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Sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader mellan hur 
kommunala och privata fastighetsbolag arbetar med värdering. Vi vill även undersöka om 
de metoder som beskrivs i teorin används och hur, samt om det är skillnad i attityd till 
fastighetsvärdering mellan de olika kategorierna av fastighetsbolag.  
 
För att samla in data till vår undersökning har vi valt individuella öppna besöksintervjuer 
dels för att relativt få enheter skall undersökas och dels för att vi vill få fram den enskilda 
individens åsikter och tolkningar.  Som utgångspunkt för vår undersökning har vi studerat 
relevanta teorier, huvudsakligen angående fastighetsvärdering, vilka vi också redovisar i 
kapitel 3. 
 
Tydliga skillnader mellan de två bolagstyperna har vi främst märkt i syftet med värdering 
samt vid användandet av externa värderare. De kommunala bolagen vi undersökt har till 
exempel inget behov av externt värderingutlåtande för att få banklån. De privata bolagen 
bedriver i större omfattning handel med fastigheter. I och med detta är de mer benägna att 
arbeta med värdering som ett verktyg i det löpande arbetet till skillnad från de 
kommunala bolagen. De nyttjar värdering och då främst intern sådan som ett verktyg för 
internkontroll. 
 
Attityden till värderingsarbetet är enligt vår uppfattning god. Skillnader som framkommit 
beror snarare på bolagets storlek och resurser än på bolagstyp. De lite större bolagen har 
mer resurser vilket också ger större möjligheter att arbeta med värdering. 
Undersökningen konstaterar också att de värderingsmetoder teorin förespråkar även 
används i realiteten. Den mest använda metoden hos de undersökta bolagen är 
kassaflödesmetoden vilket stämmer väl överens med teorin. 
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1 Problemanalys 

 
I detta kapitel beskriver vi kort fastighetsvärdering ur ett historiskt perspektiv och vi har 

samlat våra tankar om hur det fungerar idag. Utifrån detta har vi formulerat vårt 

problem och fastställt uppsatsens syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Värdering av fastigheter är en central del för alla bolag som är verksamma i 
fastighetsbranschen. Värderingen ligger till grund för bolagens marknadsvärden, 
fastighetsbeståndets värde och till säkerhet för banklån. Även förståelsen för de olika 
värderingsmetoder som förespråkas i teorin bör vara stor. 
 
Värderingen var innan fastighetskraschen i slutet på 80-talet slentrianmässigt utförd och 
detta var en bidragande orsak till att det blev en fastighetskrasch. Fastighetspriserna 
spekulerades upp under 80- och början på 90-talet och det byggdes upp en bubbla som till 
slut sprack. Priserna på fastigheter steg kraftigt och bolag kunde låna mer pengar på en 
fastighet än vad den egentligen var värd. En värdestegring lades in i kalkylen och även 
fastigheter med negativt driftsnetto bedömdes som lönsamma på grund av fastighetens 
förväntade värdeökning. En av orsakerna till detta var dålig insikt om fungerande 
värderingsmetoder och en övertro på marknaden. Under tiden efter kraschen så ökade 
givetvis intresset för att värdera sina fastigheter korrekt och mer sofistikerade metoder 
började användas. Bankerna som var en bidragande orsak till kraschen genom sin 
generösa utlåning började ställa andra krav och tillät inte längre lika hög belåningsgrad.  
 
Hur ser det då ut idag? Har fastighetsbolagen bra kontroll på sina värderingar och sina 
fastigheters värde eller har de senaste årens stigande fastighetspriser gjort att man tar lite 
lättare på värderingen igen. Är det kanske så att det räknas med en värdeökning i till 
exempel investeringsbedömningen och att bolagen inte värderar sina fastigheter lika noga 
som man kunnat förutsätta.  
 
Då vi själva snart är färdiga fastighetsekonomer tycker vi det är intressant att utreda om 
kompetensen i fastighetsvärdering finns hos de olika fastighetsbolagen själva eller om de 
anlitar externa värderare. För att göra undersökningen mer intressant vill vi försöka 
utröna om det finns skillnader mellan privata och kommunala fastighetsbolag i arbetet 
med fastighetsvärdering samt attityden till den. Då teorin förespråkar en rad olika 
metoder finner vi det även intressant att utreda vilka metoder som verkligen används i 
realiteten. 
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1.2 Problemformulering 
 

• Finns det skillnader mellan de kommunala och de privata bostadsbolagens sätt att 
jobba med värdering av fastigheter? I så fall vad beror de på? 

• Finns skillnad i attityd samt historisk användning av värderingsarbete? 
• Används metoderna som nämns i teorin? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader mellan hur 
kommunala och privata fastighetsbolag arbetar med värdering. Att studera om de metoder 
som beskrivs i teorin används och hur, samt om det är skillnad i attityd till 
fastighetsvärdering mellan de olika kategorierna av fastighetsbolag.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till Örebro och Karlstad med omnejd. Vi har 
koncentrerat undersökningen till kommunala och privata fastighetsbolag och därför 
uteslutit utländska fondbolag i undersökningen eftersom dessa ser fastigheter som en 
kapitalinvestering och inte arbetar med traditionell långsiktig förvaltning.  
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2 Metod 

 
Som utgångspunkt i vår metod har vi använt oss av undersökningsprocessen, som 

beskrivs av Jacobsen (2002). Metoden behandlar de olika stegen från utveckling av 

problemställning till tolkning av resultat på ett tydligt sätt. Vi kommer nedan att beskriva 

de åtta faserna i undersökningsprocessen och hur vi arbetat utifrån dem. 

 

2.1 Undersökningsprocessen 
 

2.1.1 Utveckling av problemställning 
 
Undersökningarnas avsikt kan i stora drag delas in i två typer. Den beskrivande avsikten 
ska skildra dagens situation och gärna skapa en förståelse för de dagliga problemen. Den 
andra avsiktstypen är den förklarande/kausala, vilken syftar till att skapa en förståelse 
mellan orsak och verkan. Upplägget av undersökningen skiljer sig åt för de två typerna. 
Skillnaden mellan olika problemställningar kan mätas längs ytterligare en axel beroende 
på om avsikten är explorativ eller testande. Explorativ innebär att avsikten är att fördjupa 
kunskaperna inom ett ämne. Testande innebär att utforska omfattningen av ett fenomen. 
(Jacobsen, 2002) 
 
Då vi har avsikten att undersöka skillnader i arbetet med fastighetsvärdering mellan 
kommunala och privata fastighetsbolag så finner vi en beskrivande och explorativ 
problemställning mest lämplig. 
 

2.1.2 Val av undersökningsutformning  

 
Under valet av utformning är målet att hitta det upplägg som passar problemställningen 
bäst. Det är viktigt att ha rätt utformning då den har betydelse för undersökningens 
reliabilitet. Det finns enligt Jacobsen (2002) två dimensioner: 
 
”1 om studien går på bredden (extensiv) eller på djupet (intensiv) 
 2 om studien är beskrivande (deskriptiv) eller förklarande (kausal)” 
 
Vi har utifrån detta valt att göra en intensiv och deskriptiv undersökning, då vi anser det 
passar sig bäst för vårt syfte eftersom avsikten är att skildra skillnaden mellan de olika 
formerna av fastighetsbolag.  
 
 
 



Värdering av fastigheter                                                         H .Carlson & P. Ek 

 

 - 8 - 

2.1.3 Val av metod 
 
Enligt Jacobsen (2002) kräver en explorativ och intensiv undersökning en metod som går 
på djupet och är öppen för nya infallsvinklar under processen. För att lyckas få fram olika 
infallsvinklar krävs ofta en koncentration till få enheter, vilket ofta lämpar sig för 
insamling av kvalitativ data. 
 
Utifrån valen av problemställning och undersökningsutformning vi gjort anser vi att 
kvalitativ datainsamling är att föredra för vår undersökning. Metodens öppenhet lämpar 
sig väl för att få fram det unika hos varje uppgiftslämnare. Kvalitativ datainsamling är 
också flexibel för nya aspekter och problemställningen kan ändras efterhand som vi får 
större kunskap inom ämnet. (Jacobsen, 2002) 
 

2.1.4 Insamling av data 
 
Det finns fyra typer av metoder för insamling av kvalitativ data: 
 

• Individuell öppen intervju 
• Gruppintervju 
• Dokumentundersökning 
• Observation 

 
Metoden för att insamla data påverkar dess validitet. Den gör det för att alla metoder är 
selektiva och viss information faller automatiskt bort. Själva metoden kan också påverka 
resultatet den så kallade undersökningseffekten. (Jacobsen, 2002) 
 
Vi har valt individuella öppna besöksintervjuer dels för att relativt få enheter skall 
undersökas och dels för att vi vill få fram den enskilda individens åsikter och tolkningar 
med så liten yttre påverkan som möjligt. (Jacobsen, 2002) 
 
Kännetecknande för metoden är att intervjuare och respondent utifrån frågeformuläret för 
en dialog. För att möjliggöra det under våra intervjuer har vi använt diktafon för att få ett 
bra flyt utan onödiga uppehåll i intervjuerna. Genom inspelning undviker vi även 
informationsbortfall i största möjliga grad. (Jacobsen, 2002) 
 
När vi utformat frågeformuläret har vi använt oss av en relativt hög grad av 
standardisering. Vi har formulerat öppna frågor med stolpar som stöd för att få svar på 
det vi verkligen vill veta. Syftet med detta är att få en öppen diskussion. Alla 
respondenter kommer att få exakt samma frågor i likalydande ordning och därav den 
höga standardiseringen. Respondenterna fick stort svarsutrymme på frågorna och på det 
viset har intervjufrågorna en låg grad av strukturering. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Inför intervjuerna har vi upplyst respondenterna om undersökningens ändamål och vad vi 
är intresserade av för information från dem. Vi har även erbjudit samtliga att om så 
önskas vara anonyma i den färdiga uppsatsen. På så sätt har vi försökt skapa ett 
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förtroende där respondenterna kan känna sig trygga och svara ärligt på de frågor vi 
ställer. 
 

2.1.5 Urval 
 
Urvalet till kvalitativa metoder styrs till stor del av avsikten med undersökningen. Vår 
avsikt var till en början att undersöka fastighetsbolag i Karlstad med omnejd. På grund av 
den begränsade populationen utökade vi vårt geografiska undersökningsområde till att 
även innefatta Örebro. Genom detta fick vi en större population att göra vårt urval ifrån. 
Vi har gjort vårt urval med stöd av information. Jacobsen (2002, s.199) beskriver det som 
så: ”Vi kan också rätt och slätt välja ut uppgiftslämnare som vi anser kan ge oss riklig 
och god information.”  
 
Med stöd av detta valde vi bolag som genom sin storlek använder värdering i en sådan 
omfattning att det är intressant för vår undersökning. Eftersom vår problemställning 
innefattar en jämförelse mellan kommunala och privata fastighetsbolag samt att vi 
behöver respondenter från båda grupper finner vi denna urvalsmetod lämplig.   
 

2.1.6 Analys av datamaterialet 
 
Efter att vi gjort våra intervjuer så hade vi en ansenlig mängd data inspelat på band och 
stöd av anteckningar. För att kunna analysera rådatan så började vi med att skriva av 
intervjuerna. I ett andra steg så systematiserade, kategoriserade och sållade vi bland 
datan. Detta för att som Jacobsen(2002) uttrycker det, överhuvudtaget kunna få en 
överblick. I en intervjusituation är det lätt att det diskuteras sådant som egentligen inte 
hör till frågan och att respondenten svarar på en fråga vid ”fel tillfälle”. Efter att vi gjort 
det så kontrollerade vi våra renskrivna intervjuer med respondenterna för att undvika 
eventuella feltolkningar eller missförstånd. Vid intervjuer och är det lätt att göra 
feltolkningar och det är viktigt att ha en kritisk inställning till den data som erhålls 
(Holme & Solvang, 1997).  
 
För att göra det mer lättöverskådligt för läsaren väljer vi att presentera materialet på så 
sätt att efter varje fråga redogöra för samtliga respondenters svar istället för varje intervju 
för sig. Vi tror att på detta sätt är det lättare att få en överblick och bilda sig en egen 
uppfattning i ämnet. I själva analyserandet har vi sedan först sammanställt datan för 
privata respektive kommunala bolag och sedan jämfört de olika typerna av bolag för att 
hitta eventuella skillnader eller likheter. 
 

