyggarna.1 

 
1 Samhällsbyggarna, telefonsamtal den 14 maj 2019 
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Fastighetsvärderarna som valdes för studien har alla tämligen långa 

erfarenheter i branschen och i yrket som fastighetsvärderare, där alla idag 

arbetar aktivt med fastighetsvärdering. Åldrarna på fastighetsvärderarna som 

deltog i studien är mellan 33–62 år. Företagen som värderarna arbetar på 

varierar från internationella bolag till nationella bolag. Samtliga 

fastighetsvärderare som deltog i studien är auktoriserade, vilket således innebär 

att urvalet kan anses vara representativt. Detta då urvalet kan anses utgöra en 

miniatyr av populationen (Bryman & Bell 2013). Att alla fastighetsvärderare 

hade relevant erfarenhet samt auktorisation ansågs viktigt för att sedan kunna 

jämföra de olika svaren och se samband samt tyda skillnader.  

 

3.3. Dataanalys  

De sex genomförda intervjuerna resulterade i en mängd data i form av 

inspelningar som behövde vidare bearbetning. De inspelade intervjuerna 

överfördes därmed till skrift genom en ordagrann transkribering inför vidare 

analysering av datan. Detta är att anse som en viktig start när den insamlade 

datan ska analyseras (Rowley 2012; Saunders et al. 2009). Då endast sex 

intervjuer genomfördes kunde alla, inom tidsramen för studien, ordagrant 

transkriberas. Det syntes därefter viktigt att organisera och bli bekant med 

datan, för att därefter kunna koda, tolka samt slutligen presentera datan i 

skriftlig form. Alla dessa steg nämner Rowley (2012) som nyckelkomponenter 

för att kunna analysera data. En av respondenterna skickade även ett e-

postmeddelande med ytterligare synvinklar som han funderat över efter att 

intervjun ägt rum. Dessa svar behandlades likt transkripten inför kodningen av 

datan.  

 

Efter att transkriberingen skett organiserades datainsamlingen genom att 

upprätta ett schema där transkripten lästes igenom för att skriva ner 

kommentarer, koder samt kategorier. Detta gjordes då en transskript kan ses 

som mer komplexa data som måste analyseras för att förstå meningen med de 

svaren intervjuerna genererat (Saunders et al. 2009). Detta gjordes även för att 

få en struktur över datan samt lättare kunna tyda samband (Rowley 2012). Vid 

kodningen användes ett slags induktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att 

kategorier formades utefter datan studerades och analyserades (Saunders et al. 

2009). För att kunna summera datan komprimerades längre datastycken för att 

således kunna framställa mer övergripande kategorier. Därefter kunde koder 
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utvecklas som sedan, enligt Saunders et al. (2009), används för att kunna 

gruppera datan. Detta gjordes för att skapa en struktur över datan. Underlaget 

användes senare när studiens empiri och resultat skulle presenteras där de 

koder om härletts ur dataanalysen hjälpte till att tyda samband de olika 

respondenternas svar mellan samt att sedan ställa empirin mot teorin.  

Nedan, i figur 1, kan kategorier, koder och dataexempel som härletts ur datan 

som ett steg i dataanalysen ses. Detta är ett exempel i hur dataanalysprocessen 

sett ut för att härleda kategorin trygghet i värderingsprocessen där koderna 

erfarenhet, intuition och information kopplats till dataexempel för att kunna 

gruppera datan.  

 

Kategori Kodning Dataexempel 

Trygghet i 

värderingsprocessen  

Erfarenhet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuition 

 

 

 

 

 

Information  

Men sedan gäller det, och 

det är ju liksom där 

professionalismen 

kommer in i bilden och 

erfarenheten kommer in 

i bilden, att finslipa och 

justera den här 

ortsprisanalysens 

grundmaterial. 

 

Jag brukar sova på saken 

och vänta till dagen efter. 

Det ligger där och 

mognar ibland faktiskt. 

 

 

Ju bättre verktyg du har 

desto mer ökar 

säkerheten. Och vi 

mjölkar alla värderingar 

på information. 

 

Figur 1 – Indelning av data i kategori, koder samt dataexempel   

 

3.4. Trovärdighetsaspekter   

Antalet respondenter i studien, det vill säga sex stycken, kan anses vara ett 

smalt urval. Rowley (2012) nämner huruvida att en bra tumregel är sex till åtta 

entimmes intervjuer, såvida de genererar tillräcklig och intressant data. Vidare 

beskriver Guest et al. (2006) hur sex intervjuer kan anses tillräckligt där 
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övergripande teman ska kunna tydas, som ändock resulterar i meningsfulla 

teman och användbara tolkningar. Detta är således att föredra över att bli 

överväldigade av datan som samlas in (Rowley 2012).  Det anses att mättnad i 

studien uppfylls när den nya datan som samlas bidrar med få, eller inga nya 

synvinklar (Saunders et al. 2009). Detta kunde tydas när de sista intervjuerna 

genomfördes, då ett mönster mellan respondenternas svar kunde tydas, där de 

började visa på liknande svar på frågorna som ställdes. Det kan således anses 

att antalet intervjuer var tillräckligt för studiens omfattning, då tecken på 

mättnad kunde tydas i slutet vilket även är anledningen till att fler intervjuer än 

de som från början var planerade, ej genomfördes.  

 

De fastighetsvärderare som intervjuades för studien var till 100 % manliga 

respondenter. Detta kan dock delvis tyckas återspegla branschens 

könsfördelning bland fastighetsvärderare, vilken enligt Samhällsbyggarna2 

består i cirka 35 % registrerade kvinnor kontra 65 % registrerade män. Vid 

initial kontakt med fastighetsvärderare runt om i Sverige kontaktades även 

kvinnor, men dessa hade ej möjlighet att delta i studien. Urvalet av 100 % män 

är således inte ett avsiktligt urval utan är ett resultat av hur branschen ser ut. 

Att ha ett urval även innehållande kvinnor för att möjligtvis kunna tyda 

olikheter mellan könen skulle därmed varit intressant. Dock anses studiens 

syfte och resultatet som genererats av intervjuerna inte ha någon vikt i vilket 

kön fastighetsvärderaren har, vilket således gjordes att urvalet accepterades för 

studien.  

