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Abstract 
Commercial real estate assets are characterized by time-consuming and complex transaction 
processes that are distinguished from many other asset classes. Information asymmetries and 
absence of standardisation forms an inefficient commercial real estate market, with high 
transaction costs for both acquisitions and divestments. In line with the technological progress 
and digitalisation of industries, blockchain technology has awakened a lot of interest.  

As the foundation behind cryptocurrencies, more and more industries have begun to recognise 
and implement blockchain-based systems to facilitate transaction-related activities. Previous 
studies have discussed how blockchain can change property management and how the 
technology can affect the real estate market from an overall perspective. Hence, this study is 
based on the lack of earlier research on how commercial real estate transactions can be 
improved by using blockchain technology. Accordingly, this study aims at investigating the 
opportunities and challenges involved in implementing blockchain in the transaction process, 
with the purpose of providing insight into how this can change the commercial real estate 
market. 

To address and analyse the research question, the study uses previous academic research studies 
within the commercial real estate transaction process and blockchain technology in order to 
compose a theoretical framework. The study has conducted a qualitative research method 
through semi-structured interviews. The interviews have contributed to a comprehensive 
analysis and thus deeper understanding of how blockchain technology can be used in the real 
estate transaction process. Based on the analysis, it is possible to identify a number of 
opportunities and challenges with blockchain technology within the transaction process. The 
conclusions that have emerged from the study are blockchain's ability to contribute to more 
efficient information processing, by counteracting information asymmetries, achieving higher 
transparency and creating more reliable data. Furthermore, blockchain can improve network 
security and provide an autonomous and clear process the completion of the transaction, 
resulting in faster decision making and lower transaction costs. Beyond the positive aspects of 
blockchain, the study also shows significant challenges in terms of complex and costly 
implementation as well as legal and regulatory resistance. 
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Sammanfattning 
Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-
processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad 
av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga 
transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. 

I takt med den teknologiska utvecklingen och den fortsatta digitaliseringen av branscher har 
blockkedjeteknologin väckt stort intresse. Som fundamentet bakom kryptovalutor, har allt fler 
branscher börjat rekognosera och implementera blockkedjebaserade system för att underlätta 
transaktionsrelaterade aktiviteter. Tidigare studier har behandlat hur blockkedjan kan förändra 
fastighetsförvaltning samt hur teknologin kan påverka fastighetsmarknaden utifrån ett över-
gripande perspektiv. Studiens problemformulering grundar sig således på avsaknaden av 
tidigare forskning kring hur kommersiella fastighetstransaktioner kan förbättras med 
tillämpning av blockkedjan. Denna studie ämnar följaktligen undersöka vilka möjligheter och 
utmaningar som finns vid en implementering av blockkedjan i transaktionsprocessen, 
med syftet att bidra med insikt om hur detta kan förändra den kommersiella 
fastighetsmarknaden. 

För att adressera och analysera frågeställningen använder sig studien av tidigare akademiska 
forskningsstudier om processen vid fastighetstransaktioner och blockkedjetekniken för att 
frambringa en teoretisk referensram. Studien har genomförts med en kvalitativ 
forskningsmetod genom semistrukturerade intervjuer. Intervjustudien har bidragit till en 
omfångsrik analys och därmed djupare förståelse kring hur blockkedjetekniken kan användas 
inom fastighetstransaktioner. Utifrån analysen går det att identifiera ett flertal möjligheter och 
utmaningar med blockkedjetekniken i transaktionsprocessen. De slutsatser som framkommit ur 
studien är blockkedjans kapacitet att bidra med effektivare databehandling, motverka 
informationsasymmetrier, uppnå högre transparens samt mer tillförlitlig data. Vidare kan 
blockkedjan främja nätverkssäkerhet och bidra med en autonom och tydlig överlåtelseprocess, 
vilket kan leda till snabbare beslutsfattande och lägre transaktionskostnader. Utöver de positiva 
aspekterna med blockkedjan visar studien även på betydande utmaningar gällande komplex och 
kostnadskrävande implementering samt legala och regulatoriska hinder.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Transaktioner på den kommersiella fastighetsmarknaden verkställs genom att äganderätten för 
en eller flera fastighetstillgångar överförs i en transaktion. Fastigheter är ett komplext 
tillgångsslag som skiljer sig från andra tillgångsklasser. En fastighetstransaktion karaktäriseras 
av hög genomsnittlig storlek, regleringar för markanvändning och tidskrävande processer 
(Geltner et al., 2007). Detta har bidragit till en ineffektiv fastighetsmarknad med höga 
transaktionskostnader, både vid förvärv och avyttring (Ambrose och Lusht, 2008). 
Transaktionskostnader är normalt inte inkluderade i priset som köparen betalar vid ett 
fastighetsförvärv. Dessa avser involvering av intermediärer, datainsamling, förhandling, due 
diligence och överlåtelse, vilket kan medföra påtagliga inträdeshinder för investerare på 
fastighetsmarknaden (Spielman, 2016). Idag genomförs cirka 85–90 procent av kommersiella 
fastighetstransaktioner genom bolagsöverlåtelser i Sverige (SCB, 2017; Datscha, 2017), vilket 
har påverkat processen för due diligence, då det föreligger ytterligare risker i bolagsförvärv 
som tidigare inte har varit aktuella inom fastighetstransaktioner. 

Blockkedjan kan potentiellt erbjuda en marknad där samtliga kontrakt är inbäddade i digital 
kod, för att sedan sparas i en transparent och distribuerad databas där de skyddas från radering, 
manipulering och revision (Iansiti och Lakhani, 2017). En annan väsentlig egenskap med 
blockkedjan är att ingen enskild individ eller enhet kan kontrollera den distribuerade databasen. 
Detta har inspirerat prognoser om hur blockkedjeteknologin kan användas för att omdefiniera 
affärs- och marknadsstrukturer som tidigare förlitat sig på förtroende och involvering av tredje 
part (White, 2017). 

Den allmänna kunskapen om blockkedjeteknologin är alltjämt begränsad och tekniken 
förmodas ofta vara synonym med kryptovalutor. Allt fler branscher har emellertid förstått 
blockkedjans kapacitet och börjat rekognosera och implementera blockkedjebaserade system 
(Iansiti och Lakhani, 2017). En kommersiell fastighetstransaktion tenderar att involvera en stor 
mängd aktörer samt vara både tids- och kostnadskrävande. En implementering av blockkedjan 
har följaktligen väckt uppmärksamhet för att underlätta aktiviteter i samband med 
fastighetstransaktioner (Baum, 2017). Detta har bland annat fångat Lantmäteriets intresse som 
i flera år arbetat med frågan att implementera blockkedjetekniken i transaktionsprocessen för 
småhus (Lantmäteriet et al., 2016). 

1.2 Problemformulering 
Aktörer på den kommersiella fastighetsmarknaden tenderar att censurera information om sin 
verksamhet för att skapa konkurrensfördelar. Denna information inkluderar hyresnivåer, 
fastighetsvärderingar och transaktionsdata. I takt med allt högre efterfrågan på öppenhet och 
disintermediering i kombination med digitalisering har det emellertid blivit allt svårare att 
bevara konfidentiell information från allmän kännedom (Sheth, 2016). En stor del av dagens 
digitaliserade information genereras av olika system, vilket resulterat i bristande transparens 
och effektivitet (Baum, 2017). 
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Transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter karaktäriseras av tidskrävande och 
komplexa förhandlingar och due diligence förfaranden. Detta innebär stora ekonomiska 
påfrestningar och risker. Blockkedjeteknologin skapar emellertid förutsättningar för att tjänster 
som tidigare endast kunnat utföras av betrodda förmedlare kan decentralisera, vilket innebär att 
transaktioner kan genomföras utan centrala myndigheter och andra intermediärer (Christudis 
och Devetsikiotis, 2016). 

Tidigare studier har behandlat hur blockkedjeteknologi kan förändra fastighetsförvaltning samt 
hur blockkedjan kan påverka fastighetsmarknaden från ett mer övergripande perspektiv. Det 
finns dock en avsaknad av tidigare studier som grundligt undersöker hur transaktionsprocessen 
på den kommersiella fastighetsmarknaden kan utvecklas genom implementering av 
blockkedjan. Denna studie ämnar följaktligen studera vilka möjligheter och utmaningar som 
finns vid en implementering blockkedjan i transaktionsprocessen med syftet att bidra med 
kunskap om hur detta kan förändra fastighetsmarknaden. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Studien kommer ha sin utgångspunkt i följande forskningsfråga: 

• Vilka möjligheter och utmaningar finns det med implementering av blockkedjan i 
transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter? 

Frågeställningen är framtagen från vår hypotes att blockkedjan med fördel kan användas för 
att effektivisera transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter.  

Syftet med studien är att från ett fastighetsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap huruvida 
blockkedjan kan utveckla fastighetsbranschen med fokus på transaktionsprocessen. Vidare 
syftar studien till att klargöra positiva och negativa aspekter med blockkedjeteknologin samt 
hur transaktioner på fastighetsmarknaden kan effektiviseras och vilka utmaningar som finns 
med detta. 

1.4 Avgränsningar 
Detta forskningsarbete har som avsikt att studera möjligheterna och utmaningarna med 
implementering av blockkedjeteknologin i transaktionsprocessen, vid både avyttring och 
förvärv. Fokus ligger emellertid enbart på kommersiella fastigheter på den svenska marknaden. 

Vid frågor om transaktionskostnader, kommer denna studie inte diskutera skatterelaterade 
kostnader i transaktionsprocessen, då studien ämnar undersöka hur blockkedjan kan 
effektivisera de manuella processerna och på så vis minimera transaktionskostnaderna. 
Dessutom aktualiseras skattekostnader först efter det att en transaktion ägt rum, vilket inte är i 
enlighet med studiens syfte och forskningsfråga. 

Studien kommer inte att undersöka blockkedjans bokomliggande tekniska komponenter 
eftersom det inte anses vara av intresse för att kunna besvara frågeställningen. Studien syftar 
istället till att undersöka hur blockkedjan som koncept kan bidra till effektivare 
fastighetstransaktioner och huruvida det föreligger några utmaningar med detta. 
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Vidare avgränsar sig studien från att undersöka underliggande juridiska aspekter vid en 
eventuell implementering av blockkedjetekniken. Även om studien inte tar detta i beaktande, 
är det förvisso av intresse att det granskas vid framtida studier i syfte att erhålla en mer 
övergripande bild av ämnesområdet. 

1.5 Disposition 
Studien är strukturerad i enlighet med dispositionen som presenteras nedan. 

Kapital 1: Ger en introduktion till ämnesområdet, studiens frågeställning och syfte samt 
avgränsningar. 

Kapitel 2: Presenterar studiens teoretiska referensram som inkluderar grundläggande teorier om 
principal-agent och diffusion av innovation samt tidigare forskning om transaktionsprocessen, 
blockkedjeteknologin och andra aspekter som aktualiseras vid en fastighetstransaktion. 

Kapitel 3: Redovisar studiens valda forskningsmetod och tillvägagångssätt. Vidare presenteras 
studiens tillförlitlighet och forskningsetiska hänsynstaganden. 

Kapitel 4: Redogör för intervjustudiens resultat. Resultatet är indelat i tre avsnitt som tar upp 
den nuvarande transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter, aspekter som påverkar 
transaktionsprocessen samt blockkedjeteknologin potentiella inverkan. 

Kapitel 5: Framlägger en analys av intervjustudiens resultat genom att presentera överens-
stämmelser och särskiljning mellan respondenternas utläggningar samt den presenterade 
teoretiska referensramen. 

Kapitel 6: Presenterar slutsatser, reflektioner kring hållbarutveckling, studiens begränsningar 
samt förslag på vidare studier. 
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2. Teoretisk referensram 
Följande kapitel presenterar en teoretisk referensram för det valda ämnesområdet. 
Inledningsvis ges en överblick an den kommersiella fastighetsmarknaden och transaktions-
processen. Vidare presenteras aspekter som aktualiseras vid fastighetstransaktioner samt 
teorierna om principal-agent och diffusion av innovation. Avslutningsvis introduceras 
blockkedjeteknologin och blockkedjans uppbyggnad. 

2.1 Allmänt om den kommersiella fastighetsmarknaden 
Fastighetsmarknaden kan förenklat delas upp i två huvudsegment: bostäder och kommersiella 
fastigheter. Bostadsfastigheter kan avse bostäder som ägs av egenanvändare (bostadsrätter och 
småhus) eller avse flerfamiljshus, vars lägenheter upplåts med hyresrätter. Kommersiella 
fastigheter inrymmer exempelvis kontor, butiker, lager-, logistik- och industrilokaler. Därtill 
inrymmer segmentet specialfastigheter som till exempel används för att bedriva offentliga 
verksamheter som vård, skola och omsorg. Inkomstproducerande fastigheter har hyresvärdar 
som ägare/kapitalinvesterare, interna eller externa tillgångs- och fastighetsförvaltare som 
hanterar balansräkningen respektive resultaträkningen (Chinloy, 2013). Kommersiella 
fastigheter ska generera intäkter till fastighetsägare samt vara attraktiva på marknaden (Lind 
och Lundström, 2009). Investeringar på den kommersiella fastighetsmarknaden innebär 
emellertid ofta en inblandning av tredje part, vilket således kan leda till intressekonflikter 
mellan köpare och säljare (Chinloy, 2013). 

Kommersiella fastighetsmarknader betraktas som globala marknader där internationella aktörer 
investerar i fastighetstillgångar med syfte att diversifiera och reducera risken i sina portföljer. 
En allt större globalisering av ekonomiska aktiviteter illustreras av volymen kring utländska 
investeringar på olika europeiska marknader. Utvecklingen av priserna på kommersiella 
fastigheter samt dess transaktionsvolym ökade kraftigt fram till finanskrisen 2008. Volymen av 
fastighetsinvesteringar i Europa för såväl direkta som indirekta investeringar, ökade med cirka 
125 procent mellan 2000–2007 och uppgick då till approximativt 230 miljarder euro. 
Finansiella krisen bidrog till en negativ trend de följande åren, men återhämtade sig till normal 
tillväxttakt under 2010 (Nozeman och Van der Vlist, 2014). För de nordiska länderna uppgick 
transaktionsvolmen år 2017 för kommersiella fastigheter till knappt 42 miljarder euro. Detta 
motsvarande cirka 14 procent av den totala volymen inom den europeiska unionen (EU) 
(Pangea, 2018). 