2.1.7 Validitet och reliabilitet 
 
I en undersökning är det viktigt att minimera problem som leder till nedsatt validitet och 
reliabilitet. Frågor som kan vara bra att ställa sig själv är till exempel. Undersöker vi det 
vi ämnar undersöka? Kan vi generalisera utifrån de svar vi fått? Giltigheten(validiteten) 
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kan sedan delas upp i intern giltighet som är resultatens giltighet och extern giltighet som 
handlar om utifall våra resultat kan generaliseras. (Jacobsen, 2002) 
 
En del i den interna giltigheten är huruvida vi funnit de rätta källorna att samla in data 
ifrån och om de i sin tur ger riktig information. Vi måste kritiskt granska källans förmåga 
att ge relevant information om det vi studerar. (Jacobsen, 2002) 
 
 I vår undersökning har vi valt ut personerna på respektive företag som verkligen arbetar 
med eller ansvarar för det vi undersökt. På så vis har vi så kallade förstahandskällor som 
själva varit med i arbetet kring värdering av fastigheterna och det torde resultera i en 
bättre validitet.  
 
En annan del i valideringen är att kritiskt granska respondenternas villighet att ge riktig 
information. Det är sannolikt att en respondent inte alltid vill ge sanningsenlig 
information utan förvränger verkligheten något. Då det är mycket svårt för en forskare att 
avgöra om en respondent talar sanning eller ej så bör vi aldrig bygga något på en enda 
källa. Ju fler källor som oberoende av varandra ger en beskrivning av fenomenet ger en 
högre tillförlitlighet i undersökningen. (Jacobsen, 2002) 
 
Avsikten med en kvalitativ undersökning är oftast inte och inte heller i vårt fall att 
generalisera från urvalet till en större grupp utan syftet är att få grepp om generella 
fenomen. (Jacobsen, 2002) 
 

2.1.8 Tolkning av resultat 
 
Tolkningen av informationen vi fått innebär att sätta in det i ett större sammanhang 
genom jämförelse av två grupper mot varandra eller genom jämförelse med teori. Ett 
felslut är att dra slutsatser vi inte har underlag för. Enligt Jacobsen (2002) är de mest 
förekommande felsluten:  
 

• Nivåfelslut – Att dra slutsatser på fel nivå 
• Tidsfelslut – Innebär att vi påstår att det skett en förändring över tid utifrån data 

med allt för kort tidsperspektiv 
• Kausalfelslut – Kausalt samband tolkas trots att det endast rör sig om 

samvariation 
 
Undersökningens totala giltighet är summan av intern och extern giltighet som förklaras 
ovan, samt tillförlitligheten som innebär i hur hög grad uppläggningen och analysen kan 
ha orsakat resultaten. Under vårt arbete har vi intervjuat sju respondenter, tre privata 
bolag och fyra kommunala. Vi är medvetna om att detta är för få för att kunna 
generalisera till en större population men vi tycker att vi fått en djupare insikt i hur det 
fungerar hos de bolag vi studerat och att de är representativa för regionen. Vi har även en 
hög intern giltighet då vi pratat med förstahandskällor. 
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3 Teori 

 
I teoriavsnittet beskriver vi de verktyg som fastighetsbolagen har att tillgå för att utföra 

en god fastighetsvärdering. Vi bifogar även en bilaga med grundläggande ekonomiska 

termer som är nödvändiga att förstå för att kunna ta till sig uppsatsen. 

 

3.1 Fastighetsvärdering 
 
Enligt Eriksson(1998) kan man dela upp värdering av fastigheter i tre grundläggande 
kunskapsområden värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder. 
 
Det första området, värdeteori förklarar han som ”filosofi om hur värde skapas”. Teorin 
ligger till grund för hur värden uppkommer och är generell för alla typer av tillgångar. De 
tre begreppen nytta, behov och begränsad omfattning är värdeteorins kärna och tillämpat 
på fastigheter så beskrivs det som så att fastigheterna får ett värde genom att ge individer 
och företag framtida nyttor. Nyttorna i sin tur fyller ett behov hos individen och ett värde 
uppkommer i människors medvetande då tillgången på det efterfrågade endast finns i 
begränsad omfattning. (Eriksson, 1998) 
 
Resonemanget ovan kan konkretiseras något med en formel: 
 
 Värde= f(a+b+c+d+.....+n) 

 

Värdet kan med andra ord ses som en funktion av alla de faktorer som har en del i 
processen där värden uppstår. Det krävs i marknadsekonomiska sammanhang vissa 
grundläggande förutsättningar för att värde ska uppkomma. De tre begreppen för 
värdeteorins kärna vi nämnt i föregående stycke kan kompletteras med möjligheten att 
disponera fastigheten samt att den är möjlig att överlåta. (Lantmäteriverket, 2005) 
 
Det andra området som benämns är värderingsteori och den hjälper till att konkretisera 
det något filosofiska resonemanget Eriksson (1998) har i värdeteorin. Det finns två olika 
värderingssituationer, överlåtelsesituation och innehavaresituation. I 
överlåtelsesituationen handlar det om den summa pengar fastigheten kan betinga genom 
försäljning på den öppna fastighetsmarknaden. I innehavarsituationen är man intresserad 
av framtida nyttor i form av intäkter. Till de två situationerna kan knytas två begrepp: 
marknadsvärde och avkastningsvärde. 
 
Marknadsvärdet definieras som ”Det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet 
under normala förhållanden på den allmänna fastighetsmarknaden”. Detta värde har en 
koppling till överlåtelsesituationen. Det andra begreppet, avkastningsvärde, är kopplat till 
innehavarsituationen och definieras som ”Nuvärdet av förväntade nettoöverskott”. 
Skillnaden mellan de olika värdena är viktig för den som funderar på att köpa en 
fastighet. Vilket avkastningsvärde har fastigheten för just honom och vad är ett sannolikt 
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pris. De båda värdena kan väsentligt skilja sig åt för ett visst företag eller för en individ 
men övergripande finns starka samband. (Eriksson, 1998) 
 
Det tredje området är värderingsmetoder och när avsikten med värderingen är fastställd 
så kan valet av värderingsmetod börja. Dessa metoder används för att på ett praktiskt sätt 
använda de siffror och den information som finns för att presentera en bedömning av en 
fastighets värde. Vid fastighetsvärdering används tre huvudmetoder, ortsprismetoden, 
nuvärdemetoden och produktionskostnadsmetoden. (Eriksson, 1998) 
 

3.1.1 Värdering av hyresfastigheter 
 
Köp och innehav av hyresfastigheter är att betrakta som en kapitalinvestering och 
grundläggande för en sådan är en investeringsanalys. Som nämnts i ovanstående avsnitt 
så är det viktigt att kunna bedöma vad fastigheten är värd för mig med givna 
förutsättningar. Att kunna bedöma avkastningsvärde och marknadsvärde är också viktigt 
för att ge ägaren indikationer på om en specifik fastighet ska säljas, behållas eller 
eventuellt byggas om. (Eriksson, 1998) 
 
Eriksson(1998, s186) säger också att: ”När det gäller avkastningsbärande fastigheter är 
hyran den viktigaste värdepåverkande faktorn”. Det gäller att ta reda på hyresintäkter, 
kontraktens löptider, vakansgrader och prognoser inför framtida hyresutveckling. Lite 
längre ner på skalan kommer drift och underhållskostnader, aktuellt underhållsbehov och 
aktuell belåning. En undersökning av en fastighets förädlingspotential kan också vara på 
sin plats då eventuella restriktioner eller outnyttjade byggrätter kan påverka värdet.  
 

3.1.2 Ortsprismetoden 
 
Metod för att bedöma marknadsvärde av en fastighet genom jämförelser av priser från 
försäljningar av likartade fastigheter, jämförelseobjekt på orten. Ortsprismetoden delas in 
i fyra olika grupper beroende av normering: 
 

• Bruttokapitaliseringsfaktorn – Bruttokapitaliseringsfaktorn beräknas för att göra 
priser jämförbara, genom att köpeskillingarna normeras till utgående 
bruttoårshyror för jämförelseobjekten. På detta sätt erhålls fastighetspriser per 
hyreskrona. Formeln för att beräkna bruttokapitaliseringsfaktorn är 1/Köpeskilling 
dividerad med bruttohyra. Observera att nyckeltalet ej tar hänsyn till om 
fastigheten har höga eller låga driftskostnader, samt om hyrans utveckling genom 
avtal inte följer jämförelseobjektens hyresindex. (Eriksson, 1998) 

 
• Nettokapitaliseringsprocenten – Nettokapitaliseringsprocenten innebär att man 

jämför köpeskillingarna med hjälp av driftsnettot. Formeln för att beräkna denna 
är 1/(driftsnettot dividerat med köpeskillingen). Den kvot man då får fram kallas 
vid lönsamhetsbedömning för direktavkastning på totalt kapital och används ofta 
vid investeringsbedömningar. Observera att det är viktigt att jämföra med så lika 
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fastigheter som möjligt samt att beakta tiden vid upp- eller nedgående trend i 
priserna. (Eriksson, 1998) 

 
• Köpeskillingskoefficienten (K/T) – Köpeskillingskoefficienten gör 

köpeskillingarna jämförbara i relation till taxeringsvärdet. Beräkningen görs 
genom att dividera köpeskilling med taxeringsvärdet. Faktorn visar priset per 
taxeringskrona. Observera att denna metod endast bör användas för allmängiltiga 
fastigheter. Taxeringsvärdet kan även vara inaktuellt eftersom omtaxering av 
fastighet endast skall ske om förändringen uppgår till minst 25 % av 
taxeringsvärdet. (Eriksson, 1998) 

 
• Areametoden – Areametoden innebär att köpeskilling divideras med antal 

kvadratmeter uthyrbar yta. Observera att den enbart bör användas vid jämförelse 
av bostadsfastigheter i jämförbar ålder på grund av att priset per kvadratmeter 
beror till stor del på läge och skick. (Eriksson, 1998) 

 
Idealsituationen för en ortsprismetod utgår från noterade priser för identiska 
jämförelseobjekt. Det är därför viktigt att hantera de skillnader i egenskaper mellan 
värderingsobjekt och jämförelseobjekt samt att även tidsfaktorn och pristrender skall tas 
med i beräkningen. (Eriksson, 1998) 
 
Ortsprismetoder baseras på marknadsanalyser av jämförbara fastigheter och innebär att 
bedömning görs med ledning av vad som betalats för de i marknadsanalysen bedömda 
fastigheterna på en effektiv marknad. Informationen består huvudsakligen av överlåtelser 
på den undersökta marknaden. Tillgången av jämförelsematerial är avgörande för 
värderingens kvalitet och eftersom varje fastighet är unik och omsättningen är relativt 
låg. På fastighetsmarknaden uppstår nästan alltid problem att hitta marknadsdata rörande 
antal köp, jämförelsebarhet och tidsfaktorn. (Institutet för värdering av fastigheter, 2003)  
 

3.1.3 Nuvärdemetoden 
 
Metod att värdet på fastigheten bedöms med utgångspunkt i fastighetens förväntade 
avkastningar, som nuvärdesberäknas till värdetidpunkten. Nuvärdemetoden delas i sin tur 
in i två beräkningsmetoder: 
 

• Kassaflödesmetoden – Metod som räknar med löpande in- och utbetalningar över 
en kalkylperiod. För varje år under kalkylperioden görs en prognos över in- och 
utbetalningar. Dessa strömmar diskonteras till värdetidpunkten tillsammans med 
det bedömda restvärdet av fastigheten. Kassaflödesmetoden består av 
grundinvestering, de löpande in- och utbetalningar som fastigheten medför under 
sin livslängd. Det restvärde som fastigheten bedöms ha vid kalkylperiodens slut 
samt kalkylräntan. Beräkningen förtydligas av figur 3.1 nedan. (Lantmäteriverket, 
2005) 
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Nuvärdet beskrivs genom formeln: 
        n 

E0 = ∑ (H-D-U-RÄ-A)t +(R-L)n 
            (1+pe)

t     (1+pe)
n 

      t=1 
RÄ = ränta 
A  =  amortering 
L = lån år n (L0= lån år 0) 
E0 = nuvärde av betalningar som tillfaller eget kapital 
Pe = kalkylränta på eget kapital 
H =  hyra 
D = drift 
U = underhåll 
n = kalkylperiod 
t = tidsvariabel 
R = restvärde 
 
 

 
 
Figur 3.1  

Nuvärdesberäkning 

enligt kassaflödes-

metoden(Jacobsen, 

2002 s.131). 

 
 
 

 
• Intäkts/kostnadsmetoden (I/K-metoden) – Denna metod av nuvärdesberäkning 

delas i sin tur in i två modeller: Räntabilitetsmodellen som innebär att ett 
normaliserat driftsnetto för år ett diskonteras för evig tid. Driftnettot reduceras 
med avskrivning som knyts till fastighetens byggnadsdel. Modellen tar ingen 
hänsyn till restvärden. Se figur 3.2 nedan. Den andra modellen, 
diskonteringsmodellen, innebär att driftnettot beräknas för ett visst antal år, samt 
en nuvärdesberäkning av restvärdet efter kalkylperiodens slut. (Lantmäteriverket, 
2005) 

 



Värdering av fastigheter                                                         H .Carlson & P. Ek 

 

 - 15 - 

Formeln för uträkning av räntabilitetsmodellen beskrivs: 
 

V = H-D-U-aB 
 p 
 
B = värdet av fastighetens byggnadsdel 
a = avskrivningstermen 
H = hyra 
D = drift 
U = underhåll 
p = kalkylränta på totalt kapital 

 
 

 

Figur 3.2  Nuvärdesberäkning av 

eviga driftnetton (Jacobsen, 2002 

s.135). 