 

 

3.5. Etisk diskussion  

I studien har ett flertal olika etiska aspekter reflekteras över samt tagits hänsyn 

till. Den initiala kontakten med våra valda respondenter togs genom e-

postmeddelande, vilket var kort och koncist där kvalitén på innehållet var i 

fokus. Av e-postmeddelandet framgick vilka vi är samt varför vi ämnar 

genomföra studien samt även hur lång tid intervjun förväntades att ta samt 

möjligheten att föreslå ett datum (Rowley 2012). Detta för att respondenterna 

snabbt skulle förstå syftet med studien och således varför intervjuer med 

auktoriserade fastighetsvärderare behövde genomföras. Eftersom intervjuerna 

spelades in med syfte att senare kunna transkribera dessa, förfrågades 

intervjupersonen om detta. Sedan spelades ett informerat samtycke in där 

 
2  Samhällsbyggarna, telefonsamtal den 14 maj 2019 
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intervjupersonen delgavs information om att deltagandet i studien var frivilligt 

samt en försäkran om att de förstått detta. Därefter informerades 

fastighetsvärderarna som deltog i studien om syftet med undersökningen. 

Intervjupersonerna delgavs även informationen att deras svar kommer att 

behandlas konfidentiellt samt anonymt. Respondenternas svar valdes att 

behandlas anonymt då det inte är av vikt för studien att respondenterna 

benämns vid namn samt presenteras. Datan insamlad för studien har även 

endast använts för studiens ändamål. Dessa etiska principer nämner Bryman 

och Bell (2013) som viktiga att förhålla sig till vid forskning. Vidare nämner 

Saunders et al. (2009) att genom att förklara för intervjupersonen varför 

studien genomförs samt försäkra hens anonymitet skapar ett slags förtroende 

samt gör det mer troligt att intervjupersonen samarbetar med intervjuaren. 
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4. Empiri och resultat  

I det här kapitlet börjar vi med att illustrera hur fastighetsvärderare beskriver 

värderingsprocessen och de olika steg denna innehåller samt vilka metoder 

fastighetsvärderarna tillämpar vid värdering av förvaltningsfastigheter. Kapitlet 

övergår sedan till vilka aspekter i värderingsprocessen som bidrar till att 

fastighetsvärderarna känner osäkerhet respektive trygghet i 

värderingsprocessen och yrkesrollen.   

 

4.1. Värderingsprocessen vid värdering av förvaltningsfastigheter 

Värderarna beskriver den typiska värderingsprocessen liknande där uppdraget 

först inkommer från klienten. Därefter beskrivs fokus ligga på att samla in så 

mycket information som möjligt från klienten. Detta är information gällande 

hyror, kontrakt, drifts- och underhållskostnader, investeringar samt även yttre 

faktorer. Vidare nämns hur en okulär besiktning av förvaltningsfastigheter 

oftast genomförs. Detta moment beskriver flera av respondenterna som ett 

viktigt moment för att säkerställa kvalité i värderingen, där värdefull 

information erhålls både från klienten samt genom att se över 

förvaltningsfastigheter. Majoriteten av respondenterna nämner värdering av 

markrätter och byggrätter som avvikande från den typiska processen i och 

med att det innebär en mer statistisk värdering där rimliga antaganden måste 

göras.  

 

 

4.1.1. Informationsinsamling i värderingsprocessen  

Värderarna beskriver hur det första steget i en värderingsprocess är att samla 

in information från klienten gällande hyror, kontrakt, drift- och 

underhållskostnader, investeringar samt även yttre faktorer. Denna 

information lägger sedan grunden för värderingen och värderarna beskriver 

det således som viktigt att samla in så bra och relevant information som 

möjligt. Fastighetsvärderarna beskriver att det krävs att inhämta information 

om det rådande marknadsläget, tidigare fastighetstransaktioner som kan 

användas till deras ortsprismetod och även information om exempelvis 

marknadshyror, normaliserade drift- och underhållskostnader och liknande, 

om all information de får av uppdragsgivaren inte är fullständig. 

Informationsinsamlingen kan beskrivs av en värderare enligt citatet nedan;  
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[...] vill vi ha in data som vi brukar kalla det för. Det är ju alltså 
grunduppgifter om fastigheten och det gäller ju inte så jättemycket. Ja alltså 
mycket tar vi ju via fastighetsdata, men annars så är det ju hyror, 
kontraktsvillkor, driftskostnader, information om hyresgäster, 
hyresgästernas status, inte status som status men om de har planer att flytta 
och sådär. Om underhållsplaner och sådana här saker. Det är vad man 
behöver veta från uppdragsgivaren som oftast är fastighetsägaren är det inte 
fastighetsägaren så vill man veta fastighetsägaren. Sen är det ju andra saker 
som påverkar värdet det är ju planer, detaljplaner alltså, vad som är på gång 
och lära sig om ortens ekonomi och områdets utveckling och alla sådana 
basekonomiska fakta kring befolkning, utbildning och sådana här saker. 

Förutom att endast samla information så beskriver även värderarna att de i 

värderingsprocessen oftast genomför en okulär besiktning av fastigheten som 

ska värderas, för att få en bättre bild av fastigheten inom dess tekniska 

utförande. En av fastighetsvärderarna säger följande om denna fas av 

värderingsprocessen; 

 
Men ska det vara en så kallad, vad ska vi kalla det för, en komplett 
värdering. Då ska det ingå en besiktning [...]. Men besiktning är, men då får 
den också en annan form utav, då kommer vi in på det här med osäkerhet. 
Då får den en degraderad värdering vad det gäller kvalitén i värderingen om 
vi inter har besiktigat den. Besiktning är ju det är ju det ska ju till om du ska 
göra en låt oss kalla det för en riktig värdering [...]. 
 

Detta moment förklarar värderarna som ett slags sätt att säkerställa kvalitén i 

värderingen, där värdefull information erhålls. De menar att det utan en 

besiktning av fastigheten anses vara en mer inkomplett värdering.  