Den svenska marknaden för kommersiella fastigheter är relativt stor med ett uppskattat 
marknadsvärde runt 1 700 miljarder kronor år 2016. Detta motsvarar cirka 40 procent av BNP, 
vilket är en betydligt högre andel än hos många andra länder inom EU (Thedéen, 2017). Även 
utvecklingen för transaktionsvolymerna av kommersiella fastigheter har varit positiva och 
uppgick samma år till 22,1 miljarder euro. Det är en ökning med 42 procent från 2015 och 
dessutom ett rekordår för kommersiella fastigheter på den svenska marknaden (Pangea, 2017). 
För transaktionsvolymen år 2017 i Sverige uppgick till 15,4 miljarder euro, vilket är en nedgång 
från föregående år med 27 procent. Mellan 2000–2017 har utländska investerare i genomsnitt 
stått för 25 procent av transaktionsvolymerna i Sverige (Thedéen, 2017; Pangea, 2018).  
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Sverige tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Storbritannien 
genererar årligen en transaktionsvolym över 10 miljarder euro (Pangea, 2018). 

Fastighetsmarknaden präglas av ett flertal olika investerare såsom pensionsfonder, 
fastighetsfonder, försäkringsbolag, fastighetsbolag och riskkapitalbolag. Andelen utländskt 
kapital på den svenska fastighetsmarknaden har vuxit radikalt (Thedéen, 2017). 

2.2 Transaktionsprocessen 
Majoriteten aktörer citerar låg likviditet som ett problematiskt karaktärsdrag för den 
kommersiella fastighetsmarknaden (Crosby och McAllister, 2004). Likviditet beskriver mer än 
bara transaktionsomsättningen på en specifik marknad. Den ger även en bild av produktens 
tillgänglighet, antalet köpare och säljare, transparensen på marknaden samt flexibiliteten att 
kunna genomföra transaktioner (Lizieri och Bond, 2004). Processen vid förvärv och avyttring 
av fastigheter är betydligt mer komplex och tidsförödande än exempelvis transaktioner inom 
finansmarknaden (Devaney och Scofield, 2013). Vidare anses det följaktligen väsentligt att 
identifiera stegen i transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter och sedermera 
tidsåtgången för respektive steg för att göra en bedömning huruvida processen bör och kan 
effektiviseras. 

McNamara (1998) var en av de första att studera transaktionsprocessen på den brittiska 
kommersiella fastighetsmarknaden och har genomfört en kvalitativ undersökning av cirka 30 
rådgivare inom fastighetsbranschen som haft direkt involvering i fastighetstransaktioner på 
uppdrag av institutionella investerare. Vidare beskriver McNamara (1998) viktiga händelser i 
transaktionsprocessen såsom köpevillkor/prisöverenskommelse, fastighetsöverlåtelse och 
färdigställande, som använts för att definiera de olika stegen i processen; sökning 
(köpare)/marknadsföring (säljare), due diligence samt överlåtelse. Samtliga respondenter blev 
ombedda att göra en estimering av den genomsnittliga transaktionstiden för de olika 
fastighetstyperna (kontor, logistik, köpcentrum, med flera). En säljare estimerades behöva  
4–6 veckor för att hitta köpare till fastigheter i central retail district (CRD), 6–8 veckor för 
kontor och 7–9 veckor för köpcentrum. Perioden för due diligence uppskattades till 4–6 veckor 
för CRD-fastigheter, 6–8 veckor för kontor och 12 veckor för köpcentrum. 
Fastighetsöverlåtelser bedöms till cirka en vecka för samtliga fastighetstyper. Ett liknande 
mönster erhölls på köpsidan. McNamara (1998) har följaktligen gett vägledning för 
efterföljande forskning. 

Crosby och McAllister (2004) undersökte frågan vidare genom att granska 187 genomförda 
transaktioner av tre stora fastighetsinvesterare mellan åren 1995–1996 och 2000–2002 på den 
brittiska kommersiella fastighetsmarknaden. Studien kom fram till motsvarande steg i 
processen som McNamara (1998) med undantag för ett ytterligare steg – förberedelse av 
marknadsföring. Denna period avser händelser mellan beslutet att sälja en specifik fastighet och 
sammanställningen av all väsentlig information om fastigheten inför en transaktion. Även 
Crosby och McAllister (2004) uppskattade en genomsnittstid för respektive steg. Studien 
identifierade att tidsvariationer uppträder såväl under marknadsföringsperioden som under due 
diligence-processen. Från undersökningen uppskattas den genomsnittliga tiden för en 
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transaktion till 298 dagar (>9 månader) och mediantiden till 190 dagar (>6 månader). Den 
längsta perioden var marknadsföring med en genomsnittstid på 178 dagar (6 månader), vilket 
är skevt gentemot medianen på 88 dagar (3 månader). Due diligence-perioden hade en 
genomsnittstid på 83 dagar (<3 månader) och en mediantid på 62 dagar (2 månader). Tiden från 
undertecknande av överlåtelsen till tillträdet estimerades till 19 dagar. 

Hordijk och Teuben (2008) har genomfört en senare studie av transaktionsprocessen, men på 
den nederländska kommersiella fastighetsmarknaden. Deras undersökning grundades på 
studierna av McNamara (1998) samt Crosby och McAllister (2004) och en intervjustudie med 
sakkunniga personer inom ämnesområdet. Hordijk och Teuben (2008) identifierade sex steg i 
transaktionsprocessen med ett initialt steg gällande vilket segment i fastighetsportföljen som 
bör avyttras. Andra steget avser beslutsfattande att avyttra en specifik fastighet. Det tredje och 
fjärde steget innefattar förberedelser inför marknadsföring samt själva marknadsföringen. 
Nästkommande steg är due diligence till följd av överlåtelse och genomförande. Hordijk och 
Teuben (2008) noterade en genomsnittlig transaktionstid på 25 veckor och en mediantid på 20 
veckor. 

Devaney och Scofield (2015) har undersökt 578 kommersiella fastighetstransaktioner i 
Storbritannien mellan åren 2004–2013, med syfte att mäta den genomsnittliga tiden för 
fastighetstransaktioner. Detta utifrån både säljarens och köparens perspektiv. De observerade 
betydande variationer i mediantiden som främst berodde på marknadsförhållanden, 
fastighetskvalitet, fastighetstyper samt typer av deltagare involverade i transaktionen. Devaney 
och Scofield (2015) kom fram till en mediantid vid förvärv på 104 dagar (> 3 månader) samt 
en mediantid vid avyttring på 135 dagar (4–5 månader). 

McNamara (1998), Crosby och McAllister (2004), Hordijk och Teuben (2008) samt Devaney 
och Scofields (2015) presenterade forskningsarbeten har bidragit till en ökad förståelse för såväl 
de olika stegen i transaktionsprocessen som tidsåtgången för genomförandet. Det har 
argumenterats för en sexgradig process, varpå de två första etapperna avser beslutsfattande 
kring vilket segment samt vilken fastighet som bör tas i anspråk för en potentiell affär. 
McNamara (1998) menar dock att dessa steg är vanligare hos institutionella investerare och kan 
således betraktas som förberedelsesteg före sökning (köpare) eller marknadsföring (säljare). 
Baserat på ovanstående studier kan transaktionsprocessen för avyttring av fastigheter delas in i 
fyra steg: 

• Förberedelser 
• Marknadsföring1 
• Due diligence 
• Överlåtelse och genomförande 

Diskussionerna inom detta område indikerar även att den genomsnittliga transaktionstiden 
varierar från sex till nio månader. 

                                                
1 För köpare utgörs detta steg av sökning efter investeringsmöjligheter (McNamara, 1998). 



 

14 

  

2.2.1 Förberedelser 
Förberedelseperioden avser steget före den faktiska transaktionsprocessen och är oftast en 
intern process. Inom denna period fattar en fastighetschef eller ägare beslut att avyttra hela eller 
delar av sin fastighetsportfölj – ett beslut som utifrån ett företagsperspektiv, grundar sig på 
interna analyser för att uppnå långsiktiga mål. Därefter sker beslutsfattande om vilken fastighet 
som ska tas i anspråk för en potentiell transaktion. Denna strategiska process liknar den för 
konkurrerade tillgångar (Hordijk och Teuben, 2008). 

Stadiet efter beslutsfattande om vilken fastighet som ska avyttras, innebär vanligtvis 
datainsamling. Detta för att skapa en fullständig översikt över den fastighet som ska säljas. För 
alternativa tillgångsslag som aktier och obligationer är datainsamling enklare på grund av deras 
specifika egenskaper och allmänhetens tillgång till information. Desto mer information som 
insamlas, desto mindre arbete krävs under due diligence-perioden. Detta stadie kallas även för 
förberedelse inför marknadsföring (Hordijk och Teuben, 2008). 

Därefter involveras vanligtvis fastighetsrådgivare/mäklare med syftet att erhålla rådgivning och 
assistans för nuvarande och kommande steg i transaktionsprocessen (Hordijk och Teuben, 
2008). Den sista delen i förberedelseperioden innebär också insamling av marknadsinformation 
för bedömning av fastighetsvärdet och dess säljbarhet. Jurister är samtidigt instruerade att 
identifiera eventuella rättsliga hinder vid en försäljning samt hitta andra fastighetsspecifika 
faktorer som bör adresseras före marknadsföring. Förberedelseperioden uppskattas ta en till två 
veckor att genomföra (Crosby och McAllister, 2004). 

2.2.2 Marknadsföring 
Efter säljarens mottagande av fastighetens marknadsvärde från fastighetsrådgivare/mäklare 
sker formell marknadsföring med produktion och distribution av prospekt samt annonsering 
(Crosby och McAllister, 2004). Varaktigheten av marknadsföringen beror på ett flertal 
ekonomiska faktorer. Det är en fråga om utbud och efterfrågan, vilket kan vara utmanande för 
säljaren beroende på rådande marknadsförhållanden. Under positiva marknadsförhållanden är 
fastighetstillgångar mer lättsålda och marknadsföringstiden alltså kortare. Tidsåtgången för 
marknadsföring beror även på fastighetstyp, storlek, geografiskt läge och hur långt hyresavtalen 
sträcker sig. Vakanta kontorsbyggnader är generellt svårare att marknadsföra och behöver ofta 
en marknadsföringsperiod på över tre månader. Fastigheter med hyresavtal på mindre än tre år 
är också svårare att marknadsföra – hyresavtal om tio år är att föredra (Hordijk och Teuben, 
2008). I Sverige tecknas ett genomsnittlig kontorshyreskontrakt på fyra till fem år (Lind och 
Lundström, 2009). För kontorsfastigheter med inslag av butiksytor i attraktiva lägen samt med 
hyresavtal på över tio år, är marknadsföringsperioden oftast kortare än en månad (Hordijk och 
Teuben, 2008). 

Nästkommande steg i marknadsföringsperioden är anordning av budgivning för att hitta 
potentiella köpare. Säljaren kan antingen välja att följa en strukturerad eller en ostrukturerad 
budgivningsprocess (även kallad off-market). En bred strukturerad process innebär att 
fastigheten bjuds ut till ett antal potentiella köpare, där samtliga bud måste inkomma inom en 
viss tidsram. En off-market-process innebär att säljaren identifierar och förhandlar direkt med 
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en potentiell köpare att förvärva fastigheten. Det är en osynlig och ostrukturerad process som 
regelmässigt går snabbare än en strukturerad process (Crosby och McAllister, 2004; Ahlberg 
et al., 2015). Oavsett vilken process som tillämpas i försäljningen, undertecknas vanligen ett 
sekretessavtal (NDA) mellan säljare och köpare. Sekretessavtalet reglerar vilka som får tillgång 
till informationen, hur den ska hanteras samt att informationen om den pågående affären inte 
får spridas till allmänheten (Ahlberg et al., 2015). Budgivningsprocessen uppskattas ta tre till 
fyra veckor att slutföra (Crosby och McAllister, 2004). När säljaren utsett en köpare som 
försäljningsprocessen ska drivas vidare med, särskilt vid off-market undertecknas en 
avsiktsförklaring (LOI). 

Avsiktsförklaringens funktion är att framföra grundläggande villkor för att en affär ska 
fullföljas samt ge budgivaren exklusivitet i den fortsatta transaktionsprocessen. Denna är 
emellertid inte juridiskt bindande, vilket innebär att köparen när som helst kan dra sig ur affären 
samt att säljaren inte har någon skyldighet att sälja fastigheten (Ahlberg et al., 2015). 
Avsiktsförklaringen är inte lika förekommande under en bred strukturerad process eftersom 
informationen om försäljningsstrukturen och den fortsatta processen klargörs i prospektet. 

2.2.3 Due diligence 
När säljaren utsett en budgivare som försäljningsprocessen ska drivas vidare med får den 
utvalda köparen tillgång till dokumentation om fastigheten och uppmanas då granska denna. 
En sådan djupgående granskning av fastigheten kallas due diligence (Ahlberg et al., 2015). 

Due diligence har ett antal definitioner och beskrivs ofta som en ”checklista”, vilket beskriver 
en systematisk approach för att identifiera och kontrollera all relevant och tillgänglig 
information innan ett beslutsfattande om förvärvet bör genomföras. Perioden hanterar ett flertal 
aspekter från fastighetens tekniska sida till detaljerade finansiella-, juridiska-, skattemässiga- 
och värderingsaspekter (Bosak et al., 2007; Kalin och Taylor, 2013; Trofimov et al., 2016) och 
innebär således att iaktta med försiktighet, göra beräkningar, granska dokument samt utföra en 
fastighetsbesiktning (Bosak et al., 2007). Syftet med due diligence är att köpare ska erhålla mer 
kunskap om det som ska förvärvas. Köpare får tillfälle att undersöka möjliga risker och 
eventuella avvikelser från den information som tidigare lämnats av säljaren, men även 
analysera möjligheter till värdehöjande insatser (Ahlberg et al., 2015). Det är denna period som 
med största sannolikhet fördröjer transaktionen och ibland avsevärt på grund av fyra faktorer; 
tidigare okända eller ignorerande problem, förändringar kring fastigheten, förändringar kring 
marknaden, förändringar i köparens omständigheter (Crosby och McAllister, 2004). Due 
diligence leder till att man antingen genomför eller avbryter affären. Det är allmänt förstått att 
processen är en begäran från köpsidan. 