 
 
 
 
 

 
De vanligaste är kassaflödesmetoden och räntabilitetsmodellen. Kassaflödesmetoden är 
mer kvalificerad i sitt utförande och kräver datorstöd för effektiv beräkning. 
Räntabilitetsmodellen är en enklare modell. Det kan dock vara lätt att göra felberäkningar 
i denna eftersom den bygger på en hög schabloniseringsgrad. (Lantmäteriverket, 2005) 
 
De kassaflödesmetoder som används idag bygger på olika grader av schablonisering. 
Schabloniseringen gäller oftast drift- och underhållskostnader, betalningsströmmar och 
hyresutvecklingen. Det är viktigt att vara konsekvent med de schabloniseringar som 
används vid bedömning av fastigheters marknadsvärde. (Institutet för värdering av 
fastigheter, 2003)  
 

3.1.4 Produktionskostnadsmetoden 
 
Produktionskostnader kan inte direkt användas för att utreda en fastighets värde eftersom 
en fastighets värde både kan överstiga eller understiga fastighetens produktionskostnad 
eller anskaffningsvärde. För nyare hyresfastigheter kan denna metod vara lämplig för att 
göra en rimlighetsbedömning av resultatet från andra värderingsmetoder. 
(Lantmäteriverket, 2005) 
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3.2 Utbud och efterfrågan 
 
Efterfrågekurvan är negativt lutad eftersom med ett lägre pris kommer mer varor att 
efterfrågas. Helt enkelt ju billigare en vara är desto fler varor kommer att säljas. Detta 
delas in i två effekter:  
Substitutionseffekten som innebär att när en vara sjunker i pris behöver man inte ge upp 
lika mänga andra varor för att konsumera den och varan blir mer attraktiv.  
Inkomsteffekten innebär att 
när en vara sjunker i pris så 
ökar den reala inkomsten, 
vi kan handla mer för 
samma lön. 
Utbudskurvan är positivt 
lutad eftersom ett högre 
pris kommer innebära att 
fler varor kommer 
tillverkas/bjudas ut till 
försäljning. 
Marknadsjämvikt uppstår i 
den punkt där utbuds- och 
efterfrågekurvorna skär 
varandra. (O´Sullivan & 
Sheffrin, 2003)      Figur 3.3 Marknadsjämviktsdiagram  

   (O´Sullivan & Sheffrin, 2003) 
 

 
Utbuds- och efterfrågeöverskott 
Om priset skulle bli lägre än P* så finns det inte längre tillräckligt många som är villiga 
att sälja för att skapa jämvikt på marknaden. En marknad tenderar därför alltid att röra sig 
mot jämvikten. Då priset är högre än denna punkt existerar det ett utbudsöverskott, dvs. 
utbudet är större än efterfrågan vid denna prisnivå. Detta kommer leda till att priset 
successivt pressas ner tills vi når jämviktspris och jämviktskvantitet. Skulle priset istället 
vara lägre än jämviktspriset sker en motsatt process. Ett efterfrågeöverskott existerar, 
vilket kommer att pressa upp priserna tills vi når marknadens jämviktspris. (O´Sullivan & 
Sheffrin, 2003)  
 

3.3 Portföljvalsteori 
 
Portföljteorin grundar sig i antagandet att diversifiering minskar risk. Den mesta 
forskningen i ämnet och utvecklandet av the capital asset pricing model (CAPM) är 
relaterade till handel med värdepapper och aktier men teorin kan användas på alla 
tillgångar med risk. (Brown & Matysiak, 2000) 
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Till dessa övriga tillgångar räknas fastigheter och de är svagt korrelerade till varandra, 
både inom samma fastighetsslag och mellan till exempel kontor och bostäder. Detta beror 
till stor del på fastighetens unika egenskaper. En stor fördel med låg korrelation är att det 
ger bra diversifiering och lägre risk. En portfölj med fastigheter ger nästan alltid lägre 
risk än en portfölj med värdepapper. Korrelationen mellan fastigheter och andra 
tillgångar är också låg vilket gör fastigheter användbara i mixade portföljer. (Brown & 
Matysiak, 2000) 
 

3.3.1 Capital asset pricing model 
 
CAPM används för att beräkna förväntad avkastning på individuella projekt och formeln 
ser ut som följer: 
 
E(rp) = rf+βp[E(rm)-rf] 
 
E(rp) = förväntad avkastning 
E(rm) = marknadens avkastning 
rf  = riskfri ränta 
βp  =  riskpremie 
 
Formeln ger uttryck för den förväntade avkastningen med hänsyn tagen till den riskfria 
räntan och en riskpremie som i sin tur är relaterad till marknadsrisken. CAPM kan 
användas för att hitta projekt som är över eller undervärderade med hjälp av security 
market line. Se figur 3.4 nedan. Linjen visar sambandet mellan risk och avkastning och 
har en positiv lutning. Det är lätt att tro att en högre risk automatiskt leder till en högre 
avkastning men det är skillnad på förväntningar och vad som verkligen inträffar. Vi kan 
dock konstatera att om du vet den förväntade avkastningen så kan du använda modellen 
för att prissätta tillgångar. (Brown & Matysiak, 2000)   
 

 
 
 

Figur 3.4 Security Market 

Line( Brown & Matysiak, 

2000  s.177).  
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3.3.2 Markowitz portföljvalsteori 
 
Under 50-talet arbetade en man vid namn Harry Markowitz fram en teori för investerare 
vilken senare benämns capital market theory eller modern portföljvalsteori. Genom att 
definiera en portföljs 
tillgångar i risk, 
avkastning och kovarians, 
så utvecklade Markowitz 
en modell som kunde 
optimera olika tillgångars 
andelar i portföljen. 
Enligt teorin kan 
investeraren, genom att 
kombinera tillgångarna i 
portföljen optimalt, 
erhålla högsta möjliga 
avkastning givet risknivå. 
Den viktigaste 
riskpåverkande faktorn är 
korrelationen mellan tillgångarna.  Figur 3.5 Negativ korrelation (Brown & Matysiak, 2000 

Tillgångar med negativ korrelation  s.250) 

är mest värdefulla för portföljen då  
de påtagligt reducerar risken och har en stor diversifierande effekt. Visserligen minskar 
alla tillgångar som inte har perfekt korrelation risken, dock i avtagande utsträckning med 
högre korrelationstal. (Brown & Matysiak, 2000) 
 
Som vi kan se i figur 3.5 ovan så har tillgångar med negativ korrelation en stor 
riskreducerande effekt. I figur 3.6 nedan, där positiv korrelation föreligger ser vi att 
portföljens risk följer 
tillgångarnas och att ingen 
större riskreduktion sker. 
Varje fastighet är unik 
beroende på faktorer som 
läge, hyresgäst, 
underhållsbehov och så 
vidare. På grund av detta så 
har fastigheter en svag 
korrelation till varandra och 
fler fastigheter i 
beståndet/portföljen leder 
till bättre diversifiering och 
en påtagligt lägre risk.  
(Brown & Matysiak, 2000) 
 

Figur 3.6 Positiv korrelation (Brown & Matysiak, 2000 

s.252) 
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3.4 IAS/IFRS    

         
Börsnoterade företag skall från och med år 2005 upprätta koncernredovisning enligt 
IAS/IFRS. IAS står för ”International Accounting Standards” och IFRS står för 
”International Financial Reporting Standards”. Regelverket kommer att finnas tillgängligt 
på alla språk som finns inom EU och ett av målen med det europeiska samarbetet är att 
skapa en gemensam redovisningsstandard. Övriga företag följer fortfarande 
Redovisningsrådets rekommendationer eller Bokföringsnämndens allmänna råd. 
(Axelman et al., 2003)  
 
Denna standard innebär i stora drag för fastighetsbolag att förvaltningsfastighter och 
vissa finansiella instrument kan värderas till verkligt värde och att eventuella 
värdeförändringar tas upp på tillgångssidan i balansräkningen och justeras med resultatet 
på sidan för skulder och eget kapital. (Axelman et al., 2003)  
 
Med verkligt värde menas oftast ett värde som baseras på marknadsvärde. Att utforma 
redovisningen på detta sätt anses ge en bättre förståelse för bolagens resultat och 
ställning. (Lagrådsremiss, 2004) 
 
Bolagen uppmanas i IAS40 att anlita externa (oberoende) värderare med kvalificerade 
kunskaper inom området, men är inte tvingade till det. Risken är då att bolagen inte 
bedömer att nyttan överstiger kostnaden av oberoende värdering och istället väljer att 
värdera själva. (Fagerström & Lundh, 2005) 
 

3.4.1 Redovisnigsrådets bestämmelser och IAS40 för 
förvaltnigsfastigheter 
 
God redovisningssed har tidigare 
förespråkat att värdering av 
fastigheter såsom andra tillgångar 
skall redovisas till lägsta värdes 
principen enligt redovisningsrådets 
bestämmelser. (Thomasson et al. 
2003) Det innebär att 
fastighetsbolag redovisar för 
anskaffningsvärdet minus de 
avskrivningar som skett fram till 
dags datum. Fastighetsbolagen har 
då möjligheten att skriva ned 
fastigheterna mot resultaträkningen 
i nedskrivningsfond. (Fagerström 
& Lundh, 2005)     Figur 3.7 Verkligt värde gentemot bokfört värde 
      (Institutet för värdering av fastigheter, 2003 s. 313) 
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Denna post justerar resultatet efter skatt. De internationella redovisningsreglerna måste 
idag användas av alla noterade fastighetsbolag och bolag som inte är noterade har den 
möjligheten. (Axelman et al., 2003)  
 
Uppskrivning av fastigheterna får enligt resultaträkningen inte justeras mot resultatet utan 
bokförs som bundet eget kapital under posten uppskrivningsfond (Fagerström & Lundh, 
2005). 
 

3.4.2 Resultat- och skattekonsekvenser 
 
Vid värdering till verkligt värde kommer en vinst eller förlust att uppstå vid varje tillfälle 
en förändring av fastighetsbeståndets värde fastställs, i praktiken vid varje värdering. Det 
innebär då denna vinst eller förlust skall redovisas i resultaträkningen att bolagets resultat 
kan påverkas utan att de gjort något annat än att värdera om sina fastigheter. (Fagerström 
& Lundh, 2005)  
 
Enligt Fagerström och Lundh (2005) kan det leda till att resultatmåttets betydelse 
urholkas och att istället kassaflödet får en mer framträdande roll för att mäta bolagens 
lönsamhet. 
 
Eftersom vi i Sverige har ett starkt samband mellan redovisning och beskattningunderlag 
kommer IAS40 att leda till konsekvenser för skatten. På de områden där skatt är kopplat 
till redovisningen kommer detta att leda till att intäkter redovisas tidigare. De områden 
där det finns särskilda regler för beskattningen kommer redovisning till verkligt värde 
innebära att skattebasen och skatteintäkter minskar. Förändringen leder med 
utgångspunkt från både företag och samhälle till både positiva och negativa effekter. 
(Fagerström & Lundh, 2005)  
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4 Empiri 
 
 
Vi kommer i detta kapitel redovisa de intervjuer vi genomfört, samt ge en kort 

presentation av de fastighetsbolag och de personer vi intervjuat för denna uppsats. Vi vill 

samtidigt passa på att sända ett stort tack till samtliga respondenter för att de tagit sig 

tid att medverka. 

 

4.1 Företagspresentationer 

4.1.1 Fastighets AB LE Lundbergs – Peter Lundgren, förvaltare 
 
Fastighets AB LE Lundbergs finns i tre regioner i Sverige. Region Väst där ingår 
Karlstad, Arvika, Göteborg, Örebro, Jönköping och Landskrona. Region Öst med bland 
annat Norrköping där huvudkontoret finns och region Stockholm. På Karlstadskontoret 
har man 13 anställda och totalt i regionen cirka 40. I Karlstad finns knappt 1000 
lägenheter och 30000kvm kommersiell yta. Affärsidén är att förädla fastigheter bolaget 
har och att vara ledande på de orter de finns. Bolaget har ett långsiktigt ägande så de 
köper och säljer inte fastigheter i någon större utsträckning. Vakansgraden är lika med 
noll och vakanser uppstår idag endast vid ombyggnation av lägenheter.  
 