 

4.1.2. Tolkning av insamlad information  

När värderarna sedan har fått informationen om fastigheten så måste denna 

information granskas och sedan analyseras för att se om den information de 

fått tillgång är relevant och tillräcklig. Detta kan illustreras med följande citat, 

där en värderare beskriver detta steg som följande; 

 
Det är ju självklart att våran kunskap som vi har innan är ju med från början 
och till slutet och det är ju i slutet man ska sätta ner foten. Det här ju en 
bedömningssport. Det är ju ingen exakt vetenskap, då skulle man kunna 
göra det bara i ett analysprogram, som det finns också [...]. 
 

Värderarna beskriver att det måste vara information som är relevant till det 

objektet som ska värderas i det uppdraget. Flera av värderarna nämner att det 
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görs en rimlighetsbedömning av den information som de får tillhandahållen, 

eftersom det är inget de granskar in i minsta detalj enligt en av värderarna. 

Informationstolkningen i värderingsprocessen grundas således i individens, det 

vill säga fastighetsvärderarens tolkning, vilket i sin tur kan betyda att en viss 

osäkerhet kan uppstå i detta steg.  

 

4.1.3.  Antaganden i värderingsprocessen 

Fastighetsmarknaden, dess särdrag samt illikviditet nämns av värderarna som 

problematisk i viss utsträckning, när det kommer till att genomföra en 

värdering. Värderarna tar upp att de vid brist på relevant jämförelsematerial 

söker sig till andra liknande marknader och orter för att således kunna hitta 

relevanta jämförelseobjekt, vilket således betyder att vissa antaganden i 

värderingsprocessen måste göras. Värderarna nämner även hur de bedömer 

marknadshyror vid en värdering där en värderare betonar hur det endast är 

bedömningar om framtiden, då denna beskrivs som osäker. Detta illustreras av 

en fastighetsvärderare enligt citatet nedan;  

 
Vi bedömer marknadshyran i värdeutlåtandet, det är ju också en 
framtidsbedömning. Om jag bedömer att hyran exempelvis är för låg sätter 
jag in att när det här kontraktet löper ut, så betyder det att min nya 
bedömning börjar gälla då. Det är ju dock vad jag tror hyran är nu, om 
omförhandling skulle vara nu. Jag vet ju egentligen ingenting om framtiden.  
 

Antaganden och uppskattningar tycks således vara en naturlig del av 

värderingsprocessen i och med att all information inte alltid finns att tillgå med 

grund i fastighetsmarknadens illikviditet.  

 

4.1.4. Värderingsmetoder vid värdering av förvaltningsfastigheter 

Samtliga värderare beskriver hur de använder flera metoder vid en 

fastighetsvärdering, alternativt en kombination av olika metoder. De 

värderingsmetoder som används är ortsprismetoden, någon form av 

diskonterad kassaflödesanalys samt i vissa fall även en kostnadsbaserad 

värderingsmetod. En kostnadsbaserad metod nämner alla respondenter att 

denna används i de värderingsuppdrag som är av lite mer speciell art, 

exempelvis byggrättsvärderingar, projektuppdragsvärderingar och dylikt där 
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det ej finns en befintlig byggnad med hyreskontrakt att analysera.  En av 

värderarna beskriver användandet av metoder som följande;  

 
Ja alltså, man kan ju ha mer eller mindre ortsprismaterial, till exempel väldigt 
udda objekt kan ju då vara så att i ortsprismetoden mynnar ut i att man inte 
har något bra material. Man kan då försluta sig till eller härleda ett 
direktavkastningskrav utifrån närliggande objekt möjligtvis i något slags 
intervall, men i övrigt kan det ju i vissa fall vara kassaflödeskalkylen som blir 
mer avgörande när man sätter sitt marknadsvärde. 
 

De olika värderingsmetoder som finns att tillgå och hur stor vikt dessa har i 

värderingsutlåtandet varierar beroende på vad för typ av fastighet det är, hur 

omfattande information det finns om fastigheten samt hur mycket information 

det finns på marknaden om just denna typ av fastighet i denna typ av segment.  

 

 

4.2. Osäkerhet i värderingsprocessen 

Merparten av värderarna uppger hur unika objekt som är föremål för en 

värdering skapar ett slags större osäkerhet i värdebedömningen. De nämner 

även hur en ineffektiv marknad med ett smalt utbud bidrar till en ökad 

osäkerhet i värderingarna, på grund av att värderingarna blir mer 

problematiska att genomföra.  

 

 

4.2.1. Värdering av komplexa värderingsobjekt 

Att värdera fastigheter med komplexa attribut kan ses som en utmaning i 

värderingsprocessen, då det öppnar upp för en större osäkerhet och kan ses 

som en grund till att fler antaganden måste göras. Flertalet av värderarna 

förklarar att det förekommer en grad av osäkerhet i de sammanhang när det 

gäller värdering av komplexa fastigheter. En av värderarna exemplifierar dessa 

komplexa värderingsobjekt som följande;  

 
Det kan vara till exempel, ja tomställda kontorshus, hotell och 
konferensanläggningar i sämre lägen kan vara jättesvårt. Stora   
industrilokaler tomställda i orter där man inte egentligen ser någon tillväxt.  
 

Innebörden av komplexitet i fastighetsvärdering förklarar flera av 

respondenterna såsom att det finns vissa egenskaper hos fastigheten som är 

svåra att kvantifiera på ett sådant sätt att det i värderingsutlåtandet är svårt att 
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se till hur stort mervärde det skulle kunna vara eller alternativt huruvida det 

över huvud taget skapar ett mervärde. Detta illustreras enligt citatet nedan;  

 
Det är väl när det kommer ut, den typ av objekt som sällan är ute på 
marknaden. Det kan vara på grund av dess storlek eller komplexiteten i dem 
[...] och det är när det är stora osäkerhetsfaktorer som är svåra att 
kvantifiera och prissätta.  
 