Processen för due diligence innebär vanligtvis höga kostnader. Det kan handla om kostnader 
från hundratusen till mångmiljonbelopp för att utföra en professionell due diligence (Bosak et 
al., 2007). Perioden för due diligence tar approximativt tre till fyra veckor att genomföra 
(Crosby och McAllister, 2004). Tidsåtgången för due diligence beror på ett flertal aspekter 
såsom vilken fastighetstyp, storlek och marknad. En omfattande analys, särskilt under 
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marknadsföringsperioden, reducerar tiden för due diligence. Tidsåtgången sträcker sig ännu 
längre vid utformning av särskilda finansiella villkor (Hordijk och Teuben, 2008). 

Due diligence leder till en slutgiltig rapport på huruvida investeraren bör genomföra eller 
avbryta affären. Rapporten ska innehålla en fastighetsbeskrivning, riskvärdering och en 
rekommendation för vad som bör göras med hänsyn till resultatet (Bosak et al., 2007). 
Förhandlingen om överlåtelseavtalets utformning sker normalt under slutfasen av due diligence 
perioden. En del av avtalsförhandlingen är att hantera de risker som köparen identifierat under 
due diligence, men den mest centrala frågan är beräkningen av köpeskillingen (Ahlberg et al., 
2015). 

2.2.4 Överlåtelse och genomförande 
Juridiskt färdigställande är det sista steget i transaktionsprocessen. Vid denna tidpunkt överförs 
äganderätten till köparen och överenskommen ersättning överförs till säljaren. Tillträdet äger 
oftast rum en viss tid efter att överlåtelseavtalet har undertecknats. Enligt Crosby och 
McAllister (2004) är tiden från överlåtelse till tillträde cirka två till fyra veckor. Köparen måste 
få tid för att förbereda övertag av förvaltningen samt hantera andra frågor som exempelvis 
finansieringen för investeringen. Likaså behöver säljaren tid för att överlämna dokumentation 
samt informera berörda hyresgäster som påverkas av överlåtelsen med mera. Det förekommer 
emellertid att överlåtelsetecknande och tillträde sker samma dag (Ahlberg et al., 2015). 

Vid tillträdet betalar köparen en preliminär köpeskilling. Om det är en fastighetstransaktion 
genom en bolagsöverlåtelse, löser köparen bolagets skuld till säljaren (se avsnitt 2.3 om 
fastighetstransaktioner i bolagsform). Om det avser en fastighetstransaktion med lagfart, löser 
köparen istället lån som förekommer i fastigheten. Detta blir följaktligen den preliminära 
köpeskillingen för aktieandelarna samt fastigheten. Den slutgiltiga betalningen erlägges 
normalt sätt några månader senare, när alla uppgifter om intäkter, kostnader samt andra 
omständigheter som påverkar köpeskillingen blivit kända (Ahlberg et al., 2015). 
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2.2.5 Illustration av transaktionsprocessen 
Med utgångpunkt från tidigare forskning inom transaktionsprocessen för avyttring och förvärv, 
kan man konstatera att kommersiella fastighetstransaktioner är en komplex process från 
initiering till slutförande, med många tidskrävande delmoment. Med hänsyn till detta kan en 
generell modell av transaktionsprocessen illustreras enligt följande: 

 

 

Figur 1: Transaktionsprocessen med samtliga delmoment (McNamara, 1998; Crosby och McAllister, 2004; 
Hordijk och Teuben, 2008; Devaney och Scofield, 2015; Ahlberg et al., 2015). 

 

2.3 Fastighetstransaktioner i bolagsform 

Sedan 2003 har transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter genomgått en dramatisk 
förändring. Då blev försäljning av näringsbetingade aktier skattebefriade enligt 
Inkomstskattelagen, 25a kap. 5 § (SFS 2007:1419). Lagändringen har följaktligen öppnat upp 
för en ny försäljningsmetod av kommersiella fastigheter, utan krav på att ansöka om lagfart. 
Genom att paketera enskilda fastighetstillgångar i dotterbolag och sedan överlåta 
aktieandelarna, erhålls större ekonomiska fördelar gentemot traditionella fastighetstrans-
aktioner. Den nya inkomstskattelagen har emellertid påverkat hur transaktionsprocessen utförs 
idag. Vid en bolagstransaktion, efterfrågas generellt en mer djupgående undersökning av 
bolaget som äger den underliggande fastighetstillgången (Hansson, 2009). Detta har 
följaktligen påverkat due diligence-processen, då det föreligger ytterligare potentiella risker i 
bolagsförvärv som tidigare inte har varit aktuella inom fastighetstransaktioner. Det kan även 
tilläggas att den undersöknings- och upplysningsplikt som gäller vid fastighetstransaktioner 
enligt Jordabalken, 4 kap. 19 § (SFS 1990:936), inte gäller vid försäljning av 
fastighetspaketerade bolag. Detta har påverkat informationsflödet i due diligence-processen 
gällande vad som efterfrågas och redovisas i datarum. Om en fastighet i en traditionell 
fastighetsförsäljning, inte överensstämmer med vad som följer av avtalet, eller om den avviker 
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från vad som köparen kunnat förutse vid förvärvet, gäller 12 § om rätten att göra avdrag på 
köpeskillingen eller häva köpet. Vid bolagstransaktioner är det annorlunda, då används istället 
Köplagen, § 17–20 (SFS 1990:931) och Aktiebolagslagen, 8 § (SFS 2007:566), för att avgöra 
ansvarstaganden för respektive part i en transaktion.  

Vid traditionella fastighetsförvärv ansöker köpare om lagfart hos Lantmäteriet för att registrera 
sig som ny ägare. Genom denna registrering offentliggörs köpeskillingen i transaktionen 
(Lantmäteriet, 2018). Idag genomförs emellertid cirka 85–90 procent av alla 
fastighetstransaktioner i Sverige via bolagsöverlåtelser (SCB, 2017; Datscha, 2017). Eftersom 
denna överlåtelseform saknar krav på lagfart, har detta följaktligen bidragit till bristfällig 
redovisning av köpeskilling. 

2.4 Transaktionsrådgivning 
Vid transaktioner av kommersiella fastigheter är det vanligt att säljare anlitar externa 
fastighetsrådgivare som projektledare för en transaktion. Det är emellertid inte alla aktörer som 
använder sig av extern säljrådgivning, särskilt bland större fastighetsbolag som utför många 
transaktioner. De aktörer som väljer att sköta transaktionsprocessen internt, utser ändå ofta en 
projektledare ur företagets egna led. Traditionellt sett har man inom fastighetsbranschen, 
benämnt säljrådgivare som mäklare. De som arbetar inom fastighetsrådgivning vill inte kalla 
sig själva för mäklare, då mäklaryrket främst innebär försäljning av objekt till ett så högt pris 
som möjligt, vilket inte överensstämmer med säljrådgivarrollen. Slutpriset är givetvis ett 
centralt begrepp i rådgivarrollen, men det handlar även om upplägget och själva 
rådgivningsdelen i transaktionsprocessen, såsom val av marknadsföringsstrategi, nödvändiga 
fastighetsregleringar samt huruvida avyttringen ska ske via fastighets- eller bolagsöverlåtelse. 
En annan signifikant skillnad mellan säljrådgivare och mäklare, är vilken part de representerar 
i transaktionen. Mäklaryrket innebär att man agerar för såväl köparen som säljaren vid privata 
bostadsaffärer. Vid kommersiella fastighetsaffärer har emellertid respektive part en egen 
projektledare/rådgivare som företräder och vägleder dem genom transaktionen (Jingryd, 2012). 
Säljrådgivarens uppgift i due diligence-processen är att ansvara för informationsflödet, vilket 
innebär att efterfrågad och tillförlitlig information/material kring den specifika fastigheten 
samlas in och lagras i ett datarum som köparen kan ta del av. I de flesta fastighetsaffärer, sköter 
säljrådgivaren all kontakt och förhandlingar med köpare och dess eventuella konsulter (Ahlberg 
et al., 2015). 

Fastighetsrådgivare som anlitas via konsultföretag för att företräda köpsidan, är mer sällsynt än 
på säljsidan. Det innebär att projektledarrollen för fastighetsförvärv ofta bedrivs internt inom 
fastighetsbolag. Oavsett om det avser en köprådgivande konsult eller en intern projektledare, 
är deras roll i due diligence-processen att undersöka alla möjliga risker och avvikelser av den 
information som uppgivits av säljaren/säljrådgivaren i datarummet. Genom due diligence-
processen får köprådgivaren mer insikt om fastigheten, vilket kan generera följdfrågor inför 
kommande förhandlingar samt att beslut kan fattas huruvida affären ska genomföras eller 
avbrytas (Hansson, 2009). 
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2.5 Transaktionskostnader 
Kim och Mahoney (2005) talar för att transaktionskostnader är något som uppkommer vid 
överlåtelser av rättigheter eller kontroll. Vidare definierar Ashadi och Karels (1997) 
transaktionskostnader som ett kostnadstillägg för att söka och samla information, formulera och 
upprätthålla kontrakt samt kostnaden för att undvika och lösa incitamentproblem mellan parter. 
Williamson (1998) tillägger att magnituden transaktionskostnader varierar beroende på landets 
institutioner, lagstiftning, statsskick, sociala system, utbildningssystem och kultur. Enligt 
Eggertsson (1990) är transaktionskostnader en följd av: 

• Arbetet för att söka information avseende produktens tillgänglighet, pris, kvalitet samt 
om dess förutsättningar på marknaden. 

• Arbetet som yrkas på att hitta parternas positioner vid förhandlingar. 
• Arbetet för upprättande av kontrakt. 
• Arbetet för att säkerställa att motparten följer avtalsvillkoren. 
• Arbetet för kontraktsimplementering samt framtvingande av ersättning när en part inte 

levererar i enlighet med kontraktet. 

Kommersiella fastighetstillgångar är ett attraktivt investeringsalternativ som stabilt och 
långsiktigt genererar intäkter, samtidigt som de bidrar till möjlig kapitalvärdeökning. 
Investerare kan dock stöta på höga transaktionskostnader på grund av fastighetstillgångarnas 
heterogena egenskaper. Detta ökar sök- och informationskostnaderna samt komplexiteten i en 
transaktion, vilket följaktligen leder till dyra och tidskrävande processer, med risker skilda från 
andra tillgångsslag (Devaney och Scofield, 2013). Graff och Webb (1997) konstaterar de 
exceptionella transaktionskostnaderna som unika för den kommersiella fastighetsmarknaden. 

Den kommersiella fastighetsmarknaden ger säljare en informativ fördel gentemot köpare, men 
framförallt utländska investerare som drabbas av informativa nackdelar i förhållande till deras 
inhemska motsvarigheter (Devaney och Scofield, 2015). Marknads- och fastighetsinformation 
som behövs för att motverka informationsasymmetrier och transaktionsrisker erhålls oftast via 
fastighetsrådgivare. De blir viktiga informationsgeneratorer för investerare och bistår samtidigt 
med rådgivning under hela transaktionsprocessen. Dessa intermediärer bidrar emellertid till 
väsentliga transaktionskostnader. Denna kostnad uppskattas till cirka en procent av 
försäljningspriset (McAllister et al., 2008). 

2.6 Likviditet 
Likviditet är en indikator som mäter transaktionsförmågan på en specifik marknad. Med hänsyn 
till fastighetens egenskaper och dess komplexa transaktionsprocesser anses det därför vara 
viktigt att studera likviditeten på den kommersiella fastighetsmarknaden. McNamara (1998) 
definierar likviditet som investerarens förmåga att växla tillgångar till pengar och vice versa. 
Baum och Crosby (1995) talar för att god likviditet genererar okomplicerade och säkra 
processer, där tillgångar omvandlas till pengar nära sitt marknadsvärde. Fisher et al. (2003) 
beskriver vidare att god likviditet skapar goda förutsättningar för snabba förvärv och 
avyttranden utan att processen ger en alltför negativ inverkan på priset. 
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Ball et al. (1998) specificerar ett flertal svårigheter med fastighetsinvesteringar, bland annat 
tidsåtgången för att utföra en transaktion. Hoesli och MacGregor (2000) identifierar två 
problem med låg likviditet. Dels att det tar det längre tid att realisera en tillgångs marknadsvärde 
samt risken för att marknadsvärdet kan komma att ändras mellan beslutsskedet att 
avyttra/förvärva och överlåtandet. Den faktiska avkastningen kan således avvika från det 
förväntade och utgör därmed en risk. 

Crosby och McAllister (2004) betonar möjligheterna att träda in på eller lämna fastighetsmark-
naden begränsas av höga transaktionskostnader, tidsåtgången per transaktion, informations-
asymmetrier mellan köpare och säljare samt osäkerheten kring slutpriset. Tid och kostnader för 
fastighetstransaktioner är följaktligen centrala aspekter som påverkar såväl risken som den 
totala avkastningen. Enligt Crosby och McAllister (2004) är långa transaktionsprocesser ofta 
förknippade med en ökad osäkerhet om tidpunkten för mottagandet av kapitalvärdet, vilket 
således avspeglas i ökad volatilitet på förväntad avkastning. Utdragna transaktionsprocesser 
ökar även sannolikheten för förändrande marknadsförhållanden. Som en följdeffekt av 
ovanstående kan detta leda till osäkerhet kring redovisningen av intäkter och kassaflöde. 

Utifrån ovan nämnda definitioner och diskussioner har ett antal dimensioner för likviditet 
kunnat identifieras: 

• Omsättningen på fastighetsmarknaden. 
• Tiden det tar för att utföra en transaktion. 
• Kostnaderna i samband med transaktionen. 
• Osäkerheten kring priset och avkastningen, vid beslutsfattandet att genomföra 

fastighetsaffären. 