4.1.2 Carlzon Invest AB – Peter Carlzon, VD 
 
CIAB fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag med inriktning på bostäder i centrala och 
attraktiva lägen. Bolaget startades 1999 och har idag cirka 240 lägenheter fördelat på 9 
fastigheter belägna i Karlstad, Hammarö och centrala Kristinehamn. Bolaget har idag en 
hyresomsättning på ca 12 miljoner. I dagsläget räknar man inte med några vakanser 
förutom vid renovering och liknande åtgärder. Bolaget bedriver löpande handel med 
fastigheter när rätt tillfälle ges och man ser potential i en fastighet. Företagets affärsidé är 
att ha bostadsfastigheter på rätt områden och långsiktigt bygga upp värden i dessa. 
Bolaget har fyra anställda som sköter det administrativa arbetet och drift- och 
underhållstjänster köps in externt. 
 

4.1.3 Kungsleden – Jan Kasslert, förvaltningschef 
 
Kungsleden är ett börsnoterat fastighetsbolag. Bolaget har 225 000 kvm uthyrningsbar 
yta till ett värde på ca 1 miljard kronor som förvaltas från kontoret i Karlstad. På kontoret 
i Karlstad finns sju anställda och alla tjänster för drift- och underhåll köps in. 
Kungsledens affärsidé är att: ”Kungsleden äger och förvaltar fastigheter med långsiktig 
och stabil avkastning.” Bolaget har inga vakanser på bostäder i dagsläget. 



Värdering av fastigheter                                                         H .Carlson & P. Ek 

 

 - 22 - 

4.1.4 Hyresbostäder i Karlskoga AB – Niclas Alm, ekonomichef 
 
Det kommunala bostadsbolaget i Karlskoga har som affärsidé att ” på ett affärsmässigt 
sätt erbjuda våra kunder ett tryggt och bekvämt boende med en kundnära service inom 
Karlskoga till konkurrenskraftiga villkor”. Bolaget är 36 anställda och har 2900 
lägenheter och 191 lokaler. Årsomsättningen ligger på 180 mkr och vakansgraden är 
cirka 8 %.   
 

4.1.5 Karlstads bostads AB – Bo Sundin, finans och ekonomiansvarig 
 
KBAB är det kommunala bostadsbolaget i Karlstad kommun. Bolaget har 6583 
lägenheter fördelat på 81 fastigheter. Idag har man 116 anställda varav ca 40 i inre tjänst 
och deras affärsidé är att finna och behålla rätt kunder genom att, i Karlstads tätort, 
erbjuda prisvärda hyresrätter med mervärden som tillgodoser meningsfulla vardagsbehov. 
Bolaget har ett fastighetsbestånd värderat till 3 100 mkr, en årsomsättning på ca 400 mkr 
och i dagsläget i stort sett inga vakanser. 
 

4.1.6 AB Hammaröbostäder – Per-Åke Sjöberg, VD & Ulf Bergdahl, 
ekonom 
 
Hammaröbostäder är det kommunala bostadsbolaget i Hammarö kommun. Bolaget har en 
årsomsättning på 38 miljoner kronor. Bolaget har 760 lägenheter fördelat på 17 
fastigheter och vakansgraden är ca 0,3 %. Idag har bolaget sex anställda, yttre skötsel, 
städning mm köps från andra entreprenörer. Hammaröbostäder har till uppgift att 
producera och förvalta bostäder och särskilda boendeformer i kommunen och deras 
affärsidé är ”att utveckla och erbjuda en bra boendemiljö som tillgodoser alla behov”. 
 

4.1.7 Örebrobostäder AB – Hans Adolfsson, fastighetsekonom 
 
Örebrobostäder AB(ÖBO) är Örebros kommunala bostadsbolag. Bolaget har idag 387 
anställda i både yttre och inre tjänst och en årsomsättning på 1 240 mkr. I beståndet ingår 
23 177 lägenheter och 983 lokaler vilket innebär att ÖBO är den största hyresvärden i 
Örebro. Vakansgraden idag är 0,5 % för bostäder och 3 % för lokaler. Lokalerna utgör ca 
10 % av bolagets bestånd och består till största delen av olika stadsdelscentrum. 
Affärsidén är ” att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god 
boendemiljö” och ÖBO´s vision är ”Hem för dig”. 
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4.2 Intervjuer 
 

Nedan redovisar vi de svara vi fått från de olika respondenterna, svaren är uppdelade så 

att efter varje fråga redogörs svar från samtliga tillfrågade. 

 

4.2.1 Hur värderar ni era fastigheter? 
 
Peter Lundgren, Fastighets AB LE Lundbergs: 
 
Det görs en värdering en gång per år. Det är då två personer från huvudkontoret som 
håller i värderingen. De åker runt och tittar på fastigheterna i hela Sverige och 
förändringar som skett från föregående år. Vidare tittar de på om det hänt något i området 
som kan påverka vår fastighet. Vi har t ex en fastighet på Glasberget precis bredvid 
Vågmästaren(nybyggt exklusivt område i Karlstad) och i och med det så har den 
fastighetens värde skjutit i höjden då området blivit attraktivare. De som sköter 
värderingen tar fram siffror som de sedan analyserar i ett dataprogram. Sedan använder vi 
även Svefa som värderar några fastigheter varje år. De går runt i beståndet och värderar 
tre fastigheter ett år sen nästa år tar de tre nya så det blir som ett slags stickprov. Detta 
jämförs sedan med vad vi internt har kommit fram till. De brukar ligga ganska lika men 
det blir ändå en slags kontroll, de externa värderarna kanske kan den lokala marknaden 
lite bättre. 
 
Peter Carlzon, CIAB: 
 
Vi gör en värdering för att få ett ungefärligt värde på fastigheterna i det egna beståndet. 
Sen är det så att vi har nytta av en värdering den dag vi köper fler fastigheter. När vi 
köper en fastighet så brukar vi alltid förädla den för att höja värdet på den. Det innebär att 
vi gör en hyreshöjande åtgärd. Till exempel om vi bygger ett nytt kök så kan vi höja 
hyran eftersom standarden i lägenheten blir högre. Det viktigaste är ju att kassaflödet är 
positivt och sen om värdet går upp och ner är inte så relevant eftersom det varierar över 
tiden och är egentligen bara viktigt om man ska sälja eller belåna fastigheten. 
Det är troligtvis en viss värdeökning varje år och säljer du en fastighet efter tio år är den 
troligtvis värd lite mer, men man vet ju inte hur mycket. När man går in och köper en 
fastighet så ser man till kassaflödet och vad det genererar för driftsnetto. 
 
Metoden vi använder det är utifrån fastigheternas läge och avkastningskravet. Ligger den 
på ett attraktivt område som t.ex. den här fastigheten som ligger centralt, räknar vi med 
mellan 5-6 % avkastning. Detta låga avkastningskrav beror på att det i stort sett inte är 
några vakanser i en sådan här fastighet. Risken är inte särskilt stor på dessa fastigheter 
och desto mindre risk och bättre läge på en fastighet desto lägre avkastningskrav.  
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Jan Kasslert, Kungsleden: 
 
Kassaflödesmetoden är den modell vi använder i dagsläget. Om det finns möjlighet tittar 
vi även på andra köp som gjorts på marknaden med den s.k. ortsprismetoden, men oftast 
är det kassaflödesmetoden som används. Eftersom varje fastighet är unik är det svårt att 
hitta jämförelseobjekt. Ortsprismetoden används aldrig som ensamt underlag vid 
värdering utan mer som en kontroll mot kassaflödesmetoden. Driftskostnader som 
används i värderingen är marknadens schabloniserade för att få fram ett marknadsvärde. 
Det kan även vara svårt att få fram verkliga siffror vid köp av fastighet eftersom det är 
olika beroende på vilka avtal man har och även om det sköts mycket internt eller om 
tjänster köps in externt. 
 
Niclas Alm, Hyresbostäder Karlskoga: 
 
Vi värderar internt enligt kassaflödesmetoden. Men jag har även använt ortsprismetoden 
för att kontrollera värdena. Det är inte så lätt med den dels för att det inte är så mycket 
som säljs och det som väl säljs, är i centrala lägen och det blir ju en viss skillnad på 
centrala delar och miljonprogramsområden när man tittar på ortsprismetoden. Men vi har 
ändå stämt av mot den och känner att vi har relativt bra koll på vad våra fastigheter är 
värda. Vår interna värdering bygger på våra interna resultat och då menar jag allt drift, 
underhåll, personal och alla kostnader vi har i en kassaflödesanalys. 
Direktavkastningskravet är väldigt olika i beståndet beroende på fastighetens skick, men 
för hela beståndet hamnar det på 6,1 %.  
 
Bo Sundin, KBAB: 
 
Vi började med värdering för att ta fram eventuella undervärden för att utreda om det 
fanns något nedskrivningsbehov i de fall bokfört värde var högre än marknadsvärdet.  Nu 
görs det en värdering av hela beståndet varje år. Detta tas med som not i årsredovisningen 
för att visa fastigheternas värde, delvis som en förberedelse om IFRS kommer utökas till 
andra än noterade fastighetsbolag samt som internkontroll för att se om värdet ligger rätt 
mot marknaden. Det finns inga krav att redovisa verkligt värde idag, men vi ser även att 
det finns ett intresse för detta. Bokfört värde är endast ett historiskt värde och säger inget 
om fastigheternas verkliga värde då de kan bygga på ett produktionsvärde för 30 år 
sedan. 
 
Metoden som används är kassaflödesmetoden där driftnetton nuvärdesberäknas samt ett 
restvärde. Marknadsvärdet finns egentligen bara när det finns en köpare. En nackdel kan 
vara att det är svårt att bestämma kalkylräntan då den gått ner mycket de senaste två till 
tre åren och den förändras mycket. Det är även svårt att bedöma framtida driftskostnader 
och restvärde. Kalkylräntan för bostäder ligger mellan fem och sju procent beroende på 
hur attraktivt läget är och för affärslokaler används åtta till nio procent kalkylränta. 
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Per-Åke Sjöberg, Hammaröbostäder: 
 
Vi gjorde en värdering i av Svefa i samband med att vi startade 1995, sedan dess har det 
inte gjorts någon värdering utan vi har gjort kontroller vid vissa tillfällen. Då har vi funnit 
att vi inte har rätt värde på varje enskild fastighet men på det samlade beståndet så ligger 
vi relativt rätt. Vi ser även till taxeringsvärden, som ju skall motsvara 75 % av 
marknadsvärdet. Det kanske inte ger någon större exakthet, men det ger i alla fall ett 
riktvärde. 
 
När vi själva bedömer lönsamhet för en fastighet ser vi på driftskostnader i förhållande 
till hyresintäkter. Varje område budgeteras enskilt med hyresintäkter och sina kostnader 
på respektive fastighet. Utifrån detta bedöms lönsamheten, det är också det som vi 
presenterar för styrelsen. Vi har även gjort vissa kassaflödesanalyer när det gäller 
långtidsbudgetar men det är mer på företagsnivå än på enskilda fastigheter.  
 
Hans Adolfsson, ÖBO: 
 
ÖBO gör en beståndsvärdering varje år i samband med bokslutet. Då görs en generell 
tioårig avkastningskalkyl där nuvärde beräknas av driftsnetton och restvärde. Detta görs i 
en Excelkalkyl där vi beräknar med våra siffror för hyror samt andra siffror som är 
marknadsanpassade. Vårt samarbete med Svefa här i Örebro ger oss generella drift- och 
underhållskostnader, bedömning av inflationsutvecklingen och direktavkastningkrav på 
orten. Vi bearbetar varje fastighet i Excel och får presenterat ett värde. Detta används i 
huvudsak för att se om behov finns för upp- eller nedskrivning av våra bokförda värden.  
 
Under året i samband med tertialbokslut tittar vi också på vissa fastigheter som ligger på 
gränsen för att skrivas upp eller ned. Vid behov görs även då värderingar och Svefa 
kontaktas för att se om några parametrar har ändrats under året. Vårt bestånd är ganska 
spritt och alla fastigheter är indelade i värdeområden, totalt har vi 21 värdeområden. 
Varje område får sedan ett eget direktavkastningskrav. Exempelvis har vi en del 
fastigheter på mindre orter utanför Örebro och där är direktavkastningskraven högre. För 
bostäder varierar det mellan 4,4 och 9,4 %. 
 
Vi värderar som sagt inte helt internt utan vi värderar med extern experthjälp. Varje år får 
vi en rapport från Svefa med bland annat ortsprismaterial som de har grundat 
direktavkastningskraven på. Vi tycker det fungerar mycket bra att jobba på det viset och 
våra fastigheter är väl underhållna. Underhåll utförs för några hundra miljoner om året på 
våra fastigheter. 
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4.2.2 I vilket syfte används värderingar? 
 