 

4.2.2. Brist på information i värderingsprocessen  

Andra osäkerhetsfaktorer som nämns av värderarna är att fastighetsmarknaden 

är en marknad som är att anse som ineffektiv i den utsträckning där viktig 

information är svår att erhålla, på grund av att affären sker genom exempelvis 

ett bolagsförvärv. Informationen om ett sådant köp blir således inte allmän 

information och flera av respondenterna uppger då problematiken att vara 

påläst om marknaden, vilket anses skapa större osäkerhet. Detta beskrivs av en 

fastighetsvärderare enligt citatet nedan; 

 
En utmaning förresten är ju då, om man tar det på ett lite längre historiskt 
sätt så förr, på den gamla goda tiden så var alla affärer genomförda genom 
lagfarna köp och en utmaning på senare år är ju att mer och mer köp sker ju 
genom bolagsförvärv och det har gjort att man står inför utmaningen att 
man inte bara kan lita på de lagfarna köpen utan vi måste göra egna analyser 
och följa marknaden och snappa upp det som sker. Dessa bolagsaffärer de 
ser man ju inte i dem officiella registerna och det får man leta upp. 
 

Detta gör att en ortsprisanalys inte blir fullständig och effektiv eftersom alla 

fastighetsaffärer inte kan tas i beaktning i en ortsprisanalys vilket för den 

ofullständig vilket enligt respondenterna anser detta leda till större osäkerhet.  

 

 

4.3. Trygghet i värderingsprocessen  

Några av värderarna beskriver hur osäkerhet alltid kommer att finnas i en 

värdering till marknadsvärde och måste således på något sätt hanteras för att 

kunna bli trygg i det värdet som slutligen presenteras. För att således bli trygg i 

sin yrkesroll som fastighetsvärderare nämner värderarna flera olika parametrar 

som leder till trygghet. Denna trygghet som uppnås gör att respondenterna 

känner sig mer säkra i att ge ett värderingsutlåtande.  
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4.3.1. Tillräcklig information för att minska osäkerheten 

Denna upplevda trygghet som värderarna nämner infinner sig främst när det 

finns tillräcklig, samt bra information angående det aktuella objektet som ska 

värderas. En värderare beskriver trygghet och information som följande; 

 
”Ju mer information, bra, rätt och riktigt information man har desto mindre 
utrymme blir det ju för osäkerhet”. 
 

Denna information som värderarna nämner betyder att fastigheten som ska 

värderas finns i en marknad som är effektiv och informationsrik. Detta i form 

av att det finns flertalet relevanta jämförelseobjekt samt att det således är 

möjligt att göra en ordentlig och effektiv ortsprisanalys. Värderarna nämner att 

det gör att ortsprisanalysen blir fullständig från den orten fastigheten ligger i, 

utan att ortsprismaterial behöver eftersökas från likvärdiga orter. Detta gör, 

enligt respondenterna, att inte lika många antaganden måste göras, vilket 

därmed skapar en trygghet för fastighetsvärderaren.  

 

Samtliga respondenter nämner att de genomför egna analyser samt använder 

sig av interna databaser samt interna avdelningar inom företaget som ett sätt 

att minimera osäkerheter i värderingsprocessen. De interna databaserna inom 

företagsorganisationen finns att tillgå som de kan inhämta information som 

därmed kan hjälpa dem i deras dagliga arbete. Flertalet av respondenterna 

förklarar även att de har kontakter på marknaden som de nyttjar för att erhålla 

relevant marknadsinformation. Detta beskrivs enligt citatet nedan; 

 
Och vi mjölkar alla värderingar på information. Vi tankar över uppgifterna 
vi får till vår databas och en intern databas. Det är väldigt bra och vi kan 
använda detta när vi behöver jämförelsehyror och jämförelseköp, så det 
ökar också säkerheten. 

 

Detta kan vara till hjälp i deras arbete samt för att få bättre förståelse om hur 

marknaden och hur dess aktörer såsom banker, fastighetsbolag och investerare 

har för tankesätt just nu. Detta är en trygghet för värderarna och kan därmed 

hjälpa deras arbete att förstå marknaden. 

 

4.3.2. Erfarenhet för att bidra till trygghet  

Majoriteten av värderarna anser att en viktig aspekt i att känna sig trygg i 

värderingsprocessen, är att de har varit verksamma inom fastighetsbranschen 
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och främst arbetat med fastighetsvärdering under en längre tid. Värderarna 

nämner att de känner sig tryggare idag, med flera års erfarenhet av 

fastighetsvärdering, jämfört med när de var oerfarna och nya inom yrket. En 

värderare benämner även denna erfarenhet han uppnått genom åren som ett 

referensbibliotek av fastighetsvärderingar. Detta förklaras som ett slags 

erfarenhetsregister som han kan gå tillbaka till för att studera tillvägagångssätt, 

värderingsutlåtanden de skrivit samt hur de formulerat sig. Några av 

värderarna beskriver sedan hur de kan använda sig utav dessa referenser från 

tidigare utförda arbeten om fastigheten som berörs är i samma segment, i 

samma ort, inom någorlunda rimlig tidsram, och således använda sig av dessa 

till ortsprisanalysen. Detta anser vissa av värderarna vara en form av trygghet i 

yrket. Detta kan illustreras med följande citat där en värderare beskriver 

erfarenhet på följande sätt;  

 
Ja det är A och O alltså. Det är otroligt tydligt om jag ska dra mig till minnet 
hur man resonerade, och agerade tidigare i karriären och nu då efter lång 
tids arbete. Det gör ju att man har byggt upp ett så kallat referensbibliotek 
av värderingar. Alltså det är ju, jag har inte räknat efter men jag borde vara 
uppe i 1500 - 2000 värderingar ungefär. Då har jag ju väldigt mycket att 
jämföra med och stå på väldigt mycket och det gör ju att man blir mycket, 
mycket tryggare. 

 

Några av värderarna beskriver även hur det i vissa lägen i processen gäller att 

göra bedömningar utifrån den information som tillhandahållits. Därefter måste 

slutsatser dras utifrån denna information, vilket görs genom att använda sin 

professionalism, vilket beskrivs av en värderare på följande sätt;  

 
Finns inte jämförelsematerialet ens i den här kommunen, då får man ju leta 
på angränsande kommuner med någorlunda samma förutsättningar, storlek 
och allt det där och dra slutsatser av det. Ett material det hittar man på sätt 
och vis alltid. Men sedan gäller det, och det är ju liksom där 
professionalismen kommer in i bilden, och från erfarenheten att finslipa och 
justera den här ortsprisanalysens grundmaterial.  