2.7 Principal-agentteori 
Agentteori används för att definiera förhållanden och informationsasymmetri mellan en 
principal och en agent (Eisenhardt, 1989). En grundläggande förutsättning för att skapa en 
perfekt konkurrensutsatt marknad är att samtliga intressenter har tillgång till fullständig 
information, vilket betyder att köpare och säljare är fullständigt informerade om produkten eller 
tjänsten samt rådande marknadsförhållanden (Suciu et al., 2011). Asymmetrisk information är 
följaktligen ett motstånd som hindrar köpare och säljare från att genomföra ömsesidigt 
fördelaktiga affärer på en öppen marknad (Wong et al., 2012). Eftersom köpare ofta inte har 
tillgång till fullständig information om en varas kvalitet har skrupelfria säljare ofta incitament 
att sälja varan till ett överpris (Akerlof, 1970). Vidare bemöter agentteorin problematiken kring 
att en agents handlingar påverkar principalens avkastning (Eisenhardt, 1989). Problem kan 
uppkomma i förhållandet mellan agent och principal vid förekomst av dold information (hidden 
information), dolda handlingar (hidden action) samt när parterna har avvikande målsättning och 
inställning till risktagande (Nafziger, 2009). Hidden information refererar till en avtalssituation 
där en av parterna har tillgång till information som motparten inte har vetskap om, vilket kan 
påverka dennes beslutsfattande. Hidden action redogör för ett förhållande där principalen inte 
har kontroll över agentens handlingar vilket ger agenten möjlighet att uppföra sig på ett sätt 
som kan skada principalens verksamhet (Besanko et al., 2010; Eisenhardt, 1989). 
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Akerlof (1970) beskriver två typer av marknadsmisslyckanden som ligger till grund för 
informationsasymmetrier. Dessa är snedvridet urval (adverse selection) och moralisk risk 
(moral hazard). Adverse selection avser en situation där ena parten har otillräcklig information 
för att fastställa den utbytta tillgångens verkliga värde (Suciu et al., 2011). Moral hazard berör 
en situation där det existerar ett fastställt avtal, men trots detta tenderar den ena parten att ändra 
sitt handlingssätt vilket kan bli kostsamt för motparten (Akerlof, 1970; McCornnel och Brues, 
1996; Eisenhardt, 1989; Besanko et al., 2010; Suciu et al., 2011).  

Agentteori baseras på antagandet om mänsklig opportunism vilket innebär att individer 
uteslutande agerar utifrån sin egennytta. Agenten strävar således efter att förbättra sin egen 
situation utan hänsyn till hur det påverkar principalen. Ett annat grundläggande antagande är 
att alla individer har begränsad rationalitet vid beslutsfattande, vilket innebär begränsad 
förmåga att förutsäga framtida utveckling och handlingars konsekvenser (Eisenhardt, 1989). 

Asymmetrisk information är vanligt förekommande på andrahandsmarknader med anledning 
av att säljare generellt är bättre informerade än potentiella köpare (Akerlof, 1970). Fastigheters 
beständighet innebär att utbudet på andrahandsmarknaden ständigt är större än mängden 
nyproducerade fastigheter (Wong et al., 2012). Asymmetrisk information är följaktligen ett 
vanligt inslag vid fastighetstransaktioner (Anglin och Arnott, 1991). Wong et al. (2012) betonar 
att informationsasymmetri även existerar i transaktioner av nybyggda fastigheter eftersom 
beställaren och utvecklaren generellt har bättre kännedom om fastighetens egenskaper och 
kvalitet. Adverse selection anses dock vara ett mindre problem för nyproducerade varor 
eftersom kostnaden att motverka informationsasymmetrin normalt är lägre än för varor som 
tidigare nyttjats av andra (Wong et al., 2012). 

Det finns två primära strategier för att hantera problem relaterade till adverse selection och 
moral hazard (Akerlof, 1970). En av strategierna benämns signalering (signaling) och innebär 
att inblandade parterna signalerar och redogör för vilken information de har. Parternas separata 
information kan således överföras till den motsatta parten, vilket därmed löser asymmetrin 
(Spence, 1974). Den andra strategin benämns screening och innebär att parten med mindre 
information skapar sig en uppfattning om vilken information motparten besitter genom att 
använda och analysera observerbar data (Rothschild och Stiglitz, 1976). 

2.8 Transparens 
Det finns ingen tydlig definition av transparens i fastighetssammanhang (Schulte et al., 2005). 
En transparent fastighetsmarknad beskrivs dock generellt som öppen, organiserad, fri från 
korruption, konsekvent och rättvis (Farzanegan och Fereidouni, 2014). Transparens framställs 
även ofta som informationssymmetri mellan marknadens aktörer och intressenter (Oxelheim, 
2006). Vidare betonar Triantafyllopoulos (2006) att transparens bidrar till ett öppet, rättsligt 
fungerande och regelbundet ramverk som kännetecknas av konsekventa tillvägagångssätt för 
att upprätthålla fastställda lagar och föreskrifter som respekterar privat äganderätt. 
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Geltner et al. (2007) framför att avsaknad av på marknadsinformation bidrar till ökad osäkerhet 
vilket leder till ökat riskpåslag och följaktligen lägre prissättning. Schulte et al. (2005) menar 
att kunskap och information om den lokala fastighetsmarknaden är avgörande faktorer för ett 
framgångsrikt fastighetsförvärv. Vidare betonas transparenta marknader kunna skapa 
förtroende och vara attraktiva för professionella investerare. Transparens är således en 
förutsättning för att långsiktiga investerare ska investera på fastighetsmarknaden. Utifrån ett 
kortsiktigt perspektiv kan enskilda aktörer vinna fördelar på att inte upprätthålla transparens 
gentemot andra aktörer på marknaden. På lång sikt bidrar dock transparens till bättre relationer 
och marknadsklimat vilket påverkar marknadens aktörer positivt. På en transparent 
fastighetsmarknad bör således marknadsinformation vara distribuerad och tillgänglig för 
samtliga på hyres-, investerings- och kapitalmarknaden (Yun och Chau, 2013). 

2.9 Teorin om diffusion av innovation 
Teorin om diffusion av innovation syftar till att förklara hur, varför och i vilken takt nya idéer 
och teknologier sprids i olika kanaler och mellan sociala system över tid (Rogers, 2003). Rogers 
(2003) framhåller fyra huvudelement som påverkar utbredningen av nya idéer och teknologier: 
innovation, kommunikationskanaler, tid och sociala system. Innovation innebär generellt att 
man utvecklar nya processer eller nya organisatoriska förbättringar i ett företag eller bransch 
(Sengupta, 2014). Rogers (2003) definierar innovation som en idé, process eller objekt som 
uppfattas som ny av en individ eller enhet. Vidare definierar Schumpeter (1934) innovation 
som införandet av en ny vara som konsumenter ännu inte bekantat sig med, alternativt erbjuder 
bättre kvalitet än nuvarande utbud. 

En central del i teorin om diffusion av innovation är tidsaspekten. Rogers (2003) beskriver att 
spridning av innovation inbegriper en process där individer först blir introducerade för 
innovationen, men saknar fullständig information. Nästa steg är att individen skapar ett intresse 
för innovationen för att sedan utvärdera den utifrån sin nuvarande och förväntade framtida 
situation. Om innovationen anses användbar för individen eller organisationen, kan en 
implementering av innovationen på sikt leda till fullt utnyttjande. Den fullständiga processen 
illustreras i figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2. Femstegsprocessen vid införande av en innovation (Rogers, 2003). 
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Rogers (2003) framför att innovationens egenskaper och utmärkande drag påverkar huruvida 
innovationen införs och hur snabbt det sker. Fem faktorer har identifierats som avgörande för 
hur snabbt en individ tar till sig en innovation (Rogers, 2003): 

1. De relativa fördelar som innovationen erbjuder i förhållande till vad den ersätter. 
2. Innovationens kompatibilitet med de potentiella användarnas värderingar och behov. 
3. Innovationens komplexitet och användarvänlighet. 
4. Möjligheten att testa innovationen innan införande. 
5. I vilken utsträckning innovationen ger konkreta och observerbara resultat. 

Införande av en ny innovation sker inte simultant i ett socialt system eftersom vissa individer 
är mer benägna om att anta innovation än andra. Enligt Rogers (2003) kan den totala 
populationen delas in i fem kategorier med avseende på hur snabbt de anammar innovationer, 
vilket åskådliggörs i figur 3 nedan. Innovatörer och tidiga adoptanter tar snabbt till sig 
innovation för att sedan följas av en majoritet av populationen till den tidpunkt då tillräckligt 
många individer adopterat innovationen för den ska bevaras. Rogers (2003) benämner detta den 
kritiska massan. 

 
Figur 3. Införandeprocessen av innovation (Rogers, 2003). 

Vid marknadsföring av innovation krävs olika strategier för att attrahera de olika kategorierna 
(Rogers, 2003). En annan aspekt som belyses i spridningen av innovation är individers 
förbindelse till sociala system. Rogers (2003) definierar sociala system som en uppsättning 
sammankopplade enheter som är engagerade i att gemensamt lösa ett problem för at uppnå ett 
gemensamt mål. Den gemensamma målsättningen sammanbinder det sociala systemet vilket 
bidrar till att spridningen av innovation kommer ha en inverkan på sociala normer, 
förändringsledare och innovationsbeslut. 
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2.10 Blockkedjeteknologi 

2.10.1 Introduktion till blockkedjan 
Den första blockkedjan konceptualiserades av Nakamoto (2008) med syftet att möjliggöra 
direkta digitala transaktioner mellan två parter utan inblandning av tredje part (Savelyev, 2017). 
Blockkedjan har därefter utvecklas och frambringat stort intresse i ett flertal branscher med 
föreställningen att tekniken kan revolutionera transaktioner och därmed förändra marknader 
(Nofer et al., 2017; Iansiti och Lakhani, 2017). Den finansiella sektorn bedöms dock som den 
primära användaren av blockkedjetekniken (Nofer et al., 2017). 

Blockkedjan erbjuder möjligheten till smarta kontrakt inbäddade i digital kod som är lagrade i 
en transparent och distribuerad databas där de skyddas från manipulering, radering och revision 
(Iansiti och Lakhani, 2017). Detta resulterar i ökad transparens, kostnadseffektivitet samt 
tillförlitligare transaktioner och avtal (Cuccuru, 2017). Ett införande av blockkedjan kan 
följaktligen förändra marknader så att varje överenskommelse, informationsuppgift, process 
och betalning registreras digitalt med en signatur för att sedan identifieras, valideras, lagras och 
delas (Iansiti och Lakhani, 2017). Denna möjlighet har inspirerat utvecklingen av 
blockkedjetekniken, med intentionen att förändra transaktions- och affärssystem som 
traditionellt förlitat sig på intermediärer och centrala myndigheter (White, 2017; Nofer et al., 
2017). 

Det förekommer ingen fastslagen definition för vad blockkedjeteknologin är. Den generella 
uppfattningen är dock att tekniken omfattar en distribuerad transaktionsdatabas som istället för 
att vara centralt kontrollerad av en individ, affärsrörelse eller myndighet kontrolleras av ett 
decentraliserat nätverk som utgörs av en kedja av sammanbundna noder (Lemieux, 2016). En 
annan framställning är blockkedjan som en digital databas bestående av offentliga ekonomiska 
transaktioner som ständigt uppdateras av databasens användare, vilket bidrar till att blockkedjan 
är omöjlig att korrumpera (Carlozo, 2017). Vidare beskrivs blockkedjan som en distribuerad 
databas uppbyggd av block som upprätthåller en förteckning med information om samtliga 
transaktioner som genomförts inom nätverket (Huang, 2017; White, 2017). 

2.10.2 Blockkedjans uppbyggnad 
Databasapplikationer med ett stort antal användare har traditionellt administrerats genom en 
central databas eller via ett nätverk av oberoende databaser, vilket ställer höga krav på manuell 
samordning (Franco, 2015). Blockkedjans uppbyggnad med sammanlänkade block eliminerar 
beroendet av tredje part och avlägsnar samtidigt enskilda individers möjlighet att manipulera 
information i block eller addera ogiltiga block till nätverket (White, 2017). Enligt Zhao et al. 
(2016) är de underliggande tekniska komponenterna i blockkedjeteknologin tillförlitlig 
databehandling, smarta kontrakt och nätverkssäkerhet. Tillförlitlig databehandling är grunden 
att för att uppnå konsensus i en decentraliserat blockkedja. Smarta kontrakt bidrar till att 
blockkedjan kan vara autonom och att individer inte behöver oroa sig för förtroenderelaterade 
aspekter (Nofer et al., 2017). Både tillförlitlig databehandling och smarta kontrakt bygger 
således på nätverkssäkerhet vilket är väsentligt för att databasens användare ska kunna lita på 
att affärstransaktioner genomförs på ett korrekt sätt (Zhao et al., 2016). 
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En blockkedja kan beskrivas som en beständig distribuerad digital databas som utgörs av noder 
i form av block (White, 2017). Varje separat block innehåller ett register med samtliga 
transaktioner som genomförts i nätverket, vilket innebär att varje block registrerar och verifierar 
ändringar och tillägg som sker i blockkedjans övriga noder (Peters och Panayi, 2015; White, 
2017). Blockkedjan kan följaktligen beskrivas som en databas som ständigt uppdateras för att 
permanent lagra information (Franco, 2015). Samtliga noder har tillgång till hela databasen. 
När en transaktion sker distribueras denna information ut till övriga noder i nätverket genom 
ett peer-to-peer-förfarande (P2P) för att sedan valideras (Iansiti och Lakhani, 2017). 

Samtliga block som adderas till blockkedjan är direkt kopplade till det föregående blocket i 
kedjan genom en kryptografisk hashfunktion, vilket är en unik aritmetiskt producerad kod som 
genereras från den information som finns inskriven i blocket (Nofer et al., 2017; Peters och 
Panayi, 2015). Varje separat block innehåller även det föregående blockets genererade kodning 
(Lemieux, 2016). Denna egenskap gör det ytterst svårt att manipulera redan befintliga delar av 
en blockkedja eftersom det föregående blockets hashfunktion delvis avgör det nästkommande 
blockets kodning (Nofer, et al., 2017). För att modifiera ett block krävs att hela blockkedjan 
justeras (White, 2017). Om en nod manipuleras kommer det leda till att blockets hashfunktion 
förändras vilket i sin tur ogiltigförklarar det aktuella blocket såväl som alla efterföljande block 
(Nofer et al., 2017). Detta leder till att blocken elimineras från nätverket eftersom endast de 
block som är validerade av nätverket kan vara en del av kedjan (White, 2017). För att ett block 
eller information ska kunna läggas till i blockkedjan krävs det att en majoritet eller ett annat 
bestämt antal av blockkedjans noder bekräftar transaktionen genom att registrera 
överensstämmande information genom en konsensusmekanism (Nofer et al., 2017; Lemieux, 
2016; Franco, 2015).  