Peter Lundgren, Lundbergs: 
 
Om vi värderar upp fastigheterna får vi ett mervärde. Beståndet Lundbergs ökar i värde 
och det kan ju vara positivt om man ska låna eller något liknande. Nackdelen kan vara 
om värdet ökar så man får skatta mer. Vi har otroligt låg belåning på våra fastigheter så vi 
behöver inte någon extern värdering för att låna. Då vi inte köper och säljer i någon 
nämnvärd utsträckning så behövs inte heller värderingar i detta syfte. 
 
Peter Carlzon, CIAB: 
 
Vi gör värderingar vid köp, försäljning och vid nya lån. Vi gör också värderingar efter att 
ha utfört åtgärder som lett till hyreshöjningar. Om till exempel ett badrum måste 
renoveras på grund av läckage. Då höjer vi standarden på lägenheten genom att även byta 
ut plastmatta och tapet mot kakel och klinkers när vi utför reparationen. Detta leder till ett 
högre driftsnetto på fastigheten pga. hyreshöjningen och det i sin tur leder till att 
fastighetens värde ökar i en kassaflödesanalys. På detta så räknar vi på ca 10-15 % 
avkastning på investeringen samt att i samband med hyreshöjningen får vi belåna 
fastigheten till ett högre belopp än tidigare. Det är en sådan beräkning man får göra innan 
man går in och gör en sådan här åtgärd. Framför allt vilket kassaflöde investeringen leder 
till. Vitsen med att göra en värdering då är att den dagen vi köper fler fastigheter så kan 
vi låna upp mer pengar på den fastigheten som är förädlad och har ett högre värde.  
 
Jan Kasslert, Kungsleden: 
 
Vi gör alltid värdering för bokslut och affärsplan en gång per år, vid omläggning av lån 
samt vid försäljning det är de tillfällen vi värderar det egna beståndet. Vid köp och 
försäljning av fastigheter görs det också alltid värdering. Inför ett förvärv kan vi värdera 
själva i ett inledande skede när kalkylen för fastighetsköpet skall uppställas. När nya lån 
tas behövs det en extern värdering. 
 
Niclas Alm, Hyresbostäder Karlskoga: 
 
Anledningen till att vi gjorde en värdering nu är att vi har ett snitt bokfört värde på 
ungefär 4000 kr/kvm. Det bygger ju på en anskaffningskostnad en gång i tiden och om 
man gjorde tunga renoveringar i slutet på 80-talet eller i början på 90-talet när det var 
väldigt dyrt så har ju det fått stort genomslag och det är inte alls säkert att det speglar 
något marknadsvärde över huvud taget. Och beroende hur man kostnadsfört och aktiverat 
genom tiden så har vi ju fått olika bokförda värden som överensstämmer mer eller mindre 
med marknadsvärdet. Syftet nu med en värdering är att se om vi kan göra förändringar på 
balansräkningen, det vill säga skriva upp eller ner fastigheter. Vi har även värderat 
fastigheter som skall säljas men vi köper inga fastigheter.  
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Under ungefär tio år har vi även rivit en hel del fastigheter och även byggt om till kontor. 
Detta beror på att Karlskoga minskar i befolkning. Vi har tappat ungefär 200-250 
invånare om året men nu har det stannat upp något under de sista sex månaderna. Vid 
rivning görs ingen värdering utan då plockar vi bort de bokförda värdena. Det är andra 
värden som styr om vi ska riva eller inte. Det är ju mycket som spelar in, utbudet är ju en 
sak, strukturen på området, renoveringar som är gjorda, hur fastigheten ser ut, har vi stora 
kommande renoveringar och så vidare.  
 
Bo Sundin, KBAB: 
 
Endast för internkontroll. KBAB behöver och har inte behövt låna till nyproduktion på 
länge då kassaflödet är så pass bra. Värdering av enskilda fastigheter görs vid behov 
exempelvis vid intresse av eventuell köpare. 
 
Per-Åke Sjöberg, Hammaröbostäder: 
 
För att vi ska betala rätt pris vid köp och för att ge en rättvisande bild av balansräkningen.  
Eftersom vi inte har någon ambition att sälja några fastigheter så blir det inte det att vi 
värderar för att få ett marknadsmässigt pris utan det är först vid försäljning som det blir 
intressant. Bokföringsmässigt har vi de lån vi har och det är dessa vi jämför med samt 
taxeringsvärdena. Dessutom har vi kommunal borgen på i princip alla lån så det behövs 
inte någon värdering ur den synvinkeln heller.  
 
Exempelvis när vi köpte det här huset resonerade vi så här: Vad kostar det att bygga om 
det här huset per kvm? Erfarenhetsmässigt kunde vi beräkna att det kostar ungefär mellan 
5-6000 kr per kvm. Vad kan vi då betala för det? Då hamnade vi kring 2000 kr/kvm, 
totalt ca 8000 kr/kvm och kan hålla en hyresnivå som är acceptabel. Vad kan man få per 
kvadratmeter i hyra? Det är egentligen så vi värderar, och vad kan vi tänkas få betala för 
fastigheten? Detta kan man se rätt enkelt med några nyckeltal. 
 
Hans Adolfsson, ÖBO: 
 
Huvudsakligen så är det i samband med bokslutet sen används den här modellen när vi 
gör andra värderingar, när vi tittar på nya hus, eller om vi ska köpa en fastighet. 
Vi har även haft annan användning för beståndsvärderingen och det är att 
taxeringsvärdena legat fel. På en del områden var marknadsvärdet vi kom fram till nästan 
lägre än taxeringsvärdet. Då kontaktade vi Skattemyndigheten och redovisade våra 
värden. Det resulterade i att de skapade ett antal nya värdeområden, tidigare fanns bara 2-
3 stycken i Örebro tätort och det visade sig att det inte överrensstämde då vi i vissa 
stadsdelar ägde allt och sålde ingenting. Det blev ju inga köp i området så de jämfördes 
med köp som var mer centralt belägna. Jag tror de skapade tre nya värdeområden 
egentligen bara för våra bestånd och vi sänker på grund av detta vår skatt med ett par 
miljoner varje år. Taxeringsvärdena på dessa fastigheter är numera mer rättvisa. Har vi 
egen koll på det här så kan vi faktiskt påverka. Det är en positiv faktor av att värdera 
fastigheterna.  
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4.2.3 Finns det skillnader i värdering av fastigheter beroende på 
syftet? 
 
Peter Lundgren, Fastighets AB LE Lundbergs: 
 
Vi gör ju bara värderingar i ett syfte så svaret blir nej. 
 
Peter Carlzon, CIAB: 
 
Om vi köper en fastighet gör vi en värdering på den och då vill vi att värderingen ska 
vara så realistisk som möjligt för att inte lura sig själv. Man vill kanske belåna fastigheten 
och då är det kassaflödena som styr eftersom man har en kalkyl att klara det här även 
långsiktigt. Om någon använt verkliga värden i ett bokslut vill de visa upp bra resultat. 
Då vill de ha höga värden, men vi har aldrig använt verkligt värde i bokföringen. 
 
Jan Kasslert, Kungsleden: 
 
Enligt IAS40 så måste värdet på fastigheterna redovisas till verkligt värde i bokslutet, till 
detta görs en extern värdering. I dessa värderingar används marknadens driftskostnad för 
att få fram ett marknadsvärde som ligger till grund för värdet i bokföringen.  
När vi ska köpa en fastighet så beaktar vi avkastningskravet och då lägger vi in våra egna 
driftskostnader för att få fram ett driftsnetto och se att vi hamna där, men måste även se 
till vad marknaden är beredd att betala för dessa tjänster för att se att man inte hamnar 
helt fel. Ex. om vi skulle ha mycket lägre drift- och underhållskostnader än marknaden 
generellt så skulle det innebära att vi värderade fastigheterna högre än marknaden i 
övrigt, vilket i sin tur skulle leda till att vi betalar överpris för fastigheterna. 
Fördelen med att använda verkliga värden i bokföringen är att nu får vi ett riktigt värde 
på fastigheterna. Tidigare kunde det vara en stor skillnad på bokfört värde kontra 
marknadsvärde då var inte balansräkningen riktigt rätt. Det här är ett mer rätt sätt att 
bokföra fastigheterna. Nackdelen är att detta har lett till en merkostnad eftersom det skall 
tas in värderingar till varje bokslut. 
 
Avkastningskrav på en bostadsfastighet i Karlstad idag är ca 5-5,5 %. Avkastningskraven 
har sjunkit de senaste åren delvis för att många utländska fonder köpt mycket fastigheter i 
Sverige och dels för att räntan är relativt låg och när räntan är låg finns ett större utrymme 
att sänka avkastningskravet. Detta beror på att den svenska fastighetsmarknaden är 
attraktiv för de utländska investerarna eftersom den är förhållandevis transparant med bra 
information om servitut etc.  
 
Niclas Alm, Hyresbostäder Karlskoga: 
 
Ja, det är klart att det finns. Ska någonting säljas så räknar vi ju inte med våra interna 
driftskostnader som till exempel personal och gräsklippning utan vi låter ju köparen göra 
den bedömningen, detsamma gäller kommande underhållsbehov och liknande, det är upp 
till köparen att bestämma vilken kostnadsnivå som dessa skall ha. När vi gör vår egen 
interna värdering använder vi vår egen kostnadsbild med samtliga interna kostnader.  
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Bo Sundin, KBAB: 
 
Vi gör en mer detaljerad värdering vid köp eller försäljning av fastighet. Istället för 
verkliga driftskostnader för aktuell fastighet görs detta med schablonkostnader för drift 
och underhåll. Detta eftersom marknaden inte är intresserade av KBAB:s drift och 
underhållskostnader då dessa är beroende på bolagets idé om underhåll osv. Nackdelar 
med verkligt värde att olika fastighetsbolag har olika kalkylräntor och att det då gör att 
värdet på fastigheten ändras beroende på vem som äger den.  
 
Per-Åke Sjöberg, Hammaröbostäder: 
 
Kan bero på i vems intresse värderingen görs. När vi skulle köpa detta hus så tog säljaren 
in en värderingsman som värderade huset. Vi tyckte då att det kändes som att 
värderingsmannen var där för att ge säljaren ett bra pris. Jag tyckte att hyresnivå som han 
baserade sin kalkyl på var för hög på Hammarö medan värderingsmannen sa sig ha 
jämförbara objekt att utgå från.  Eftersom vi sitter mitt i marknaden, ansåg vi att vi visste 
vad den är beredd att betala för hyra. Om den då är lägre än värderingen säger, faller ju 
priset för vad vi kan betala. 
 
Hans Adolfsson, ÖBO: 
 
Under beståndsvärderingen så använder vi den här modellen och har bestämt vad 
nyckeltalen ska vara. Det är skillnad om man beräknar på enskild fastighet, då beräknar 
vi med verkliga värden för den fastigheten.  
 
 

4.2.4 Använder ni er av externa värderare? 
 
Peter Lundgren, Fastighets AB LE Lundbergs: 
 
Ja, vi använder oss utav Svefa för löpande stickprov av våra värderingar. De tittar på 
förändringar som skett och får uppgifter ifrån oss om vi tänkt göra något under det 
kommande året och hur hyressituationen ser ut på fastigheten. Oftast vill de ha reda på 
om vi skall göra några större reparationer på fastigheten under de närmaste åren. De vill 
veta om det blir några större utgifter på den fastigheten. Annars är det ju mer för att ha 
koll på om det blir några hyreshöjningar eller vakanser. 
 
De interna värderarna går som sagt över alla fastigheter och de externa gör stickprov för 
att jämföra. De interna är nog mer ingående då de känner till fastigheten väl. De externa 
får ett underlag med siffror men sen känner ju inte de till fastigheten som sådan lika bra. 
De interna har ju lite mer känsla om man säger så. De externa ser nog mer på 
marknadsläget och hur mycket det ökat generellt för den delen och den orten osv. De 
brukar oftast hamna ganska lika. 
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Peter Carlzon, CIAB: 
 
Ja, vi har anlitat Svefa. Visst har vi gjort interna värderingar någon gång men banken 
tycker givetvis att en erkänd värderare är bättre. 
Det kan ju vara så här att vi gör en rotrenovering och vi går ut och förhandlar nya hyror. 
På detta vis får vi upp fastighetens värde. Om vi då vill ha byggnadskreditiv så har vi 
använt Svefa för att göra en förhandsvärdering, för att se hur det kommer att se ut när allt 
är klart. 
 
Jan Kasslert, Kungsleden: 
 
Vi använder oss uteslutande av externa värderare vid värdering till bokslut. De 
värderingsbolag vi använder oss av är Newsec, Catella och DTZ. Vid köp av fastighet så 
gör vi en egen kalkyl samt tar in en extern värdering som en kontroll att vi ligger rätt till i 
vår värdering. Då vi i den egna kalkylen använder våra egna drifts- och 
underhållskostnader. 
 