 

 

4.3.3. Användande av sin intuition  

Flertalet av värderarna nämner att det inte finns något riktigt bevis på att 

värderingsprocessen och den slutgiltiga värderingen är korrekt, förrän fastighet 

faktiskt är såld. Om det då är fastigheter som har attribut eller egenskaper som 

det ej finns något svar på hur de påverkar värdebedömningen innan 

fastigheten sålts. Värderarna beskriver att de måste använda sin intuition för 
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att kunna bedöma hur en marknadsaktör skulle resonera vid ett köp av en 

sådan fastighet. En värderare nämner även hur han tänker igenom beslutet och 

“sover på saken”. Detta för att kunna känna sig extra säker på det värde som 

bedöms. Detta illustreras enligt citatet nedan;  

 
Ju mer tid man kan ägna åt en värdering desto mer träffsäkerhet får man. 
Men man måste använda tiden väl. Jag brukar sova på saken och vänta till 
dagen efter. Det ligger där och mognar ibland faktiskt. Man upplever sig 
som osäkrare när man ställs inför frågan om man varit säkrare om man fått 
två dagar till. 
 
 

4.3.4.  Kollegialitet som hjälpmedel  

Flera av värderarna nämner att de i tidiga skeden av sina karriärer som 

fastighetsvärderare, när de var oerfarna och nya inom sin yrkesroll frågade 

kollegor för att få feedback och granskning av utfört arbete. Detta beskriver en 

av fastighetsvärderarna enligt citatet nedan; 

 
Då är det återigen det här med kollegor, en sådan här organisation som jag 
sitter i, vi är ju 35 värderare med olika erfarenhetslängd. Så tillsammans har 
vi ju gjort hiskeligt mycket värderingar och stött på olika problemställningar. 
Då skickar man ut en fråga, om du har ett konkret problem eller du har 
några pusselbitar som du behöver ha. Då skickar du ut ett mejl till 
kollegorna. 
 

Kollegorna används som hjälp för att försäkra sig om att de gjort sitt arbete på 

ett korrekt sätt och att de har kommit fram till vad som är att anse som en 

rimlig värdebedömning. Detta anser vissa av värderarna som ett sätt att öka 

tryggheten i deras arbete tidigt i karriären. Andra sätt som nämns av flera 

värderarna för att minimera osäkerheten när det är komplexa objekt, som inte 

är så vanligt förekommande på marknaden som ska värderas, är att de 

kontaktar andra kollegor främst inom den organisation som de är verksamma 

i. Detta för att kunna rådfråga dessa om de har stött på liknande problem i 

deras yrkesliv och således bidra med råd och tips på hur de ska gå tillväga för 

att få bättre förståelse för hur de gick tillväga. 

 

4.3.5. Dubbelkolla och försiktighet  

En värderare nämner hur han går över värderingen och frågetecknen ett par 

gånger innan han slutgiltigt skriver på för värdet som bedömts. Det förklaras 



 

 33 

även att en känslighetsanalys genomförs, där parametrar som 

direktavkastningskrav justeras, för att testa värderingen, vilket exemplifieras 

med citatet nedan; 

 
Däremot gör vi en känslighetsanalys. Det betyder alltså att med samma 
indata som vi har i den här kassaflödeskalkylen så talar vi om vad händer 
om man ändrar på några av parametrarna, till exempel vakansgraden [...]. Så 
det är ju ett sätt då att kanske hantera osäkerheten och det skulle vi som 
värderare också kunna ha som lite stöd om man är lite osäker.  
 

Detta uppger ett flertal av värderarna att de genomför för att kontrollera att de 

bedömt direktavkastningskravet till vad som kan anses rimligt. En respondent 

förklarar vidare att fastighetsvärderare har som preferens att lägga sig i mitten 

av det spannet som testats.  

 

4.3.6. Kommunikation med klienten 

Flertalet av värderare anser att en bra och tydlig kommunikation med 

uppdragsgivaren även är en trygghet. Detta i form av att båda parter som är 

delaktiga i uppdraget, fastighetsvärderaren och uppdragsgivaren oftast i dessa 

fall fastighetsägaren har en öppen dialog om hur arbetet går till och vad 

uppdragsgivaren vill få ut av uppdraget. Detta leder i sin tur enligt 

respondenterna att uppdragsgivarna är mer öppna för att ge ut information, 

samtidigt som detta bygger en relation till framtiden, vilket beskrivs med citatet 

nedan; 

 
Ja men det är ju en kombination utav att man har väldigt mycket kontakt 
antingen naturligtvis direkt under uppdragets gång och sen så inför om det 
är återkommande uppdrag då så, har man väldigt tät kontakt med om det är 
CFO eller någon värderingschef eller liknande. Man försöker ju hålla sig, vi 
lever ju liksom mycket på information så man försöker träffa sina kunder 
hyggligt regelbundet för att diskutera marknaden och sådär. 

 

En av värderarna nämner även hur att bli ifrågasatt av klienten kan upplevas 

som en osäkerhet i yrket. Dock beskriver flera av värderarna hur diskussioner 

och dispyter mellan klient och fastighetsvärderare uppstår väldigt sällan, där 

det beskrivs hur det gäller att stå fast vid det värde som slutligen bedöms. En 

av värderarna illustrerar en potentiell diskussion med en klient enligt citatet 

nedan; 
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Ja om det blir en diskussion får man ta den pedagogiska svängen och då 
landar det oftast i att det förstår. Men är man professionell så ligger vi oftast 
inte sådär våldsamt långt ifrån varandra. Jag hade en sådan konversation igår 
med en ytterst professionell fastighetsägare som tyckte att jag låg helt fel i 
avkastningskravet och då pratade jag med honom och då köpte han mina 
argument. 
 

Värderarna förklarar även hur klienten, efter en förklaring av 

bedömningsprocessen, ofta accepterar det värde eller den bedömning som 

fastställts.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras värderingsprocessen och de metoder som finns 

tillämpliga, kopplat till de osäkerheter och tryggheter som fastighetsvärderarna 

beskrivit i värderingsprocessen. Detta ställs mot värderingsteori samt 

professionsteori.  