Blockkedjan kan utan svårighet validera och generera en hashfunktion till ett enskilt block 
(Nofer et al., 2017). Detta sker genom konsensusalgoritmen proof-of-work som baseras på att 
ett kryptografiskt problem måste lösas för ett nytt block ska skapas och adderas till nätverket 
(Franco, 2015). Allt eftersom nätverket växer och antalet transaktioner ökar tilltar belastningen 
på konsensusmekanism. Det krävs följaktligen en stor mängd datakraft för att validera nya 
block och understödja en påbyggnad av blockkedjan (Nofer et al., 2017; Swan, 2015).  

Eftersom ingen enskild person eller enhet kan kontrollera en blockkedja elimineras möjligheten 
att manipulera eller att addera förfalskade block (White, 2017). Robusta och trovärdiga system 
är grundläggande för att kunna validera digitala transaktioner. Blockkedjans öppna validerande 
struktur bidrar följaktligen till nya fördelaktiga egenskaper i jämförelse med traditionella 
transaktionsprocesser eftersom fullständig information är tillgänglig för samtliga medlemmar i 
nätverket (Nofer et al., 2017). 
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2.10.3 Smarta kontrakt 
En viktig och central egenskap för utveckling och ökad användningen av blockkedjeteknologin 
är möjligheten att realisera användningen av smarta kontrakt (Iansiti och Lakhani, 2017). Szabo 
(1997) introducerade konceptet smarta kontrakt för att beskriva kontrakt mellan parter som 
automatiskt kan verkställas utan att vara beroende av tredje part (Savelyev, 2017). Smarta 
kontrakt framställs ofta som dataprotokoll avsedda att digitalt underlätta, verifiera eller 
genomdriva förhandlingar och genomförande av transaktioner (Nofer et al., 2017; Baum, 
2017). 

Ett traditionellt kontrakt definieras som en överenskommelse mellan två eller flera parter om 
att en handling ska utföras i utbyte mot något annat. Detta ställer krav på att parterna har 
förtroende för varandra och uppfyller sina avtalsförpliktelser. Enligt Savelyev (2017) kan 
smarta kontrakt likställas med ett traditionellt juridiskt bindande avtal eftersom 
kontraktsvillkoren fastställs i samma stund som parterna väljer att ingå ett avtal med 
specificerade villkor. Smarta kontakt kan följaktligen anses vara likvärdiga ett traditionellt 
avtal, men urskiljer sig genom att utelämna alternativet för parterna att inte agera efter det att 
en överenskommelse utarbetats (Savelyev, 2017). Eftersom smarta kontrakt såväl definieras 
och exekveras automatiskt genom digitalkod eliminerar detta till viss del behovet av 
intermediärer (Baum, 2017; Swan, 2015).  

Genom att implementera smarta kontrakt i en blockkedja kan samtliga kontrakt bli publika 
inom nätverket. Detta innebär att samtliga aktörer har möjlighet att inspektera genomförda 
transaktioner samt spåra relaterade kontraktshandlingar och vilka parter som genomförde 
transaktionen (Nofer et al., 2017).  

Szabo (1997) understryker att avtalsförpliktelser kännetecknas av tre viktiga egenskaper; 
observerbarhet, verifierbarhet och intressegemenskap. Observerbarhet syftar på de ingående 
parternas förmåga att observera den motsatta partens genomförande av kontraktet samt 
möjligheten att uppvisa dess genomförande för utomstående som inte omfattas av avtalet. 
Verifierbarhet beskriver parternas förmåga att kunna bevisa för en förlikningsman eller domare 
att ett avtal ingåtts. Intressegemenskap betonar principen att avtalets innehåll och utförande 
endast ska distribueras mellan de nödvändiga parterna för avtalets genomförande, vilket är en 
generalisering av den civilrättsliga principen för intressegemenskap mellan parter, som menar 
att tredje part inte ska föra talan vid genomdrivandet av kontrakt (Szabo, 1997). 

2.10.4 Privata och publika blockkedjor 
Blockkedjeteknologin tillåter åtskilliga parter att samverka utan betrodd tredje part för istället 
överlämna förtroendet till en kollektiv majoritet inom nätverket (Nofer et al., 2017). Hur 
konceptet tillämpas och vilka krav som ställs varierar dock mellan olika blockkedjor. Detta har 
skapat ett behov av att kategorisera blockkedjeteknologin. Blockkedjan är ursprungligen 
konstruerad som ett decentraliserat nätverk, men kan ändå likt en databas vara privat eller 
publik (Spielman, 2016). Distinktionen mellan en privat och publik blockkedja relaterar till 
vem som får deltaga i nätverket, konsensusmekanismen och underhålla den distribuerade 
databasen (Thomas, 2017, Peters och Panayi, 2016). 
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En privat blockkedja möjliggör för en enskild organisation eller ett konsortium att upprätthålla 
centraliserad kontroll över driften av nätverket (Lemieux, 2017; Peiró och Martinez García, 
2017; Peters och Panayi, 2016). Denna nätverksstruktur lämpar sig väl för kommersiella 
marknader med sekretesskrav och hög transaktionsvolym mellan aktörer med upprättat 
förtroende för varandra (Spielman, 2016). En nackdel med privata blockkedjor är att de 
återinför behovet av betrodd tredje part som en styrande enhet i nätverket, vilket således 
motarbetar de primära fördelarna med blockkedjan (Verheye, 2017). 

En publik blockkedja karaktäriseras av storskalighet, möjlighet till pseudo-anonymitet, 
decentraliserat underhåll samt öppet och offentligt deltagande (Spielman, 2016). Blockkedjan 
är således helt öppen och tillåter intressenter att ansluta sig och delta i nätverket (Verheye, 
2017). Publika blockkedjor har vanligtvis en inneboende dragningskraft för att uppmuntra 
deltagare att ansluta sig till nätverket och på så sätt öka nätverkets kapacitet (Cocco et al., 2017). 
Två viktiga överväganden som aktualiseras vid användningen av en publik blockkedja i 
affärssammanhang, är den betydande datakraften som krävs för att upprätthålla ett nätverk i 
stor skala samt nätverkets öppenhet som innebär begränsad integritet (Lemieux, 2017). 

 

Figur 4. Egen illustration över blockkedjans funktion vid en transaktion (Nofer et al., 2017; Lemieux, 2016; 
Franco, 2015; White, 2017; Cuccuru, 2017). 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras och kommenteras studiens metodval och tillvägagångssätt. 
Vidare redovisas studiens tillförlitlighet och forskningsetiska hänsynstaganden.  

3.1 Metodval  
Det förekommer två övergripande forskningsmetoder; kvalitativ metod och kvantitativ metod 
(Bell och Bryman, 2015; Sounders 2000; Slevitch, 2011). Den forskningsmetod som är bäst 
lämpad avgörs utifrån vilken typ av information som erhålls och analyseras vid genomförandet 
av studien. Detta innebär att studiens utgångsläge och frågeställning är avgörande för valet av 
forskningsmetod (Holme och Solvang, 1997). 

Den kvantitativa forskningsmetoden syftar till att undersöka forskningsproblemet genom 
insamling av kvantitativa data som kvantifieras och analyseras med numeriska och statistiska 
metoder (Bell och Bryman, 2015). Den kvalitativa forskningsmetoden används för att skapa en 
djupare förståelse för det aktuella ämnesområdet (Bell och Bryman, 2015). 
Forskningsmetodens tillvägagångssätt präglas av verbal kommunikation snarare än numerisk 
analys och bidrar således med en tydligare helhetsbild än den kvantitativa forskningsmetoden 
som ämnar förklara numeriska samband (Holme och Solvang, 1997). Kvalitativa studier 
kännetecknas följaktligen av ett induktivt synsätt, vilket betyder att teorier genereras ur 
informationen som samlats in i studien (Bell och Bryman, 2015). En logisk följd av den 
kvalitativa forskningsmetoden är således icke-standardiserad datainsamling (Lewis et al., 
2015). 

Den metod som valts ut för utförandet av denna studie är en kvalitativ forskningsmetod. Denna 
metod anses passande eftersom studien syftar till att skapa bredare kunskap och förståelse om 
hur implementering av blockkedjeteknologin kan påverka transaktionsprocessen för 
kommersiella fastigheter. Valet av en kvalitativ forskningsmetod motiveras även av ambitionen 
att generera en mångfacetterad redogörelse för studiens problemformulering. 

En kvalitativ forskningsmetod används fördelaktigt för att erhålla fördjupad förståelse och nya 
insikter om det valda ämnesområdet. Det kan dock förekomma subjektiva tolkningar i den 
kvalitativa forskningsmetoden eftersom informationsinhämtning och analys är baserad på 
verbal kommunikation (Holme och Solvang, 1997). Studiens valda metod främjar emellertid 
djupgående analys vilket resulterar i bättre förståelse för ämnesområdet. Syftet med det 
tolkande synsättet är att studera den ständigt skiftande sociala verkligheten. Det tolkande 
synsättet syftar till att granska den föränderliga sociala verkligheten (Bell och Bryman, 2015). 
Den verklighet som studerats i denna studie omfattar hur transaktionsprocessen på den 
kommersiella fastighetsmarknaden kan komma att förändras i och med digitalisering med hjälp 
av implementering av blockkedjeteknologi. Studiens syfte kan följaktligen optimalt uppnås 
genom en kvalitativ intervjustudie. 
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3.2 Tillvägagångsätt 
Studien består av två huvuddelar vilket studiens analys och sålunda dess slutsats grundar sig 
på. Den första delen innehåller en fördjupad litteraturgenomgång för att frambringa en teoretisk 
referensram kring forskningsarbetet. Den andra delen går ut på att samla in primärdata genom 
en kvalitativ intervjustudie, vilket syftar till att fånga in information om verkligheten för att 
därefter analyseras gentemot den teoretiska referensramen. 

3.2.1 Litteraturgenomgång 
En tydlig litteraturgenomgång har ansetts som en viktig del för denna studie, för att både erhålla 
kunskaper inom ämnesområdet och stärka trovärdigheten för studien. Detta för att i 
nästkommande steg göra det möjligt att analysera resultatet med hjälp av uppsatsens 
frågeställningar (Bryman, 2011). 

För att skapa en bättre uppfattning om transaktionsprocessen på den kommersiella 
fastighetsmarknaden har det krävts en gedigen granskning av processens respektive steg. Sådan 
information har erhållits via diverse relevanta akademiska litteraturer samt vetenskapliga 
artiklar. Då studiens syfte är att undersöka möjligheterna och utmaningarna med 
implementering av blockkedjeteknologin inom transaktionsprocessen, har även vetenskapliga 
artiklar samt litteratur om blockkedjeteknologin uppsökts och analyserats. Därefter har tidigare 
forskningsarbeten om transparens, likviditet och risker på den kommersiella 
fastighetsmarknaden samt teorier avseende principal-agent och diffusion av innovation använts 
i syfte att komplettera studiens teoretiska referensram. Den insamlade teoretiska referensramen 
har därefter haft stor inverkan på utformningen av intervjufrågorna i vår studie. 

3.2.2 Datainsamling 
Denna studie utgår från en kvalitativ undersökningsmodell som innefattar följande steg (Bell 
och Bryman, 2015): 

a) Definiering och klarhet kring studiens forskningsfråga 
b) Selektion av relevanta ämnen 
c) Insamling av empiriska data 
d) Tolkning och resultat av empiriska data 
e) Analys av insamlat material 
f) Framtagande av slutsatser 

Ett första steg är att definiera den aktuella forskningsfrågan för att sedermera göra en selektion 
av ämnesområden. Detta för att dels få en djupare förståelse samt hur man kan tackla problemet 
för att kunna besvara frågeställningen. För att gå vidare med studien, har nästa steg varit att 
samla in empiriska data. Studien har uteslutande använt sig av primärdata, vilket har insamlats 
via en kvalitativ intervjustudie med sakkunniga inom utvalda ämnesområden. Det fjärde steget 
innebär tolkning och resultat av empiriska data (Bell och Bryman, 2015), vilket är 
respondenternas kunskaper och uppfattningar om transaktionsprocessen, blockkedjan samt 
möjligheterna och utmaningarna med en eventuell sammankoppling. Nästa steg är analys av 
insamlat material. Genom intervjuer skapas en illustration av verkligheten, som använts för att 
analysera och jämföra gentemot den teoretiska referensramen (Brown et al., 2003). Utifrån 



 

30 

  

genomförda iakttagelser kan man motivera potentiella möjligheter samt utmaningar med 
blockkedjetekniken som ett verktyg för transaktionsprocessen. Studien avslutas sedan med en 
sammanställning, vilket är ett slutskede som leder till framtagande av slutsatser och reflektioner 
kring den genomförda analysen. 

Vi har i denna studie använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för insamling av 
primärdata för att uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt i studien. Intervjustudien har med 
valda intervjumetod utgått från en frågemall i alla intervjuer, med frågor som utformats efter 
den teoretiska referensramen. Även om frågorna har varit desamma, så har framförandet av 
dessa skett i varierande ordning beroende på den uppstådda situationen (Bell och Bryman, 
2015; Merriam, 2010). Den semistrukturerade intervjumodellen har samtidigt bidragit till ökad 
flexibilitet, då den talar för att man inte bör följa manuskript till fullo. Studien har inte utgått 
från ett strukturerat tillvägagångsätt, då denna metod inte möjliggör rättelse efter respondenten, 
och/eller möjligheten att falla ut från frågemallen till något sidospår (Denscombe, 2003). Den 
semistrukturerade approachen syftar till att förstå respondenterna, vilket överensstämmer med 
intervjustudiens huvudsakliga mål, att avspegla en komplex värld utifrån respondenternas 
synvinkel (Yin, 2013). Detta skapar således en mer rättvis bild som därmed förenklar 
jämförelsestudien i analysen. Ett flertal respondenter har under intervjuerna fått diskutera fritt 
gällande vissa frågor, vilket har resulterat till spontana följdfrågor. Denna del kan kategoriseras 
som ostrukturerade intervjuer. Resultatet av dessa har i viss mån kompletterat den insamlad 
primärdata (Björklund och Paulsson, 2012). De ostrukturerade intervjudelarna omfattar 
emellertid en mycket liten del av den totala intervjustudien, vars insamling av primärdata främst 
skett via semistrukturerade intervjuer. 