Niclas Alm, Hyresbostäder Karlskoga: 
 
Det gjordes en extern värdering på hela beståndet kring år 2000. Det var med ett 
direktavkastningskrav som låg mellan 7,5-10 % och en kalkylränta (realränta, riskpremie 
& inflation) om 9,7 – 12,2 % vilket innebar att värdena på fastigheterna blev väldigt låga. 
Det är alltid lätt att säga att det var fel i efterhand. Idag räknar vi med en 
diskonteringsränta kring 6-7 %. Det är den som slår mest på fastigheternas beräknade 
värde.  
 
Vi kommer även att använda externa värderare då vi har köpt tomträtter av kommunen 
och då måste man ha en extern värdering om det inte finns något taxeringsvärde på 
fastigheten för lagfartskostnaden. Vi tycker att vi har god kännedom om våra fastigheters 
värde och känner inte något behov av att anlita någon extern värderare för övrigt. Vi har 
dock anlitat mäklare för att sälja en del bostadsrätter som vi haft i vårt bestånd. Det är 
dock inte huvudsakligen för värderingens skull utan för att sälja dessa.  
 
Bo Sundin, KBAB: 
 
Nej, inte mer än att jag pratat med fastighetsvärderare för att kontrollera att kalkylräntan 
är rimlig. Vi använder ett värderingsverktyg som heter Datscha och jag bedömer att vi får 
fram tillräckligt god kvalitet i våra värderingar. De fastighetslån som finns är på 
företagsnivå för att belasta portföljen jämnt. Annars blir det olika räntor och 
förutsättningar beroende på när fastigheten byggdes.  
 
Per-Åke Sjöberg, Hammaröbostäder: 
 
Skulle vi sälja något så skulle vi ta in en oberoende värdering för att en marknadsmässig 
bedömning.  
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Hans Adolfsson, ÖBO: 
 
När jag började här på ÖBO 2002 så var mitt första projekt att ta fram en modell för 
fastighetsvärdering. Innan jag började så köpte man den tjänsten ungefär vart fjärde år. 
Man anlitade bland annat Svefa och Forum. Detta kostade ett antal hundra tusen varje 
gång och när ÖBO är så pass stora så valde man att bygga upp en intern kompetens inom 
området. 
 
När vi ska sälja en fastighet så tittar vi på den själva först och gör en bedömning, vi har 
det bokförda värdet, vi vill ju i alla fall uppnå en köpeskilling där man får tillbaka det 
bokförda värdet för att undvika en reaförlust. Sedan anlitar vi extern experthjälp för det är 
så pass stora värden, men vi säljer väldigt sällan någon fastighet. Det händer även att det 
säljs fastigheter mellan olika kommunala bolag men även då har vi anlitat extern hjälp. 
Det är inte bara att byta mellan kommunala bolag utan man får se affärsmässigt på det. 
 
 

4.2.5 Vilka faktorer anser ni påverka fastigheternas värde? 
 
Peter Lundgren, Fastighets AB LE Lundbergs: 
 
Det är ju läget som är en viktig faktor, sen hyresintäkter och vakansgrader. Standarden på 
fastigheten, hur mycket åtgärder man behöver göra. Det är mycket som spelar in men det 
allra viktigaste är nog läget. 
 
Peter Carlzon, CIAB: 
 
Läge och skick är de största värdefaktorerna. En nyrenoverad fastighet har lägre 
driftskostnad. Realistiskt ligger det på mellan 300-350 kr per kvadratmeter i drift och 
underhåll. Fastighetens läge, vart den ligger på orten, men även ortens 
utvecklingsmöjligheter är viktigt. 
 
Eftersom Karlstad är lite överhettat just nu och att köpa till 5-6 % avkastning som gäller 
där just nu intresserar mig inte. Känsligheten för om räntorna går upp ett par procent är 
då stor. Exempelvis har vi på CIAB investerat i Kristinehamn. Först undersökte vi 
efterfrågan på orten genom att bland annat själva söka lägenhet där. Är det svårt att få tag 
i lägenhet innebär det ju att det finns en efterfrågan på lägenheter där. Vi har även 
undersökt i vilken omfattning det byggs småhus på orten och befolkningsförändring. 
Varför vi går in i sådana orter är ju att vi vill ha bra avkastning på vårt kapital. Går man 
in i orter som håller på och växer så kan man få bra avkastning kanske uppemot 9-10 %. 
 
Jan Kasslert, Kungsleden: 
 
Driftsnettot och marknadens tro på fastigheten är två viktiga faktorer för en fastighets 
värde. Möjligheten till förädling av befintliga fastigheter i beståndet ger ett ökat värde 
eftersom det kan leda till ett högre driftsnetto, antingen högre intäkter genom att bygga 
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om lokaler eller minskade driftskostnader genom ex. installation av fjärrvärme. Vi köper 
dock inga fastigheter för att förädla s.k. projektfastigheter i dagsläget, men vi utesluter 
inte att göra det i framtiden. Vi förädlar idag fastigheter genom att med ompaketering 
kunna sälja dessa vidare med en vinst hellre än att köpa projektfastigheter och renovera 
för att sedan sälja vidare. 
 
Niclas Alm, Hyresbostäder Karlskoga: 
 
Det största som påverkar en fastighets värde anser jag är läget. Sen naturligtvis 
hyresintäkterna, vakansgraden och lite längre ner kommer underhållsbehov. Är det riktigt 
attraktiva lägen är inte underhållsstatus av lika stor vikt. Vårt bestånd har väldigt varierat 
skick. Det mesta är byggt i egen regi sedan bolaget startade 1947 och det byggdes senast i 
början på 90-talet.  
 
Bo Sundin, KBAB: 
 
Läget är mycket viktigt. För kommersiella fastigheter är hyreskontrakten väldigt viktiga, 
även avtalslängd. Skicket är också viktigt för vi vill inte behöva renovera det första vi 
gör. Vi bedriver ingen omfattande handel med fastigheter och vi köper i stort sett inga 
fastigheter utan det mesta av tillskottet i beståndet sker via nyproduktion. För närvarande 
säljer vi några stadsdelscentrum på Rud, Våxnäs och Kronoparken, mestadels för att det 
är kommersiella fastigheter som inte passar in i beståndet. Dessa uppfördes i samband 
med att området byggdes och på den tiden så byggde de kommunala fastighetsbolagen 
även centrumbyggnader i samband med bostäder i ytterområden. 
 
Per-Åke Sjöberg, Hammaröbostäder: 
 
Driftskostnaden och läget. Den enskilt viktigaste faktorn är egentligen läget. Sedan även 
hustyp, driftkostnader i form av uppvärmning, kostnad för skötsel av markytor och 
trapphus och liknande kostnader. 
 
Hans Adolfsson, ÖBO: 
 
Läget är framför allt viktigt det ser man vid en avkastningsvärdering att det som påverkar 
en värdering allra mest är direktavkastningen och den styrs av läget. Sen i andra och 
tredje hand påverkar hyran och driften. I den modell vi har och som jag tror de flesta 
använder där man har marknadsanpassade drift- och underhållskostnader så tror jag inte 
det slår så mycket egentligen. I vår modell styrs driftskostnaden av värdeåret, eftersom 
det är högre drift- och underhållskostnader på ett äldre hus. Hos oss varierar det mellan 
300-400 kr/kvm för bostäder. 
 
Läget i kombination med direktavkastningen är det som påverkar mest. Här använder vi 
de direktavkastningskrav som Svefa rekommenderar då vi inte vill justera det för då faller 
ju själva idén med beståndsvärderingen. Revisorerna vill se detta varje år eftersom vi gör 
våra upp och nerskrivningar efter det och sen gör de stickprov och stämmer av med 
extern fastighetskompetens som ett kontrollverktyg mot beståndsvärderingen. 
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4.2.6 Är det någon skillnad i hur ni arbetar med värdering idag mot 
tidigare? 
 
Peter Lundgren, Fastighets AB LE Lundbergs: 
 
Nej, inte vad jag märker. Sen är det möjligt att de har nya programvaror eller så men 
omfattningen är densamma. Stickprov från Svefa har vi använt hela tiden. Och det är de 
som väljer ut vilka fastigheter de skall värdera. Detta hus som är en kommersiell fastighet 
värderas av dem varje år då den är lite känsligare för vakanser än en fastighet med 
bostäder om t ex någon större hyresgäst säger upp sitt kontrakt.  
 
Peter Carlzon, CIAB: 
 
Har hållit på i 6 år och då har vi gjort på samma sätt. Att ha bra fastigheter på fina 
områden och ha allt uthyrt, det är sådant du själv kan påverka. Har du ordning och reda 
överallt, du har uthyrt och det fungerar bra men sen vet man ju aldrig vad som händer i 
omvärlden med räntor och annat. Nu tycker jag att det känns kontrollerat på marknaden 
även om vissa räntehöjningar är att vänta.  
 
Jan Kasslert, Kungsleden: 
 
Stor skillnad idag mot på 90-talet då det spekulerades i en värdeökning och fastigheter 
kunde köpas till lägre avkastning än räntan. Bolagen kunde ändå hämta hem det med en 
värdeökning på ett antal procent varje år. Det ansågs vara riskfritt, men det visade sig att 
det inte var det då fastighetsbubblan sprack. Då värdeökningen uteblev betalade man för 
mycket för sina fastigheter. Fastigheter köptes med ett negativt driftsnetto, något som inte 
görs idag då ett positivt driftsnetto är en förutsättning när man köper en fastighet, även 
om marginalen blir mindre. Gapet mellan ränta och avkastningskrav minskar. Precis åren 
efter kraschen var det mycket svårt att låna pengar till fastighetsköp, bankerna är idag 
mer frikostiga att låna ut pengar igen. Idag kan man finansiera stora bestånd med 
belåningsgrad på 90-95 %. Det kan bero på att räntan är så låg idag, så trots att det lånas 
mer så är räntekostnaden i kronor räknat densamma som när fastighetsägarna endast fick 
låna 75 %. Metoderna är i stort detsamma men syftet och omfattningen är annat nu. 
 
Niclas Alm, Hyresbostäder Karlskoga: 
 
Synen på värdering är nog samma som tidigare. Det ställs dock andra krav. Jag tror ju att 
vi skulle få mer för fastigheterna idag jämfört med år 2000 men räntorna är ju lägre så det 
känns naturligt. Tidigare menade man på att vi hade för höga bokförda värden. Dessa var 
ungefär 4000 kr/kvm, som idag men det ansågs vara för höga bokförda värden. 
 



Värdering av fastigheter                                                         H .Carlson & P. Ek 

 

 - 34 - 

Bo Sundin, KBAB: 
 
Det är mest en kunskapsfråga . Tidigare gjordes inga värderingar. Då användes bokfört 
värde och man kontrollerade att fastigheterna gick runt. Vid köp eller försäljning 
användes endast kassaflöden i bedömningen. Principen var densamma trots att det då inte 
resonerades i marknadsvärde. Jag tror att detta beror på att vi inte bedriver någon 
omfattande handel av fastigheter hos oss utan fastigheter köps för att förvaltas under än 
längre tid.  
 
Per-Åke Sjöberg, Hammaröbostäder: 
 
Vi har inte gjort så mycket på den biten men har resonerat om att vi ska försöka göra en 
värdering ganska snart och det utan att kalla in någon extern person för att hålla nere 
kostnaderna. 
 
Hans Adolfsson, ÖBO: 
 
Tidigare köpte vi in all värdering externt. Vi behöver ju inte enligt lagen redovisa de 
verkliga värdena i bokslutet men gör ändå detta. Inte per fastighet utan per distrikt som vi 
har sju stycken och där jämförs det med bokfört värde och taxeringsvärde. Det bokförda 
värdet säger egentligen ingenting utan det bygger på det ursprungliga anskaffningsvärdet. 
På så vis tycker jag att de nya reglerna enligt IFRS är bättre, där man redovisar verkligt 
värde istället. 
 
 

4.2.7 Hur tror du att ni kommer arbeta med värdering i framtiden? 
 
Peter Lundgren, Fastighets AB LE Lundbergs: 
 
På samma sätt som vi arbetar idag. 
 
Peter Carlzon, CIAB: 
 
På samma sätt som vi arbetar idag. För köp av fastigheter och om man skall göra större 
renoveringar. Tycker att vi redan idag har tillräckligt detaljerade och omfattande 
värderingar. 
 