 

5.1.  Värderingsprocessen   

Fastighetsvärderarna nämner hur de använder flera olika metoder vid en 

värdering beroende på vad som ska värderas, bland annat en ortsprisanalys. 

Värderarna belyser hur det är en förutsättning att fastigheten finns i en effektiv 

marknad där information kan tillhandahållas, för att kunna genomföra en 

fullständig ortsprisanalys. Värderarna beskriver hur de samlar in så mycket 

relevant information som möjligt om värderingsobjektet, för att således 

minimera de antaganden som måste göras då detta öppnar upp för osäkerhet, 

samt så säkerställer de kvalitén i värderingen genom att besiktiga fastigheten. 

Detta som ett slags sätt att hantera den problematik som kan anses vara 

förknippad med processen att bedöma ett verkligt värde, som Bretten och 

Wyatt (2001) beskriver. Vid bristfällig information vid en ortsprisanalys söker 

sig värderaren till likvärdiga orter för att finna relevant information för att på 

detta sätt skapa en trygghet i processen, vilket dock innebär att antaganden 

måste göras. Värderingsprocessen är i Sverige reglerad av regelverket IFRS 13 

som länder inom Europeiska Unionen måste tillämpa, vilket således betyder 

att fastighetsvärderare i Sverige även måste följa detta regelverk. En 

prisbaserad metod i form av en ortsprisanalys innebär att en analys av 

observerbara transaktioner sker (Lind & Lundström 2014). Det kan tydas att 

fastighetsvärderarna till viss del följer den värderingshierarki som finns stadgad 

i IFRS 13. Att använda en ortsprismetod beskrivs som en utmaning att 

tillämpa vid värdering av en förvaltningsfastighet om marknaden där 

fastigheten finns på är ineffektiv, vilket även Lusht (1981) skriver om, på 

grund av den illikviditet som råder på marknaden. Detta kan härledas till att 

när det inte finns tillräcklig med marknadsdata för en ortsprisanalys med 

jämförelseobjekt, ska en diskonterad kassaflödesmetod med fastighetens egna 

indata vara till grund i värderingshierarkin enligt IFRS 13. På grund av att 

marknaden i sådan hög grad är illikvid är därför nivå tre i värderingshierarkin 

vanligast, som Lind och Lundström (2014) beskriver.  Värderarna beskriver 

även hur en del av arbetet även innefattar värdering av komplexa objekt, vilket 
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således även medför ett slags osäkerhet i värderingsprocessen. Detta på grund 

av att dessa objekt bland annat har egenskaper som är svåra att kvantifiera. Vid 

situationer där informationen är ofullständig måste värderaren göra vissa 

antaganden i värderingsprocessen, vilket således öppnar upp för en större 

osäkerhet. Svensson och Evetts (2010) beskriver hur yrkesroller som benämns 

som professioner särskiljer sig från andra yrken, bland annat genom att dessa 

innefattar beslut som är av mer komplex karaktär. Värderaren måste i en 

värderingsprocess bedöma om dessa särskilda egenskaper som ett 

värderingsobjekt av komplex karaktär innehar skapar ett mervärde i den 

slutgiltiga värdebedömningen. Detsamma gäller även när antaganden måste 

göras i och med bristande information eller på grund av dessa komplexa 

attribut en fastighet kan inneha. Att som fastighetsvärderare behöva göra detta 

kan skapa otrygghet, men det kan likväl ses som ett verktyg för att hantera 

osäkerheten i värderingen. En bedömning av värderaren huruvida antaganden 

eller inte behöver göras kan således även ses som en del av professioner som 

Svensson och Evetts (2010) beskriver, det vill säga hur dessa beslut av 

komplex karaktär hanteras av fastighetsvärderaren.  

 

5.1.1. Värderingsmetoder samt andra verktyg 

Värderarna nämner vidare hur de vanligtvis använder en kombination av olika 

metoder alternativt genomför olika metoder separat, främst gäller detta en 

ortsprisanalys och en diskonterad kassaflödesanalys. Detta i linje med Lind & 

Lundströms (2014) syn på att en kassaflödesanalys är ett slags ortsprismetod. 

Dock enligt värderingshierarkin som beskrivs i IFRS 13, ska en 

fastighetsvärderare främst försöka använda sig av ortsprisanalys av exakt 

likartade objekt, sedan liknande jämförelseobjekt för att till sist använda sig av 

någon form av diskonterad kassaflödesmetod, som är indata på nivå tre i 

denna hierarki. Värderarna går tillväga på detta sätt då en metod inte alltid 

anses som tillräcklig vid en värdering och de anser således då att detta är det 

mest lämpliga tillvägagångssättet i linje med vad French och Gabrielli (2018) 

beskriver som värderarens roll. Detta går även i linje med synen Persson 

(2015) har gällande att användningen av flera metoder ger ett mer säkert och 

korrekt värdeutlåtande. Det kan således tydas att trots att det finns regelverk 

som ska följas vid värdering till verkligt värde i form av IFRS 13 samt att 

värderarna enligt French och Gabrielli (2018) ska bedöma vilken metod som 

är att anse som mest lämplig, har värderna även en viss frihet i sin yrkesroll 
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över de beslut som fattas i processen (Svensson 2010). Detta genom steget i 

processen som innebär att samla in information samt att tolka denna 

information och besluta om vilka antaganden som behöver göras.  

 

Många av värderarna använder även verktyg som känslighetsanalyser och att 

gå över frågetecken innan ett slutgiltigt värde bedöms, för att skapa trygghet. 

En försiktighetsåtgärd som tas av en värderare är även att placera sig i mitten 

av det spann som testas. Detta kan således ses som ett slags egenutvecklat sätt 

att hantera den osäkerhet som kan uppstå i och med tillämpandet av 

värderingsmetoderna. Det kan i sin tur ses som att en hög grad av 

självständighet uppnås inom yrket, där professioner uppnår en viss autonomi i 

och med den låga grad av ifrågasättning och kontroll av utfört arbete. Det kan 

således påstås göra en värderare mer självsäker och självständig, samtidigt som 

denna ska kunna stå till svar för sitt agerande, i enlighet med vad Brante (2011) 

skriver om autonomi. Det kan vara en anledning till varför värderare vidtar 

försiktighetsåtgärder i värderingsprocessen. Det kan även bero på en viss 

yrkesstolthet som Barber (1963) skriver om, samt viljan att utföra ett 

fullständigt och korrekt arbete.  