Totalt har nio intervjuer genomförts med en tidsåtgång på cirka en timme per intervjutillfälle. 
Samtliga intervjuer har ägt rum på respondenternas arbetsplatser. Vid önskemål har även 
intervjufrågorna skickats på förhand till respondenterna via e-post, i syfte att de ska få större 
överblick om studiens intention samt ge dem möjligheten för förberedelse. Respondenternas 
svar under intervjuerna har gett studien ett bra underlag för vidare analys av ämnet och 
slutsatser kring forskningsfrågan. Ljudinspelningsfunktionen har varit behjälplig under 
intervjutillfällena för att möjliggöra transkriberingar och därmed en mer djupgående analys. 

Urvalsprocessen av intervjupersoner har utgått från näringsidkare och forskare inom de aktuella 
forskningsområdena: 

• Fastighetstransaktioner 
• Blockkedjetekniken 
• Digitalisering inom fastighetstransaktioner 

Valet av intervjupersoner har således gjorts med förutsättning att intervjua de personer som 
förmodas berika mest till studien, för att kunna besvara forskningsfrågan.  

Flertalet respondenter som har kontaktats har haft en positiv inställning till studien och därmed 
ställt upp på en intervju. Samtliga av de intervjuade har även gett sitt godkännande till att deras 
namn publiceras. De respondenter vi har intervjuat inför denna studie, redovisas enligt följande 
tabell nedan efter organisation, namn, funktion samt datum för respektive intervjutillfälle. 
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Organisation Medverkande Funktion Datum 

Nasdaq Johan Toll Head of Blockchain 2018-04-12 

KTH Olli Kytömäki Doktorand (Fastighetsdigitalisering) 2018-04-18 

Vasakronan Staffan Arwidi Senior Investment Manager 2018-04-19 

Nordic Choice Hotels Christian Lundén Director of Future Business 2018-04-19 

Stronghold Daniel Kraft Head of Proptech 2018-04-20 

Cushman & Wakefield Agneta Jacobsson 
Michael Dellstad 

Verkställande direktör 
Data Scientist 2018-04-23 

SF-Invest Andreas Nordgren Verkställande direktör 2018-04-23 

Tentacle Philippe Gremillet Verkställande direktör 2018-05-03 

Lantmäteriet Anna Eriksson Utvecklingsdirektör 2018-05-07 

Tabell 1: Sammanställning av genomförda intervjuer. 

3.3 Forskningsetiska hänsynstaganden 
Forskningsetiska aspekter är viktiga att bemöta i en kvalitativ undersökning eftersom studien 
baseras på inhämtad information från ett mindre antal utvalda respondenter som uttrycker sig 
utifrån sin egen tolkning. Bell och Bryman (2015) belyser fyra grundläggande principer 
kopplade till forskningsetiska hänsynstaganden som aktualiseras vid kvalitativa akademiska 
studier. De forskningsetiska hänsynstaganden som lyfts fram är samtycke, bedrägligt 
förfarande, integritetskränkning samt skada för de medverkande. 

För att uppfylla kriteriet om samtycke har samtliga respondenter informerats om intervjuns 
upplägg samt godkänt att intervjun spelas in för vidare analys efter intervjutillfället. Varje 
respondent har även informerades om att medverkan är frivillig. Samtliga respondenter erbjöds 
att förbli anonyma och alla frågor som ställdes hade koppling till forskningsämnet för att inte 
riskera att kränka de medverkandes integritet. Vid intervjuförfrågan informerades de 
medverkande om studiens frågeställning och syfte för att motverka någon typ av bedrägligt 
förfarande gentemot de medverkande. Studien är inte heller på något sätt skadlig för de 
medverkande respondenterna då forskningsämnet endast är indirekt kopplat till deras 
professionella arbetsuppgifter. 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
För att kunna utvärdera en studiens tillförlitlighet bedöms tillvägagångssättet utifrån 
egenskaperna reliabilitet, repetition och validitet. Studiens reliabilitet symboliserar 
tillförlitligheten till en kvantitativt genomförd mätning. Repetition syftar på möjligheten för 
andra att återskapa en studie, vilket främst aktualiseras vid kvantitativa undersökningar. Det är 
följaktligen viktigt att beskriva det tillvägagångssättet som använts för att möjliggöra 
återskapning. Validitet avhandlar om studien utreder forskningsfrågan som den är ämnad att 
undersöka (Bell och Bryman, 2015). 
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Eftersom denna studie är konstruerad och genomförd med ett kvalitativt tillvägagångssätt, 
baseras studiens tillförlitlighet på kvalitativa mått. Eftersom ingen kvantitativ datainsamling 
genomförts är aspekterna reliabilitet och repetition svåra att applicera och ligger således utanför 
bedömningen gällande studiens tillförlitlighet. Studiens empiri har insamlats genom 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att respondenterna ges tolkningsutrymme som 
ytterligare komplicerar och försvårar att kriterierna uppfylls. Detta eftersom om samma 
respondent svarar på samma frågor vid ett annat tillfälle så är sannolikheten stor att svaren inte 
exakt överensstämmer. Validitet är också främst lämpad för kvantitativa studier på grund av att 
kriteriet huvudsakligen fokuserar på lämpligheten och kvalitén för olika mått. 

Studiens tillförlitlighet får istället bedömas utifrån den kvalitetssäkring som utförts vid 
genomförandet. För att säkerhetsställa trovärdighet och tillförlitlighet har en översiktlig 
planläggning använts med syftet att besvara problemformuleringen och samtidigt ta hänsyn till 
det presenterade avgränsningarna. Samtliga intervjufrågor har noggrant valts ut och urvalet har 
motiverats vilket stärker resultatets trovärdighet, relevans och objektivitet. Studien bör även 
betraktas som tillförlitlig utifrån motiveringen och diskussionen om alternativa 
forskningsmetoder samt studiens omfattning. Resultatet från intervjustudien har utöver detta 
redovisats på ett överskådligt och sanningsenligt sätt. 
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4. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet från de semistrukturerade intervjuerna som ligger till 
grund för studien. Resultatet presenteras i löpande text med underrubriker för att tydliggöra 
de områden som avhandlas. 

4.1 Transparens, asymmetrisk information och finansieringsbarriärer 
Majoriteten av de intervjuade är ense om att fastigheter är ett komplext tillgångsslag och att det 
är en anledning till varför tillgängligheten på fastighetsdata är relativt begränsad. 

4.1.1 Transparens 
Flera intervjupersoner betonar fastighetsmarknaden som inte helt öppen med all information, 
men i viss mån. Det som är lättillgängligt i Sverige är grundläggande fastighetsdata avseende 
taxeringsvärde, ägare, storlek, gränser, inteckningar med mera. Information om hyresgäster och 
hyresnivåer är däremot mer svåråtkomliga. Även om fastighetsbolag inte är lika villiga med att 
redovisa detaljer om sina hyresgäster, finns det relativt mycket information att få fram. Vidare 
menar en av de intervjuade att det är anmärkningsvärt och irrationellt att fastighetsbolag inte 
publicerar hyresnivåer och annan väsentlig information kring sina vakanta lokaler. 

Åtskilliga av de intervjuade är överens om att det finns begränsad tillgång till transaktionsdata 
om exakt vad olika parter har betalat samt fått i betalt vid olika fastighetsaffärer som skett via 
bolagsform. Noterbart är att alla börsnoterade bolag redovisar köpeskillingen vid avyttring eller 
förvärv. Bland onoterade bolag är dock detta inte lika förekommande. Undanhållande av 
transaktionsdata är något som har uppstått på senare tid när det blev vanligt med 
fastighetspaketering i bolag. Vidare uttrycker en av respondenterna att många inte vill redovisa 
detaljer kring avdrag för olika skatter, arvoden och dylikt. 

En annan viktig aspekt som ett fåtal respondenter understryker är fastighetsbranschens ovana 
att arbeta med information. Fastighetsbranschen beskrivs som långt efter andra branscher 
gällande hur information används för genomdrivande av beslut. En av respondenterna menar 
att det beror på begränsat fokus på teknik och innovation. Fastighetsbranschens system är inte 
sammansvetsade, vilket leder till stängda lösningar. Vidare anses systemen vara gamla och 
eftersatta utan någon övergripande struktur och arkitektur. Detta är något som enligt 
vederbörande påverkar hela värdekedjan oavsett affärsområde. 

4.1.2 Asymmetrisk information 
På frågan om det finns en ovilja att dela med sig av information anser majoriteten av de 
intervjuade att så är fallet. En av de intervjuade specificerar informationsasymmetri som ett 
problem med stor inverkan på den kommersiella fastighetsmarknaden. Två respondenter 
betonar att det är lönsamt och beskyddande för verksamheter att veta mer än konkurrenterna. 
En annan anledning som framförs är det begränsade antalet databaser, såväl privata (till 
exempel Datscha, UC, Värderingsdata) som offentliga (till exempel Lantmäteriet, SCB). Detta 
kan skapa ett informationsövertag för vissa aktörer. Några respondenter påpekar att detta beror 
på att fastighetsbranschen är konservativ och kritisk mot förändringar.  
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Det är emellertid inte möjligt att dela med sig av samtlig information enligt en respondent, 
vilket har att göra med struktur, lagstiftning, utländskt kapital med mera. Några respondenter 
betonar den svenska hyresmarknaden som ett exempel på undanhållande av information. 
Flertalet fastighetsbolag väljer att inte redovisa information om sina hyresgäster och 
hyresnivåer. En av de intervjuade som anser dock att fastighetsaktörer utan problem delar med 
sig av hyresinformation vid förfrågan.  

Respondenterna är ense om att aktörer generellt är tämligen ovilliga att dela information om 
den inte är kopplad till en pågående transaktion. Det finns flera anledningar till varför man inte 
får dela information under en transaktionsprocess. En av dessa är att noterade bolag oftast måste 
informera hela marknaden eller ingen alls (se 4.1.1 Transparens). Den andra anledningen är att 
inte tillåta konkurrerande företag att i ett pågående förhandlingsfas erbjuda bättre pris och 
villkor. 

4.1.3 Finansieringsbarriärer 
Flertalet respondenter markerar transparens och asymmetrisk information som inte helt 
avgörande huruvida en fastighetsmarknad är likvid eller inte. Det finns således andra faktorer 
som styr detta. En av de intervjuade menar att likviditeten på marknaden förändras med tiden, 
vilket huvudsakligen beror på tillgången på kapital. Under tider när det är lätt att erhålla kapital 
anses marknaden likvid. Tillgången på kapital är således mer av en avgörande faktor än 
transparensen. Det går dock alltid önska sig en mer transparent marknad. 

En avvikande respondent argumenterar för att ingen särskild faktor överväger någon annan, 
utan för att uppnå effektivitet på transaktionsmarknaden måste tillgängligheten på information 
tillsammans med finansiering och andra faktorer optimeras. 

Vidare framhåller en av respondenterna att den kommersiella fastighetsmarknaden troligen 
skulle få in mer kapital i och med ökad transparens. Fastighetsbranschen beskrivs som osynlig 
och anonym för de som inte är kopplade till branschen. Det är ytterst få som vet vad 
fastighetsinvestering innebär, vilket gör fastigheter riskfyllt för dessa att investera i. 

4.2 Transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter 
Samtliga respondenter ställer sig positiva till möjligheten för effektivare fastighets-
transaktioner. Att lyckas korta ner transaktionsprocessen, från initiering till överlåtelse och 
samtidigt sänka kostnaderna, beskrivs som positivt för transaktionsmarknaden.  

Flera intervjupersoner upplever att det finns en stor vilja att ta till sig nya arbetssätt och verktyg 
för att effektivisera transaktionsprocessen och andra affärsområden. Detta förutsätter emellertid 
att samtliga aktörer att inte upplever innovationer som besvärliga att applicera, utan snarare 
utgör en möjlighet till operativa och strategiska förbättringar. 
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4.2.1 Insamling av information 
En av de intervjuade menar att det finns företag som enbart arbetar med insamling av marknads- 
och fastighetsdata. Via fastighetsdatasystem kan denna information samlas in. Det går 
exempelvis relativt snabbt att ta fram ett digitalt utdrag för att erhålla information gällande 
taxeringsvärde, ägarförhållande och pantbrev. 

Det diskuteras ofta kring huruvida standardisering kan effektivisera transaktionsprocessen. 
Noggrannheten på fastighetsdata är helt beroende av fastighetsrådgivare och distributörer som 
erbjuder dessa fastighetsdatasystem. Några av de intervjuade markerar att brist på 
standardiserade processer kan leda till oriktigt, ouppdaterad samt ofullständig information, 
även om det inte är vanligt förekommande. En respondent markerar att dessa plattformar inte 
erbjuder heltäckande data. Den intervjuade menar att det behövs ytterligare information kring 
en fastighet, till exempel information om hyresgäster och hyresnivåer som måste hämtas från 
fastighetsägare. 

En annan respondent tillägger att informationen inte är tillgänglig för alla. Mot en periodisk 
avgift får de som är villiga att betala tillgång till fastighetsdatasystemen. Denna kostnad varierar 
beroende på vilken information en aktör är ute efter. För aktörer som söker mycket information 
och använder många olika databaser tenderar kostnaden att bli hög. Trots att sökprocessen 
utvecklats de senaste tio finns det potential att förbättra den ytterligare. Data är allmänhet 
fragmenterad, vilket är en orsak till långa beslutstider. En respondent tillägger att detta är en 
orsak till den diskutabla kvaliteten på tillgänglig information. 

4.2.2 Marknadsföringsprocessen 
En av de intervjuade anmärker transparensen på den kommersiella fastighetsmarknaden som 
en stor utmaning för strukturerade budgivningsprocesser. Respondenten menar att det finns en 
utmaning för säljare att säkerställa att man når ut till alla möjliga intressenter för att skapa en 
effektiv budgivningsprocess. Detta påverkar även köpare som söker nya fastighets-
investeringar. I en total effektiv marknad, vid varje tillfälle, skulle den fastighetsägare som är 
bäst lämpad för en specifik fastighet äga den om ägaren kan betala för den. Enligt teori skulle 
fastigheten i sekunden överföras till den “rätta” ägaren. Detta är naturligtvis inte möjligt menar 
personen i frågan, speciellt på en marknad som fastighetsmarknaden, men man ska alltid 
försöka eftersträva en sådan marknad. 