Jan Kasslert, Kungsleden: 
 
Jag tror att värderingen blir viktigare. Det kommer in nya aktörer och 
marknadsförutsättningarna ändras hela tiden är viktigt att göra bra värderingar. Det räcker 
inte att värdera en fastighet en gång per år för att hänga med i utvecklingen. Det räcker 
för att få ett bokfört värde, men pga. marknadsförutsättningarna kan marknadspriset på en 
fastighet ändras många gånger under ett år. Det är många parametrar som påverkar. Ex. 
ifall de utländska fondbolag som nu köper fastigheter i Sverige på väldigt låga 
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avkastningskrav och får därför göra många affärer då de kan betala ett högre pris. Frågan 
är hur länge dessa tänkt stanna och om dessa kommer att lämna marknaden samtidigt 
eftersom de kommit in på marknaden samtidigt. Vad händer då med värdena på 
fastigheter om det blir ett utbudsöverskott på marknaden, detta kan då leda till att 
fastighetspriserna kommer att gå ned. De utländska fonderna som går in och köper 
fastigheter i Sverige nu garanterar en avkastning till sina sparare som ligger över 
bankräntan, sen när de haft fonden i 5-10 år är tanken att kliva ur och satsa pengar på 
något annat, då finns risken att de inte får tillbaka sina pengar. Då finns det en risk att 
marknadspriserna går ned pga. ett utbudsöverskott av fastigheter. 
 
Niclas Alm, Hyresbostäder Karlskoga: 
 
Vi kommer nog att titta mer på värderingar i framtiden än tidigare. Kan inte säga att vi 
kommer använda verkliga värden i resultat- och balansräkningen men möjligtvis kommer 
vi att göra det. Vi kommer nog att se en annan strategi på aktiveringar, vi kostnadsför 
väldigt mycket idag och det kan alltid diskuteras att om vi har ett bokfört värde på 1600 
kr/kvm om vi ska kostnadsföra när vi vet att det kostar 22000 kr/kvm att bygga nytt. Då 
kan man ifrågasätta vad vi har för aktiveringsstrategi. Vi kommer nog att använda oss av 
intern värdering mer i alla fall. 
 
Bo Sundin, KBAB: 
 
Det kommer nog att vara ungefär som nu för att jag tror att det kommer att vara svårt att 
få bättre metoder. Däremot för villamarknaden tror jag att det kan komma att utvecklas 
en hel del.  
 
Per-Åke Sjöberg, Hammaröbostäder: 
 
Vi förfinar ju egenutvecklade metoder hela tiden med hjälp av egna kalkyler i Excel. Kan 
vi hitta andra dataprogram för att få det ännu mer noggrant tittar vi gärna på det. Vi måste 
se till kostnaden också. Vi måste se nytta av att lägga ner ett par hundra tusen för att få 
exakt rätt värden på fastigheterna. Det är ju en värdering av det också. 
 
Hans Adolfsson, ÖBO: 
 
Jag tror vi kommer att fortsätta som idag. Att ha kvar den externa experthjälpen lägger ju 
lite mer tyngd bakom värderingarna. Vi ska inte hitta på siffrorna utan det tar vi från dem 
som kan för att hamna så nära verkligheten som möjligt. Det krävs också av revisorerna. 
Vidare har vi funderingar på att anlita Svefa för en extern värdering vart tredje eller 
fjärde år på en del av beståndet för att se hur vi ligger till i jämförelse. Vi känner 
egentligen inte själva att vi har behov av det men det är ett sätt att få lite mer tyngd 
bakom siffrorna. Möjligtvis att vi i framtiden byter modell och använder exempelvis 
Datscha men det ändrar ju inte på metoden utan mer arbetssättet. 
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5 Analys & resultat 

 
I detta kapitel analyserar vi de intervjuer som genomförts och knyter samman dem med 

vårt teoriavsnitt. För att göra kapitlet lättöverskådligt har vi valt att analysera varje 

fråga för sig. 

 

5.1 Värdering 
 
De privata fastighetsbolagen använder samtliga kassaflödesanlys som beskrivs av 
Lanmäteriverket (2005) i kapitel 3.1.3 vid värdering av sina fastigheter. En viss skillnad 
mellan dem är kontrollverktygen de använder som jämförelse mot kassaflödesanalysen. 
Lundbergs gör en kontroll genom att anlita en extern värderare som gör stickprov och 
värderar ett mindre antal av deras fastigheter. Kungsleden använder ortsprismetoden som 
ett kontrollverktyg medan CIAB inte utför kontroll utöver sin kassaflödesvärdering. De 
tycker att positiva kassaflöden är det viktigaste, vilket även Fagerström och Lundh (2005) 
beskriver i kapitel 3.4.2. 
 
De kommunala bolagen använder sig i samtliga fall utom Hammaröbostäder av 
kassaflödesmetoden vid värdering. Hammaröbostäder har hittills använt sig av 
taxeringsvärdena som riktvärde men är precis i startgroparna för att börja med 
regelbundna värderingar och då med kassaflödesanalyser. Även bland de kommunala är 
skillnaden vilka kontrollverktyg de använder mot sina kassaflödesanalyser. 
Hyresbostäder i Karlskoga använder ortsprismetoden liksom KBAB i de fall där det finns 
jämförelseobjekt. Problemet för KBAB var dock att i vissa stadsdelar äger de i stort sett 
samtliga fastigheter och jämförelseobjekt går inte att finna. ÖBO delar in sina fastigheter 
i olika värdeområden med olika direktavkastningskrav som de får från ortsprisanalyser. 
ÖBO funderar även på att anlita extern värderare för att göra stickprov på ett antal 
fastigheter som kontroll. 
  
Schablonisering av drift- och underhållskostnader används av de flesta fastighetsbolagen 
vi intervjuat. Användandet av schabloner beskrivs av Institutet för värdering av 
fastigheter i kapitel 3.1.3. De anser att för att beräkna ett troligt marknadspris är det de 
priser för drift och underhåll som marknaden är beredd att betala som är det intressanta. 
Institutet för värdering av fastigheter beskriver i kapitel 3.1.2 att det är svårt att finna 
lämpliga jämförelseobjekt för användning av ortsprismetoden. Samtliga respondenter 
beskriver också problemen med detta och kan inte använda metoden i en större 
utsträckning än som ett kontrollverktyg. 
 
Samtliga fastighetsbolag, privata som kommunala använder sig av eller är i startgroparna 
för att påbörja värdering med kassaflödesmetoden. Den beskrivs i teorins kapitel 3.1.3 av 
Lantmäteriverket som den vanligaste värderingsmetoden tillsammans med 
räntabilitetsmetoden. 
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5.2 Värderingens syfte 
 
De stora privata fastighetsbolagen Lundbergs och Kungsleden gör värderingar i samband 
med bokslut. Då börsnoterade bolag omfattas av redovisningsreglerna IFRS så är detta 
helt naturligt. Fastighets AB LE Lundbergs är ett onoterat dotterbolag till Lundbergs som 
är noterat men väljer ändå att ha med verkligt värde i årsredovisningen som jämförelse. 
Värderingar görs även vid köp och försäljning hos alla även om handeln med fastigheter 
skiljer sig i omfattning mellan de olika bolagen. Hos CIAB arbetas det mest frekvent med 
värdering. Detta beror på att de inte har den storlek och det kapital som de andra 
företagen har. Här används värderingsarbetet som ett verktyg för att kunna låna mer 
pengar till nya investeringar och för att höja värdet på fastigheten efter standardhöjande 
åtgärder. 
 
Hos de kommunala bolagen används värdering mest för internkontroll. Syftet blir då att 
se om de kan göra justeringar i balans- och resultaträkning som över- eller undervärden 
som beskrivs i kapitel 3.4.2 av Fagerström & Lundh (2005). Naturligtvis gör man 
värderingar även här vid köp och försäljning men det handlas inte lika frekvent med 
fastigheter bland de kommunala bolagen som hos de privata.  En tydlig skillnad gentemot 
de privata bolagen är att de kommunala inte behöver värderingar till lån då de har 
kommunen i ryggen. De två mindre kommunala bolagen har på senare tid intresserat sig 
mer för att kontrollera verkliga värden, Hyresbostäder i Karlskoga har precis avslutat en 
internvärdering av hela beståndet och Hammaröbostäder undersöker för tillfället 
alternativa värderingsmetoder. Hos de stora, ÖBO och KBAB finner vi att de har bra 
kontroll på de verkliga värdena. Hos ÖBO redovisas det redan idag i årsredovisningen 
och hos KBAB finns funderingar på det. Överlag kan vi konstatera att tron på att 
taxeringsvärden kan ge en rättvisande bild minskat.  
 
Vi kan konstatera att syftet med värderingar skiljer sig mellan privata och kommunala 
bolag. De privata bolagen bedriver handel med fastigheter i större utsträckning och 
arbetar mer aktivt med värdering. De har möjligheten att se sitt bestånd mer som en 
portfölj av tillgångar och använder sig då av postföljvalsteorin, som beskrivs i kapitel 
3.3.2, för att sprida risken. Börsnoterade bolag innefattas av IFRS, se kapitel 3.4, och har 
lagkrav på sig att redovisa verkliga värden. De kommunala bolagen behöver inte 
värderingar för att låna pengar i samma utsträckning som de privata utan värderar mest 
som internkontroll.  
 

5.3 Skillnader beroende på värderingens syfte 
 
Hos de privata bolagen skiljer sig inte metoderna åt nämnvärt beroende på syfte med 
värderingen. Överlag gäller att värdera så realistiskt som möjligt för att inte betala 
överpris för fastigheterna. Som Jan Kasslert på Kungsleden uttrycker det i kapitel 4.2.3: 
”om vi skulle ha lägre driftskostnader än marknaden generellt så skulle det innebära att vi 
värderade fastigheterna högre än marknaden i övrigt, vilket i sin tur skulle leda till att vi 
betalar överpris för fastigheterna”. Vid köp görs även lönsamhetsbedömningar med egna 
värden för att se vilken avkastning fastigheten skulle ge till det specifika bolaget.  
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Hos de kommunala bolagen varierar metoderna. Eftersom de värderar mest för 
internkontrollens skull så används egna kostnader för till exempel drift- och underhåll hos 
både Hyresbostäder i Karlskoga, Hammaröbostäder och KBAB. Hos ÖBO används 
schablonvärden, som beskrivs i kapitel 3.1.3, i beståndsvärderingen som även redovisas i 
årsredovisningen. Vid värdering av en enskild fastighet så räknar de dock med egna 
värden för drift och underhållskostnader.  
 
Slutligen kan vi konstatera att för de bolag som handlar någorlunda regelbundet med 
fastigheter är det viktigt att betala marknadspris och värdera med schabloner. Här är man 
mest intresserad av vad marknaden är villig att betala och för att på sikt kunna bygga upp 
och förvalta sina värden och inte övervärdera sina fastigheter. 
 

5.4 Externa värderare 
 
De privata bolagen använder samtliga externa värderare även om syftet skiljer sig till viss 
del. Lundbergs gör en intern värdering av sitt fastighetsbestånd varje år och använder 
externa värderare på ett antal fastigheter för att få en kontroll. En slags stickprovskontroll 
på att de interna värderingarna ligger rätt. Kungsleden använder uteslutande externa 
värderare för sina värderingar varje år som används i bokslutet. Vid köp av fastighet gör 
de dels en intern och dels en extern värdering. CIAB använder sig av externa värderare 
vid upptagande av nya lån för nyinvestering eller renovering av fastigheter, för att banken 
kräver det. 
 
De kommunala bolagen anlitar sällan externa värderare. Inget av de intervjuade 
kommunala bolagen anlitade externa värderare för regelbunden värdering. Hyresbostäder 
i Karlskoga och Hammaröbostäder har vid ett tillfälle gjort en beståndsvärdering då de 
anlitat extern värderare. Hammaröbostäder säger vidare att de vid eventuell försäljning av 
fastighet skulle anlita extern värderare. ÖBO har planer på att anlita externa värderare för 
att med några års mellanrum gör stickprov mot den egna värderingen. ÖBO anlitar 
externa värderare för att erhålla de direktavkastningskrav och andra nyckeltal som är 
aktuella på orten. KBAB använder sig inte alls av externa värderare undantaget för att 
kontrollera att kalkylräntan är rimlig. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de kommunala bolagen endast använt sig av 
externa värderare vid några enstaka tillfällen och ämnar inte utöka detta i framtiden till 
skillnad från de privata bolagen som i större utsträckning använder sig av externa 
värderingar bl. a. som underlag för att belåna sina fastigheter. 
 

5.5 Vad som påverkar fastigheters värde 
 
På denna punkt är samtliga bolag, privata och kommunala rörande överrens om att läget 
är den enskilt viktigaste faktorn för fastigheters värde. Samtliga respondenter pratar även 
om att fastighetens skick är viktigt för fastighetens värde, även om CIAB ser det till 
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skillnad från de övriga som någonting positivt om det finns förädlingsmöjligheter på 
fastigheten. Ett mervärde kan uppstå vid de standard- och hyreshöjande åtgärder som kan 
utföras. CIAB ser också att en orts utvecklingsmöjligheter som en del i värderingsarbetet, 
se bilaga 1, Ortsanalys. Fastigheter på flera orter innebär också en ökad riskspridning 
enligt portföljvalsteorin som beskrivs i teoriavsnittets kapitel 3.3.2. Fastigheterna har en 
lägre korrelation till varandra än fastigheterna på samma ort. Om till exempel en större 
industri läggs ned på den ena orten så kan det leda till utflyttning och tomma lägenheter 
där. Detta påverkar dock inte bostadsmarknaden på den andra orten och har på så sett 
givit en riskreducering för fastighetsbolaget.  
 