 

Flera av värderarna använder även något slags intuition för att skapa trygghet i 

värderingsprocessen, vilket således kan tyckas innebära ett steg bortom de 

metoder som finns att tillämpa och de antaganden som görs i processen. Detta 

kan ses som en distansering av värderaren genom självreflektion, grundat i en 

inre dialog med sig själv. Detta skapar i sin tur medvetenhet om relationen 

mellan aktör, objekt och syfte (Brante 2014). Att som värderare göra 

bedömningar utifrån aktörers vilja kan även ses som vad Lind & Lundström 

(2014) beskriver som en aktörsbaserad värderingsmetod, vilket innebär att 

fastighetsvärderaren använder sig av sin kunskap av aktörernas vilja/möjlighet 

att betala för en fastighet. 

 

5.2. Erfarenhet  

Värderarna beskriver en del av tryggheten i värderingsprocessen som 

erfarenhet i branschen. De menar att detta är en central del av tryggheten och 

att denna är högre desto mer erfarenhet som uppnås. Detta likt att inget kan 
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ersätta en erfaren fastighetsvärderare i värderingsprocessen (Mooya 2011), 

vilket således kan tyda på att erfarenheten är en viktig del av tryggheten i 

professionen. Vidare beskriver värderarna hur de utvecklat egna praktiker 

uppbyggt av erfarenhet med åren, vilket de använder i det dagliga arbetet med 

värderingar. Ett exempel på detta kan vara de antaganden som måste 

genomföras i processen, då ett beslut huruvida antaganden behöver göras eller 

inte kan tyckas grunda sig i den erfarenhet som värderaren byggt upp över 

åren. Detta även likt vad Persson (2015) beskriver vid tillämpandet av en 

diskonterad kassaflödesmetod. Nämligen att denna grundar sig i någon form 

av marknadssimulering grundat i marknadens parametrar. Användningen av 

intuition som ett sätt att gå bortom de metoder som finns tillämpliga kan även 

tyckas grundas i den erfarenhet värderarna bygger upp över åren. Det kan 

således påstås att värderarna med åren påverkas av sina egna erfarenheter, den 

kunskap de inhämtat samt den praktiska tjänstgöring och således utvecklat en 

fingertoppskänsla i yrket, vilket tycks göra värderarna mer trygga (Brante 

2014). Värderarna tycks således skapa trygghet i processen genom att använda 

sig av sin erfarenhet i värderingsprocessen, samtidigt som de grundar beslut i 

gällande regelverk och de metoder som bedöms som lämpliga. En värderare 

använder även sin professionalism vid bearbetning av information och för att 

finjustera tillämpningen av relevant metod. Detta kan således tyckas betyda att 

problemlösningen inom yrket även har grund i vetenskaplig kunskap (Brante 

2014). 

 

5.3. Kommunikation  

Att bli ifrågasatt av klienter under värderingsprocessen anser värderarna som 

ett osäkert moment. När en sådan situation uppstår hålls en diskussion med 

klienten där en förklaring till beslutsfattandet ges, där klienten enligt 

värderarna efter detta förstår. Denna kommunikation mellan värderare och 

klient bidrar i sin till en trygghet i värderingsprocessen. Värderare kan därmed, 

precis som Brante (2009) skriver, anses vara länken mellan den kunskap som 

värderaren besitter och klienterna. Dock beskrivs diskussioner mellan 

värderare och klient inträffa väldigt sällan. Det kan således tydas att en låg 

form av extern kontroll från lekmän finns, i detta fall klienter (Brante 2009). 

Det kan även anses att få diskussioner mellan värderare och klient uppstår på 

grund av värderarnas höga förtroende från allmänheten (Brante 2009). 
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En annan form av kommunikation i värderingsprocessen kan ses som 

kommunikationen kollegor mellan. Värderarna beskriver denna kollegialitet 

inom yrket som ett trygghetsskapande. Värderarna beskriver hur de använde 

kollegor som en trygghet tidigt i karriären som en försäkran att arbetet utförts 

på ett korrekt sätt. De använder även kollegor med olika expertis som stöd 

senare i karriären för att rådfråga och diskutera osäkerheter i 

värderingsprocessen som uppstår. Att föra en dialog med kollegor kan 

beskrivas som ett annat sätt för värderaren att skapa distansering till 

värderingen. Genom att utbyta erfarenheter med kollegor skapas denna distans 

genom att värderaren får ta del av kollegors kunskaper och upplevelser (Brante 

2014). Detta utbyte mellan kollegor kan därmed påstås vara en del i 

värderingsprocessen för att eliminera osäkerheter och skapa trygghet. 
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6. Slutsatser  

Studiens syfte var att med grund i problematiken kring fastighetsvärderingar 

till verkligt värde, att förklara den process som fastighetsvärderare använder 

sig av för att känna sig trygg i sin värdering. Utifrån syftet kan en del slutsatser 

dras, från resultatet. Värderarna tillämpar gällande regelverk i form av IFRS 13 

och metoder för att utföra en värdering av en kommersiell fastighet i Sverige. 

Det synes huruvida svårt för värderarna att använda indata på nivå ett i 

värderingshierarkin då detta kräver exakt likartade jämförelseobjekt till 

värderingsobjektet. Detta grundar sig med stor sannolikhet i den kommersiella 

fastighetsmarknadens illikviditet. Av studien kan tydas att fastighetsvärderarna 

istället tycks vidga jämförelseområdet samt använda liknande jämförelseobjekt 

istället för exakt likartade objekt. Detta även i kombination med något slags 

diskonterad kassaflödesmetod, vilket är motsvarigt indata på nivå tre i 

värderingshierarkin.  