4.2.3 Due diligence-processen 
Samtliga respondenter anser att säljaren har ett informationsövertag vid fastighetstransaktioner. 
Därför krävs en due diligence-process innan köparen kan fatta ett beslut. Säljaren är skyldig att 
redovisa alla ekonomiska, tekniska och juridiska aspekter kring fastigheten som behövs för 
köparens due diligence. Det finns generellt en standardinskrivning i överlåtelseavtalet om 
informationsgaranti, det vill säga att den information som delges köparen ska vara relevant, 
heltäckande och korrekt. Två intervjupersoner kommenterar att det kan uppstå oärlighet, till 
exempel att någon väljer att redovisa felaktig information. Detta är dock inget de intervjuade 
ser som ett problem på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. De flesta respondenter 
känner att de kan lita på sin motpart. 
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Tidskrävande och trögrörliga processer 

En intervjuperson uttrycker strukturen i datarum som ofta lätthanterlig. Köparen får en 
inloggning till ett datarum, där de kan hämta relevant information om fastigheten. Det går 
relativt snabbt att söka rätt information när det behövs, vilket även underlättar det analytiska 
arbetet. Respondenten argumentera även för att tidsaspekten i en normal process inte är 
överraskande med tanke på fastighetstillgångars attribut. Inblandade parter måste ha tid för att 
genomföra en due diligence samt diskutera och förhandla. Köpare måste uppleva trygghet i 
affären, vilket kan ta tid. Om det går att hitta ett sätt för att snabba upp processen och samtidigt 
behålla samma trygghet är det naturligtvis positivt menar den intervjuade. Tidsåtgången är 
således inte en avskräckande faktor eller ett hinder för fastighetstransaktioner och anses därför 
infinna sig inom ramarna för vad som är en rimlig nivå 

Två av respondenterna påpekar due diligence-processen som centraliserad, fragmenterad och 
icke-standardiserad. Varje gång en fastighet byter ägare delas information om fastigheten med 
ett minneskort sam fysiska dokument. Trots upprepade försäljningar av samma fastighet, ägnas 
mycket tid till att återigen insamla information och verifiera objektet utan att mycket har hänt 
förändrats. Som ett resultat måste basinformationen insamlas på nytt vid varje enskild 
transaktionsprocess, vilket skapar en tröghet i processen som inte borde existera. 

Flera intervjupersoner diskuterar potentiella risker i samband med utdragna transaktions-
processer. Dessa inkluderar bland annat risken för förändrade marknadsförhållanden på såväl 
lokal som globalnivå. Några respondenter framför att objektspecifika aspekter kan ändras under 
tiden för transaktionen. Dessa risker skapar, enligt svarande, en osäkerhet avseende framtida 
kassaflöden, vilket också avspeglas i direktavkastningskravet, där en ändring av 
direktavkastningskravet är avgörande för huruvida investeringen är lönsam eller inte. De 
intervjuade påpekar dock att det är ett av huvudsyftet med due diligence-processen är att 
identifiera riskerna med det specifika objektet. 

Intermediära kostnader 

Utöver finansierings- och skattekostnader är samtliga respondenter eniga om att det tillkommer 
transaktionskostnader för att anlita intermediärer. Enligt de intervjuade har de flesta företag inte 
resurser och kompetens för att internt genomdriva en fastighetstransaktion. Intermediärer som 
framhålls är exempelvis jurister, transaktionsrådgivare/mäklare, värderare och tekniska 
konsulter. En respondent menar att kostnaden för att erhålla information via ett datarum, är det 
inte bara är kostnaden för själva informationen utan även kostnaden för att anlita någon för att 
samla in den här informationen menar en respondent. 

På frågan huruvida kostnader för intermediärer upplevs som påtagliga vid fastighets-
investeringar är responsen tvetydig. Två intervjupersoner upplever inte intermediära kostnader 
som osedvanligt höga utifrån ett internationellt perspektiv. De intervjuade poängterar dock att 
sänkta kostnader troligtvis skulle vara positivt för fastighetsmarknaden. 
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Majoriteten av de intervjuade anser inte att intermediära kostnader är hämmande för 
fastighetsinvesteringar, men samtidigt anses de inte som positiva. Många diskuterar hellre 
finansieringsbarriärer, skatteregler samt transparens som viktigare frågor som försvårar för 
fastighetsinvesteringar. 

Fastighetsmarknadens inställning till effektivare due diligence 

Det finns en önskan från två respondenter att varje fastighet ska ha ett separat datarum som 
kontinuerligt uppdateras med ekonomiska, tekniska och juridiska parametrar. Datarummet för 
den specifika fastigheten bör innehålla fullständig information om som behövs för att underlätta 
för fastighetsrådgivare/värderare vid bedömning av marknadsvärde. Detta skulle följaktligen 
minska informationsasymmetrin och förlusten av information. En sådan lösning leder därutöver 
till lägre transaktionskostnader och kortare avsatt tid per due diligence-process, vilket skapar 
en effektivare transaktionsprocess menar nämnda respondenter. 

En annan respondent uttrycker sitt intresse för att försöka ackumulera all data för att på så vis 
skapa en heldigital due diligence-rum åt fastigheter. När man börjar sammanlänka uthyrning, 
transaktion, värdering, förvaltning och projektering med flera, till ett fungerande ekosystem, 
där data kan vandra igenom affärsområdena, kan processerna för due diligence och andra 
områden effektiviseras. Genom att dessa delar tillåts fortsätta att arbeta relativt självständiga, 
försvåras dock detta. Det är bättre att låta informationen byggas upp och sammankopplas med 
övriga affärsområden, dels för att låta aktörer lära sig av varandra samt för att skapa en mer 
genomgripande transparens. 

På frågan huruvida det är möjligt att standardisera processer för due diligence och värdering 
och följaktligen underlätta arbetet för samtliga parter, anser majoriteten av respondenter att det 
är fullt möjligt. Detta förutsätter dock en vilja att investera och förändra nuvarande 
affärsmodeller. Flera exemplifierar att det kan göras standardiseringar kring hyreskontrakt, 
sekretessavtal (NDA), avsiktsavtal (LOI) och överlåtelseavtal (SPA). Några respondenter 
markerar dock att det kan vara problematiskt att standardisera vissa avtal på den globala 
marknaden, då det förutsätter att länder emellan har snarlik lagstiftning. Oavsett hur ett avtal 
signeras i slutändan, vill flera respondenter ändå använda transaktionsrådgivare i syfte att sköta 
den mänskliga kontakten. En transaktionsrådgivares roll är inte att formalia blir korrekt i 
transaktionen, utan är istället att analys, datainsamling, produktion av försäljningsmaterial, 
marknadsföring samt hantering av budgivningsprocessen och datarum för due diligence-
processen. 
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4.3 Blockkedjan i transaktionsprocessen 

4.3.1 Incitament  
På frågan om vilka de främsta incitamenten för att använda blockkedjeteknologi har de 
intervjuade påpekat ett flertal fördelar och indikerat på blockkedjans potential att skapa 
effektivare och säkrare marknader. En av respondenterna framhåller att det finns många incita-
ment för att implementera blockkedjan i fastighetsbranschen. De primära fördelarna som lyfts 
fram är blockkedjeteknologins potential att tydliggöra ägandeskap, motverka informations-
asymmetrier, skapa förtroende samt effektivisera kommunikation och processer mellan aktörer. 

Samtliga respondenter lyfter fram blockkedjans egenskap som manipulationssäker och 
förmågan att registrera och kontrollera ägandeskap som fundamentala fördelar.  

Ett flertal av respondenterna poängterar att en central fördel med blockkedjan är dess kapacitet 
att eliminera intermediärer och tillåta två parter att handla direkt med varandra utan behov av 
betrodd tredje part. Vidare understryks blockkedjans distribuerade peer-to-peer-nätverk som 
idealt för kommunikation mellan två motparter utan att behöva ha fullt förtroende för den andra 
parten. Detta eftersom blockkedjan fungerar som en beviskälla för alla handlingar och 
transaktioner som ägt rum. 

En av de intervjuade framhåller blockkedjans decentraliserade uppbyggnad som fördelaktig 
eftersom ingen enskild aktör kan kontrollera eller äga databasen. Detta eliminerar användarnas 
osäkerhet och risken att en ägare börjar ta betalt för nätverket. 

En annan väsentlig aspekt som framförs av två respondenter är att blockkedjan erbjuder ett 
smidigt sätt att utbyta information, vilket motverkar informationsasymmetri. Samtliga 
intressenter får således möjlighet att synkronisera sin uppfattning om den underliggande 
tillgången så att de har en identisk syn på transaktionen. Detta anses skapa tydlighet i 
transaktionsprocessen.  

Vidare finner en av de tillfrågade att blockkedjan har kapacitet att bidra till en mer transparent 
fastighetsmarknad om den implementeras som ett publikt nätverk som samtliga på marknaden 
har möjlighet att använda. Blockkedjan anses av ett par av de intervjuade som ett bra verktyg 
för att uppnå den högsta graden av transparens på fastighetsmarknaden. Att ersätta en befintlig 
databas med effektivare informationssystem anses således vara en av fördelarna med 
blockkedjan. 

Flera respondenter betonar att ett grundläggande incitament för blockkedjan är dess kapacitet 
att möjliggöra registrering av transaktioner i realtid. Detta reducerar transaktionsrisken 
samtidigt som möjligheten till att ändra eller avbryta en transaktion elimineras när 
överlåtelseavtal slutits. Vidare betraktas blockkedjetekniken av flertalet respondenter som 
passande för såväl registrering av lagfart som bolagstransaktioner. 
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4.3.2 Utmaningar  
Det råder tvetydiga uppfattningar om vilka utmaningar och begränsningar som finns med 
blockkedjeteknologin. Samtliga intervjuade är dock ense om att blockkedjeteknologin är inne i 
ett tidigt utvecklingsstadium som innebär utmaningar beträffande införandet av ny teknologi, 
informationshantering, investeringsrisk samt legala och regulatoriska aspekter. 

Åtskilliga av de intervjuade menar att den största utmaningen med blockkedjan är att bedöma 
huruvida fastighetsmarknaden gynnas av ett decentraliserat nätverk eller om den redan är att 
betrakta som välfungerande. Vidare understryks att det är komplext att få ett decentraliserat 
konsortium att fungera och det således är viktigt att diskutera om en decentraliserad affärsmiljö 
behövs. Det finns för närvarande inget konsortium som lyckats utveckla en kommersiell 
affärsmodell som fungerar tillsammans med blockkedjetekniken. Andra aspekter som framhålls 
som utmaningar är svårigheten att bedöma hur värdehöjande blockkedjan är för olika 
intressenter samt om tekniken kommer att betraktas som föråldrad inom en snar framtid. 

Ett par av respondenterna beskriver en stor utmaning i att identifiera och skapa en ekonomisk 
incitamentsmodell för att attrahera aktörer på marknaden att vilja medverka i ett distribuerat 
nätverk. Incitamentsmodellen måste motivera deltagande i blockkedjan genom att påvisa vilka 
fördelar som teknologin erbjuder för varje enskild intressent. Vidare framhåller de intervjuade 
att fastighetsbranschen måste vara villig att lämna föråldrade system och processer och 
samtidigt vara beredda på att ta kostnaden för att implementera nya system. En ytterligare 
utmaning som framförs är att erhålla intressenters förståelse om att blockkedjeteknologin inte 
har kapaciteten att omedelbart förändra en marknad, utan att det är en lång process för att få 
tekniken att fungera. Detta anses som en utmaning eftersom många traditionella aktörer 
tenderar att betrakta förändringar som potentiella risker. 

Flera respondenter framhåller en fundamental utmaning i att digitalisera reala tillgångar. 
Teoretiskt framstår möjligheterna som obegränsade men i praktiken är ett införande av ny 
teknik en komplex process. Vidare framförs en utmaning i att få aktörer i fastighetsbranschen 
att investera i digitala verktyg och system av rätt skäl. Enligt respondenten är det vanligt 
förekommande att aktörer i fastighetsbranschen endast väljer att utarbeta och investera i digitala 
utvecklingsinitiativ för att profilera organisationen som innovativ. 

Blockkedjeteknologin utsätts även för legala och regulatoriska utmaningar enligt två av de 
intervjuade. Finansiella transaktionsmarknader beskrivs som strängt reglerade vilket innebär 
att ny teknik måste fungera ihop med existerande lagstiftning. Det krävs följaktligen ett 
välfungerande samarbete med lagstiftaren och regulatorer för att identifiera vilka lagar och 
regler som måste förändras för att inte hindra innovation och utveckling. En majoritet av 
respondenterna poängterar en grundläggande utmaning i att säkerhetsställa blockkedjans 
trovärdighet och tillförlitlighet. Företag är inte villiga att implementera och använda 
blockkedjetekniken om den inte garanterar säker användning och informationshantering. 
Marknaden vill se bevis för att tekniken fungerar och det kan ta tid innan det kan uppvisas. Om 
den distribuerade databasen fallerar måste det även vara tydligt hur skadan korrigeras och hur 
en eventuell transaktion kan reverseras. Intressenter måste kunna lita på nätverket eftersom ett 
distribuerat nätverk innebär distribuerat ansvarsförhållanden. 
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4.3.3 Implementering  
Åtskilliga av intervjuade personerna menar att fastighetsbranschen inte kan motverka 
framtiden. Vidare menar en av respondenterna att fastighetsbranschen har börjat skapa sig 
förståelse för digitaliseringens kraft och omvärldens digitala utveckling. Nya system och 
innovationer förefaller trots detta för vissa som skrämmande, men viljan att ta till sig nya 
arbetssätt och arbetsverktyg existerar. En av de intervjuade ser en betydande utmaning i att 
implementera blockkedjeteknologin på grund av fastighetsbranschens trögrörlighet och 
arbetskraft som överlag vill arbeta som de traditionellt har gjort. 