5.6 Skillnader idag mot tidigare 
 
Lundbergs och CIAB har arbetat på samma sätt under de senaste åren. På Kungsleden 
anser de att det är stor skillnad mot tidigare och nämner att på 90-talet spekulerades det 
med en värdeökning med ett visst antal procent per år och att det köptes fastigheter med 
lägre avkastning än den aktuella räntan. Detta förfarande ledde också till den omtalade 
fastighetskraschen i början på 90-talet. 
 
Hyresbostäder i Karlskoga anser att synen på värdering är densamma idag som tidigare 
men att det ställs andra krav. Hos KBAB gjordes tidigare inga värderingar utan då 
användes bokfört värde och de kontrollerade att fastigheterna gick ihop. Vid köp och 
försäljning användes kassaflöden även om de på den tiden inte resonerade i 
marknadsvärden. Hammaröbostäder har i stort sett inte arbetat med värdering sedan 
starten 1995 men är som vi nämnt tidigare på utredningsstadiet i frågan. Till sist ÖBO 
som tidigare köpte in all värdering externt. Sedan vår respondent började sin anställning 
hos dem så har det dock skötts internt. 
 

5.7 Värdering i framtiden 
 
Hos två av de tre privata fastighetsbolagen tror våra respondenter att de kommer arbeta 
med värdering på samma sätt i framtiden som de gör idag. På Kungsleden tror de att 
värdering och att ha bra koll på verkliga värden kommer att bli ännu viktigare framöver. 
Det är många parametrar som påverkar marknadsförutsättningarna. På senare år har 
utländska fondbolag tagit sig in på Karlstadmarknaden vilket resulterat i högre priser och 
sänkt avkastningskrav. Vad händer om dessa utländska bolag börjar sälja av sina 
fastigheter, kommer det då bli ett utbudsöverskott och sjunkande priser som O´Sullivan 
& Sheffrin (2003) beskriver i kapitel 3.2. 
 
ÖBO och KBAB finner att de idag har tillräckligt bra metoder och tror att de kommer 
arbeta ungefär som idag med värderingen av sina fastigheter. De två andra kommunala 
bolagen förutspår att de kommer utveckla metoder för att arbeta mer med värdering i 
framtiden. Hammaröbostäder poängterar dock att det är viktigt att se till kostnaden för att 
göra värderingen också. Vilken nytta kan värderingen resultera i? Här kan vi nämna 
exemplet från ÖBO i kapitel 4.2.2 från Hans Adolfsson. Där upptäckte de att 
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taxeringsvärdena var helt fel tack vare en värdering och sparade på så vis flera miljoner 
kronor. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att tron på värdering ökar. De större bolagen har redan 
idag bra kontroll på sina verkliga värden medan de något mindre arbetar för att 
åtminstone internt skaffa sig mer information om sitt fastighetsbestånds marknadsvärde. 
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6 Slutsats 

 
Nedan kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till samt förslag till 

fortsatt forskning i ämnet. 

 

 

6.1 Skillnad i målsättning 
 
Vi kan konstatera att även om både kommunala och privata fastighetsbolag i sin rörelse 
bedriver uthyrning av bostäder så är den en stor skillnad, nämligen att de kommunala 
bolagen har en uppgift att på lång sikt tillgodose kommunens invånare med bostäder. De 
privata bolagen har alla en möjlighet att investera kortsiktigt i en fastighet eller ett 
bestånd och säljer om rätt tillfälle skulle uppstå. Vi har i vår undersökning sett att även de 
privata fastighetsbolagen har en långsiktig plan för de fastigheter de köper. Det går ändå 
inte att bortse från det faktum att de har möjligheten att sälja på kort sikt om rätt tillfälle 
skulle uppstå. 
 

6.2 Skillnader i värderingsarbete 
 
Efter att vi undersökt hur privata och kommunala fastighetsbolag arbetar med värdering 
av sina fastigheter och jämfört resultaten ser vi att likheten mellan de olika bolagstyperna 
är stor. Samtliga bolag använder eller kommer inom kort använda sig av 
kassaflödesmetoden vid värderingsarbetet. De är även överens om att läget och skicket är 
de enskilt viktigaste faktorerna för fastigheters marknadsvärde. Framförallt fastighetens 
läge, om den är centralt belägen, har sjöutsikt etc. Enda utmärkande åsikten angående 
fastighetens värde är att ett av de privata bolagen nämnde ortens utvecklingsmöjligheter 
samt möjligheten att köpa och förädla fastigheter som en viktig faktor för fastighetens 
värde. Detta antar vi mer beror på att det är ett relativt nystartat fastighetsbolag som är i 
större behov av att belåna för nyinvestering, samt för att växa och inte har att göra med 
om bolaget är privat eller kommunalt. 
 
Tydliga skillnader mellan de två bolagstyperna har vi främst märkt i syftet med värdering 
samt hur de använder externa värderare. De kommunala bolagen har inget behov av 
externt värderingutlåtande för att få banklån. De lån de använder för att finansiera 
fastighetsbeståndet har kommunal borgen till skillnad från de privata bolagen som 
belånar sina fastigheter med hypotekspant. De privata bolagen bedriver i större 
omfattning handel med fastigheter och är i och med detta mer benägna att arbeta med 
värdering som ett verktyg i det löpande arbetet till skillnad från de kommunala bolagen 
som nyttjar värdering som ett verktyg för internkontroll. Ett av de privata fastighetsbolag 
vi besökte var börsnoterat och redovisade verkligt värde på sina fastigheter i bokföringen. 
Samtliga deras värderingar gjordes av externa värderare eftersom dessa värden skall 
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godkännas av revisorer för bokslut. Det är dock inte lagstadgat att använda extern 
expertis för detta ändamål vilket även Fagerström & Lundh (2005) beskriver i kap 3.4. 
 
 

6.3 Skillnader i attityd till värdering 
 
Attityden till värderingsarbetet är enligt vår uppfattning god. Skillnader som framkommit 
beror snarare på bolagets storlek och resurser än på bolagstyp. Fagerström & Lundh 
(2005) varnar i kapitel 3.4 att bolagen inte anlitar oberoende värderare för att nyttan inte 
bedöms överstiga kostnaden av värderingen. Vi ser att de stora bolagen redan idag har 
kontroll på sina verkliga värden. Till denna skara sällar sig också CIAB men av den 
anledningen att det är de som jobbar mest aktivt med förädling och behöver jobba upp 
värden för att kunna nyinvestera. Övriga bolag är medvetna om situationen och har den 
inställningen att de kommer att jobba mer med värdering i framtiden. 
 
 Vi kan se i ett historiskt perspektiv att de privata bolagen varit mer benägna än de 
kommunala bolagen att värdera sina fastigheter för den löpande kontrollen. Vi ser dock 
att de flesta nu jobbar med värdering på löpande basis och att de kommunala bolagen ser 
det som en allt viktigare faktor. 
 
 

6.4 Används metoder från teorin 
 
Undersökningen har bekräftat att den vanligaste metoden för värdering av 
bostadsfastigheter är kassaflödesmetoden. Det är den metod som också teorin beskriver 
som den vanligaste tillsammans med räntabilitetsmetoden. Kassaflödesmetoden har 
samtliga bolag vi intervjuat använt vid ett eller flera tillfällen. Det är enligt teorin en mer 
avancerad metod som kräver databehandling än räntabilitetsmodellen. Vi ser i vår 
undersökning att samtliga bolag använt kassaflödesmetoden, men att ingen av dessa idag 
använder räntabilitetsmetoden. Detta tror vi kan bero på det faktum att 
datoranvändningen är så mycket mer utbredd idag än bara för 10 år sedan och att det 
därför är den mest använda metoden. Detta är dock endast ett antagande och behöver 
utredas vidare för att kunna beläggas. 
 
Bolagen beskriver också de problem med att hitta lämpliga jämförelseobjekt vid 
användning av ortsprismetoden som beskrivs i teorin. Svårigheten att hitta lämpliga 
jämförelseobjekt kan till stor del förklaras i att läget är den enskilt viktigaste faktorn för 
en fastighet. Efter vårt analysarbete ser vi också att inget av bolagen nämner någon 
hänsyn till nominell eller real ränta, något som vi inte heller berört och kan i detta 
avseende föreslå fortsatt undersökning. 
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Bilaga 1 

Grundläggande ekonomiska termer 
 
Nedan kommer vi kort att redogöra för en del grundläggande ekonomiska begrepp. 

 
 
Avkastningskrav 
Det krav på framtida årliga intäkter eller inbetalningar som en fastighet förväntas ge. 
(Eriksson, 1998) 
 
Byggnadskreditiv 
Ett tillfälligt lån som tas under själva byggnadstiden. Byggnadskreditivet får successivt 
tas i anspråk allteftersom bygget fortskrider enligt särskild lyftningsplan. När bygget är 
färdigställt ersätts byggnadskreditivet vanligen med bottenlån och eventuellt toppslån. 
(Eriksson, 1998) 
 
Direktavkastning 
Driftsnetto i procent av det aktuella marknadsvärdet eller priset på fastigheten.  
Kalkylränta – värdeförändring = direktavkastning (Lantmäteriverket, 2005) 
 
Driftskostnad 
Periodisk kostnad för att nyttja en investerings eller byggnads funktion. Till exempel 
fastighetsskötsel, el och sophantering. (Eriksson, 1998) 
 
Driftsnetto 
Det löpande överskott en fastighet ger efter det att utbetalningar för drift och underhåll 
dragits från bruttoinbetalningarna. Avskrivning avdrags ej då det inte är en utbetalning. 
(Institutet för värdering av fastigheter, 2003) 
 
Inbetalning/utbetalning 
In- och utflödet av pengar och är kopplat till betalningstidpunkten. (Thomasson et al. 
2003) 
 
Inkomst/utgift 
Värdet av de varor och tjänster som säljs och anskaffas och uppstår vid 
försäljningstillfället. (Thomasson et al. 2003) 
 
Intäkt/kostnad 
Försäljningsvärdet respektive anskaffningsvärdet på de varor och tjänster som levereras 
och utförs under en viss period. (Thomasson et al. 2003) 
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Kalkylräntan 
Skall motsvara avkastningskravet på kapital med hänsyn till inflation dvs. hur mycket 
mer en krona är värd idag, mot en krona om ett år.  
Realränta + inflation + riskfaktor = kalkylränta (Andersson, 2001) 
 
Ortsanalys 
Ortsanalys är en beskrivning och analys av orten. Det är viktigt att en ortsanalys inte blir 
en allmän ortsbeskrivning. Information som är inte är relevant utifrån dess syfte bör 
därför rensas bort. (Lantmäteriverket, 2005) 
 
Restvärde 
Investeringens beräknade kvarvarande värde efter den ekonomiska livslängdens slut. 
(Andersson, 2001) 
 
Taxeringsvärde 
Värde som beslutas vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering. Skall motsvara 
75 % av marknadsvärdet andra året före året för den senaste taxeringen. (Institutet för 
värdering av fastigheter, 2003) 
 
Vakansgrad 
Den outhyrda delen av en fastighet i förhållande till den uthyrningsbara delen. Kan 
beräknas på area eller hyresintäkter. (Institutet för värdering av fastigheter, 2003) 
 
Värdeår 
Är det år som beaktas i fastighetsvärdering som anses representativt för byggnadens ålder 
med hänsyn till större ombyggnader, vanligen nybyggnadsåret. (Eriksson, 1998) 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 
 
 
1. Hur Värderar ni era fastigheter? 

• När 
• Vilka metoder 
• Fördelar/nackdelar med den eller de metoder ni använder? 

 
 
 
2. I vilket syfte används värderingar? 
 
 
 
3. Finns det skillnader i värdering av fastigheter beroende på syftet? 

• Regler/Lagar/IAS 40 
• Fördelar/nackdelar 
• Andra infallsvinklar 

 
 
 
4. Använder ni er av externa värderare? 

• Vem eller vilka 
• När 
• Varför 
• Om Nej, varför inte  

 
 
 
5. Vilka faktorer anser ni påverka fastigheternas värde? 
 
 
 
6. Är det någon skillnad i hur ni arbetar med värdering idag mot tidigare?  

• Vilken/vilka 
 
 
 
7. Hur tror ni att ni kommer arbeta med värdering i framtiden? 
 
 
 