 

Dock kan det tydas att värderare inte endast tillämpar tillvägagångssättet enligt 

värderingsmetoderna i värderingsprocessen, de tycks även ha utvecklat egna 

processer för att hantera osäkerheten och således skapa trygghet. Detta då 

metoderna inte alltid tycks vara tillräckliga för värderarna att känna trygghet i 

värderingen, vilket således gör att tolkning av information samt egna 

antaganden krävs i processen. Dessa antaganden som kan ses som en del i att 

skapa större osäkerhet men även som ett verktyg till att hantera problematiken 

i och med bristande information. Yrkesrollen innefattar således en frihet i de 

beslut som fattas, en autonomi uppnås. Friheten kommer dock med mer 

ansvar, vilket tycks göra värderarna försiktiga i sina bedömningar, där de 

genomför dubbelkontroller och vidtar försiktighetsåtgärder vid en 

värdebedömning för att skapa trygghet. Värderarna har i sina yrkesroller även 

byggt upp erfarenhet i branschen, vilket skapat en fingertoppskänsla för yrket 

och tycks även vara en bidragande faktor till besluten kring antaganden som 

görs i processen samt användandet av intuition. Denna erfarenhet bidrar även 

till en trygghet i det värde som presenteras. Kommunikationen med klienter 

samt kommunikation med kollegor tycks även vara bidragande faktorer vid 

trygghetsskapande i processen, då det gör att värdefull information erhålls.  
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Som nämndes inledningsvis är redovisningens roll att tillhandahålla ekonomisk 

information för att sedan kunna kommunicera detta för att olika aktörer ska 

kunna fatta sina beslut baserat på denna information. Detta kan anses 

problematiskt på den kommersiella fastighetsmarknaden då det råder 

informationsasymmetri mellan fastighetsföretagen och aktörerna. 

Fastighetsvärderarens roll tycks således vara fortsatt central när värderingar till 

verkligt värde ska genomföras, då värderingarna blir ett slags sätt att 

kommunicera denna ekonomiska information. Den trygghetsskapande process 

som fastighetsvärderare utvecklar, bortom endast tillämpning av de metoder 

som finns, är således en viktig del i den värdebedömning som slutligen görs.  
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7. Förslag till vidare forskning 

Studien påvisar att fastighetsvärderare använder annat än bara 

värderingsmetoder som tillvägagångssätt för att bli trygg i sin värdering. 

Studien har fokuserat på externa fastighetsvärderare som arbetar med 

värdering av kommersiella fastigheter i Sverige, vilket betyder att de ej har 

någon relation till klienterna de utför uppdrag åt. Detta skulle kunna innebära 

att en informationsasymmetri parterna mellan finns, vilken kan vara en 

bidragande faktor till osäkerhet i värderingen. Studien har uteslutit klienter 

som arbetar med interna fastighetsvärderare, vilka arbetar på bolaget 

värderingen utförs åt. Dessa fastighetsvärderare skulle således kunna ha 

tillgång till mer information i värderingsprocessen. Det skulle därmed vara 

intressant att genomföra en studie där resultat inhämtas från både interna och 

externa värderare för att därmed kunna tyda om skillnader i trygghet i 

värderingsprocessen föreligger mellan dessa olika grupper av 

fastighetsvärderare.  

 

Av svaren från den empiriska undersökningen kan det även tydas att 

tryggheten inom yrket som fastighetsvärderare utvecklas i takt med 

erfarenheten. Det skulle således vara intressant att genomföra en studie i hur 

erfarenhet inom fastighetsvärderingsyrket skapas och överlämnas.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Syfte med projektet IFRS 13 – värdering till verkligt värde. Problematik – 
fastighetsmarknadens särdrag och illikviditet på marknaden.  
 
Fastighetsföretag intresse av att presentera goda resultat – påverkar 
dess intressenter. Informationsasymmetri kan därmed tyckas råda. 
 
Fastighetsvärderaren ska samtidigt kunna stå till svars för den siffra 
som presenteras.  
 
Det tycks därmed intressant, med grund i problematiken kring 
fastighetsvärderingar till verkligt värde, att belysa hur en 
fastighetsvärderare blir trygg i att sätta det värde som hen faktiskt 
gör. 
 
Därför behöver vi intervjua yrkesverksamma fastighetsvärderare.  
 

Bakgrund Förklara syfte med intervjun och relationen till projektet. 
INFORMERA OM SAMTYCKE samt inspelning och 
anonymitet. Ca 2–5 meningar om syftet med intervjun.  
 
Berätta om upplägget samt de teman intervjun kommer innehålla.  
 
Bakgrundsfrågor - Utbildning, hur länge har du arbetat som 
värderare, auktorisation? Vilka tar ni främst uppdrag åt? 

Fastighetsvärdering – 
yrkesrollen  

• Vi ska nu prata lite om värdering, kan du beskriva hur ett 
värderingsuppdrag går till från början till slut? 
- Vilka värderingsprocesser skiljer sig från denna typiska 
process?  
- Skiljer det sig mellan olika värderingsobjekt? 
 

• Vilka utmaningar ser du med fastighetsvärdering? 
- Finns det lättvärderade projekt/objekt? Varför är de lätta och 
hur skiljer sig värderingen? 
- Finns det objekt som är mer svårvärderade än andra? 
- värdering till verkligt värde (marknadsvärde) 
- antaganden som måste göras  
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Fastighetsvärdering – 
osäkerhet och trygghet i 
värderingsprocessen 

 

• Finns det situationer där du känner dig säker/osäker i 
fastighetsvärderingar?  
- I vilka situationer känner du dig trygg i en värderingsprocess?  
- I vilka situationer känner du dig osäker i en värderingsprocess? 
- Hur hanterar du denna osäkerhet? 
 

• Kan du berätta lite om de värderingsmetoder du använder när 
du värderarar dessa fastigheter?  
- Ser du någon metod som mer problematisk att använda? 
- Är det någon metod som gör att du känner dig mer säker i 
värdebedömningen? 
- Är det någon metod som gör att du känner dig mer osäker i 
värdebedömningen?  
 

• Hur presenterar du det slutgiltiga värdet i värdebedömningen? 
- Känner du dig trygg i det värde du presenterar?  
- Hur hanterar du den naturliga osäkerhet som råder i 
värdebedömningen?  
 

• Kan du beskriva relationen du har till dina klienter. Vilken 
kontakt har ni och hur får du uppdrag? 
- Vilken typ av information får du tillhandahållen av dina 
klienter?  
- Är informationen du får tillräcklig?  
- Hur bearbetar du den information du får? 
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