För att en implementering av blockkedjan ska vinna gehör framför en respondent att fördelar 
och de eventuella nackdelarna för varje enskild aktör måste tydliggöras. Detta är viktigt för att 
fastighetsbranschen som helhet ska kunna utforma ett system som passar samtliga parter. Om 
en existerande aktör enbart finner nackdelar med det tekniska framåtskridandet är det vanligtvis 
på grund av att dess affärsverksamhet inte kommer efterfrågas i samma utsträckning vid en 
implementering. Enligt den intervjuade tenderar dessa aktörer att motarbeta förändring 
samtidigt som övriga intressenter gladeligen välkomnar innovation och förändring av 
marknadsstrukturer. Sammantaget menar respondenten att en implementering gynnar samtliga 
aktörer på marknaden med undantag för de som utesluts från näringskedjan. 

Majoriteten av de intervjuade är överens om att system och processer i fastighetsbranschen inte 
omedelbart kan förändras vid implementering av en blockkedja som hanterar kommersiella 
fastighetstransaktioner. För att lyckas med en implementering framhåller respondenterna 
betydelsen av att initialt endast hantera den mest grundläggande informationen som behövs för 
att en transaktion ska kunna genomföras, vilket utgörs av vem som äger fastigheten. En av 
respondenterna understryker att det generellt är svårt att komma överens med samtliga 
intressenter om blockkedjan initialt hanterar för många aspekter kring transaktionsprocessen. 
Detta leder även till en tids- och kostnadskrävande utvecklingsprocess. En annan respondent 
framför vikten av att initialt implementera blockkedjan i liten skala för att identifiera eventuella 
problem i processen. Detta beskrivs som grundläggande eftersom blockkedjetekniken är relativt 
oprövad vilket medför att kapaciteten är begränsad. 

Ett flertal av de intervjuade anser att fastighetsbranschen är strukturerad för att vidmakthålla de 
marknadsstrukturer som råder, främst på grund av att större aktörer vill upprätthålla sin position 
på marknaden och betraktar således alla förändringar som potentiella hot. Vid en 
implementering av blockkedjeteknologin kommer dessa aktörer ständigt förespråka en privat 
blockkedja för att bevara viss kontroll över marknaden och minska risken för ökad konkurrens. 
Några av respondenterna menar att vissa aktörer i fastighetsbranschen är ovilliga att dela med 
sig av marknadsinformation och transaktionsdata. Detta beskrivs som ett hinder för en 
implementering av blockkedjan. Vidare anser en av de intervjuade att samtliga aktörer på 
fastighetsmarknaden skulle gynnas av mer offentliggjord marknadsinformation. 
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Blockkedjan anses av en respondent som problematisk att implementera i kapitalintensiva 
branscher, främst på grund av riskaversion. Det finns följaktligen en överhängande risk att 
fastighetsbranschen inte kommer ställa sig positiv till en implementering. Vidare framför en av 
de intervjuade att stora värden skapar stora intressen och dessa arbetar generellt för att 
vidmakthålla existerande processer och system. 

En aspekt som belyses av två respondenter är problematiken kring hur en kommersiell modell 
kan utformas för att möjliggöra en implementering. Vidare beskriver en respondent att det 
alltjämt inte finns något välutvecklat konsortium som fungerar utifrån ett kommersiellt 
perspektiv. För att utforma ett fungerande konsortium krävs en finansieringsmodell samt svar 
på ett flertal användar- och ansvarsfrågor. Dessa aspekter beror till viss del på om blockkedjan 
är tänkt att vara privat eller publik. 

4.3.4 Förändrad transaktionsprocess 
Det som är distinkt och gemensamt hos de intervjuade med insikt i transaktionsprocessen för 
kommersiella fastigheter är deras uppfattning om att samtliga delar i processen har potential att 
effektiviseras. Vidare anses processen bestå av många manuella delmoment som bidrar till 
informationsasymmetrier. 

Tre av respondenterna betonar att blockkedjans främsta egenskap är möjligheten att lagra och 
hantera information kopplad till enskilda fastigheter i en distribuerad databas. Detta anses bidra 
till fördelaktig informationshantering som är bättre anpassad för analys och datainsamling med 
förmågan att effektivisera fragmenterade och icke-standardiserade processer. Blockkedjan kan 
enligt en av respondenterna möjliggöra kontinuerligt uppdaterade datarum för varje enskild 
fastighet som kan delas med aktörer i fastighetsbranschen. Detta beskrivs kunna erbjuda en 
rättvisande bild om varje fastighets tillstånd, avseende ekonomiska, juridiska och tekniska 
aspekter. Vidare framhåller en av de intervjuade att detta skulle reducera tidskrävande 
datainsamling och eliminera informationsförluster vid överlåtelser och från 
fastighetsförvaltare. En annan åsikt som framförs är att blockkedjan har potential att förbättra 
hur fastighetsrelaterad information presenteras. Blockkedjan har kapacitet att bevaka 
fastigheters egenskaper och utveckling över tid och kan säkerhetsställa att allt som berör en 
fastighet lagras utan risk att raderas. Fastighetsspecifik information kan således alltid 
kontrolleras. 

Ett flertal av respondenterna anser att blockkedjan kan vara behjälplig under due diligence-
processer för att validera att parter som ingår överlåtelseavtal uppgett korrekta uppgifter 
gällande finansiering, juridiska förhållanden, pantbrev, teknisk besiktning och driftnetto. Enligt 
två av respondenterna är detta en stor fördel eftersom samtliga intressenter kan förlita sig på att 
informationen stämmer. Enligt en av intervjupersonerna kan blockkedjan med fördel användas 
när två parter enats om ett jämviktspris. Blockkedjan kan hantera hur säljaren tar emot 
köpeskillingen och hur äganderätten överförs till köparen. Vidare beskriver respondenten att 
blockkedjan tillåter transaktioner att realiseras direkt och säkert utan behov tredje part. En 
autonom process resulterar således i obefintlig risk att någon av parterna inte förmår att fullfölja 
det överenskomna avtalet.  
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Majoriteten av de intervjuade understryker att blockkedjeteknologin erbjuder en möjlighet att 
eliminera intermediärer som historiskt haft en central funktion vid kommersiella 
fastighetstransaktioner. En av respondenterna påpekar dock att detta inte nödvändigtvis innebär 
att behovet av transaktionsrådgivare elimineras. Detta motiveras genom att poängtera att 
oavsett hur ett avtal signeras så behövs transaktionsrådgivare för analys, marknadsföring, 
investerarkontakter och för att skapa dynamik i förhandlingsdelen av transaktionsprocessen. 
Vidare menar samma respondent att den tekniska utvecklingen kan effektivisera och delvis 
ersätta juridiska formaliteter snarare än analys och affärsrelationer. Detta betyder att 
okomplicerade transaktioner är genomförbara direkt över en blockkedja, men att transaktioner 
av mer komplex karaktär fortfarande kommer vara beroende av intermediärer. 

Smarta kontrakt framförs av flera intervjuade som behjälplig för att tydliggöra 
transaktionsprocessen genom att strukturera upp processen med hjälp av kontinuerlig 
uppföljning av de uppsatta villkor som behöver uppfyllas för att transaktionen ska slutföras. 
Detta inkluderar vilken part som måste slutföra varje delmoment för att närma sig ett 
slutförande av transaktionen. Delmoment som beskrivs kunna inkluderas i blockkedjan är 
signering av sekretessavtal (NDA), avsiktsförklaring (LOI) och överlåtelseavtal (SPA). En 
blockkedja kan således enligt respondenterna förenkla kommunikationen mellan samtliga 
involverade aktörer samt eliminera behovet att träffas runt ett bord och underteckna avtal, vilket 
tenderar att vara tids- och kostnadskrävande.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från intervjustudien och hur det kan relateras till studiens 
teoretiska referensram. Vidare diskuteras möjligheter och utmaningar med blockkedjan inom 
samtliga berörda delmoment. 

5.1 Möjligheter med blockkedjan 

5.1.1 Inledande datainsamling och analys  
Med implementering av blockkedjetekniken tillkommer ett antal fördelar. Tekniken kan 
möjliggöra att identifierade utmaningar inom processen för datainsamling och analys reduceras, 
vilket indirekt effektiviserar hela transaktionsprocessen. 

Åtskilliga respondenter betonar processen vid förvärv och avyttring av fastighetstillgångar som 
komplex och tidskrävande, vilket överensstämmer med flertalet presenterade forskningsarbeten 
inom ämnesområdet. Crosby och McAllister (2004) exemplifierar finansmarknaden som olik 
från fastighetsmarknaden, med betydligt enklare transaktionsprocesser på grund av dess 
specifika egenskaper och allmänhetens tillgänglighet till information. Från intervjustudien 
framförs tidskrävande och kostsamma transaktionsprocesser som en konsekvens av rådande 
informationsasymmetrier och bristande transparens på fastighetsmarknaden. Schulte et al. 
(2005) understryker transparens och kunskap om fastighetsmarknaden som avgörande faktorer 
för ett framgångsrikt fastighetsförvärv samt för att långsiktiga investerare skall våga investera 
på marknaden. En utveckling mot att aktörer redovisar mer information på den kommersiella 
fastighetsmarknaden är således att eftersträva. 

Tillgången på fastighetsdata beskrivs i allmänhet vara begränsad och fragmenterad över ett 
flertal offentliga och privata databaser (ofta abonnemangsbaserade). Det innebär med 
utgångspunkt i intervjustudien och i enlighet med Ashadi och Karels (1997) samt Devaney och 
Scofield (2013) ofta höga datainsamlingskostnader för de aktörer som söker och samlar mycket 
information. Enligt de intervjuade är befintliga databaser därutöver centraliserade, vilket 
betyder att noggrannheten och detaljerna i ekonomisk, juridisk och teknisk data är helt beroende 
av enskilda aktörer och myndigheters engagemang att tillföra och uppdatera information. 
Tillgänglig fastighetsdata betonas sedermera som inte heltäckande för att utgöra 
beslutsunderlag vid förvärv eller avyttring. För att skapa ett fullständigt beslutsunderlag, måste 
data ofta kompletteras från fastighetsägare, vanligtvis via fastighetsrådgivare, vilket bidrar till 
höga mäklarkostnader. Ovanstående utmaningar med tillägg av brist på standardiserade 
processer kan följaktligen leda till att tillgänglig information är ofullständig, ouppdaterad samt 
oriktig, vilket medför långvariga och kostsamma datainsamlingsprocesser. 

Idag diskuteras det flitigt hur man kan underlätta och standardisera insamling av fastighetsdata 
för att uppnå högre effektivitet för såväl transaktionsprocessen som hela den kommersiella 
fastighetsmarknaden. Ett förslag om att övergå till blockkedjebaserade system har väckt stort 
intresse bland de intervjuade. Iansiti och Lakhani (2017) framför att blockkedjetekniken lämpar 
sig väl för att lagra information i en databas för att motverka informationsasymmetrier, uppnå 
högre transparens samt eliminera manipulering, radering och revision av information. De 
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intervjuade instämmer och påvisar blockkedjan som ett potentiellt verktyg som kan påskynda 
processerna för datainsamling och analys. 

En decentraliserad blockkedjebaserad databas skulle med bakgrund mot intervjustudien och 
tidigare forskningsarbeten göra det möjligt för aktörer på marknaden att dela och synkronisera 
information, så att alla får tillgång till samma information om den underliggande tillgången. 
Teknologins decentraliserade struktur avlägsnar dessutom risken för att någon enskild aktör 
skulle äga och tjäna på nätverket. Blockkedjan kan således erbjuda en alternativ plattform med 
fastighetsinformation som är identisk för samtliga användare i nätverket till en lägre kostnad. 
En annan väsentlig aspekt som framförs är blockkedjans kapacitet att tillhandahålla tillförlitlig 
information. För att ny och modifierad information ska tillföras om en specifik fastighet i en 
blockkedjebaserad databas, måste användare i nätverket validera informationen innan den kan 
lagras i databasen. Att data distribueras över ett validerat och strukturerat peer-to-peer-nätverk 
gör det följaktligen möjligt att eliminera risker för manipulering och bedrägeri (Zhao et al., 
2016). Detta kan medföra större kontroll och tillit över fastighetsdata än vad som gäller idag. 

Med hänsyn till ovanstående kan blockkedjetekniken bidra till nya effektiviseringsmöjligheter 
för de traditionella processerna inom datainsamling. Tekniken upplevs vara ett optimalt verktyg 
för att uppnå högre transparens samt för att erhålla mer heltäckande, tillförlitlig och 
kvalitetsmässig fastighetsdata. Detta får följdeffekter genom snabbare beslutsfattande vid 
avyttring eller förvärv samt lägre kostnader för insamling och analys av information. 

5.1.2 Due diligence-processen 
Tidskrävande och trögrörliga processer 

I de utförda litteratur- och intervjustudierna går det att konstatera att säljaren i en specifik 
fastighetsaffär har ett informationsövertag över köparen, vilket är anledningen till varför en due 
diligence ofta måste utföras innan ett beslut kan fattas huruvida man bör genomföra eller 
avbryta affären. Ahlberg et al. (2015) påvisar due diligence-processen som fundamental för att 
köparen ska erhålla mer kunskap om det som ska förvärvas. Due diligence-processen ger 
köparen således möjlighet att undersöka risker och eventuella avvikelser av den data som 
uppgivits av säljaren/säljrådgivaren, för att göra en egen bedömning av marknadsvärdet på 
fastigheten. Det är en process som enligt Crosby och McAllister (2004) med stor sannolikhet 
drar ut på transaktionsprocessen med anledning av noggranna och tidskrävande ekonomiska, 
juridiska och tekniska granskningar. Från intervjustudien beskrivs processen för due diligence 
som centraliserad, sluten samt bristfällig när det kommer till standardisering. Aktörer ägnar 
mycket tid för att återigen verifiera fastigheter och reproducera basinformation trots tidigare 
försäljningar av samma fastighet och relativt få förändringar avseende fastigheters tekniska och 
juridiska egenskaper, dock med undantag från de ekonomiska. Eftersom kommersiella 
hyreskontrakt i Sverige ofta tecknas på fyra till fem år (Lind och Lundström, 2009), kommer 
det ekonomiska underlaget vid nästa fastighetsvärdering i en transaktion, med stor sannolikhet 
vara avvikande från värderingen i den föregående försäljningen av fastigheten. Utförande av 
due diligence skapar trots detta en tröghet i processen som inte behöver finnas. Crosby och 
McAllister (2004) associerar utdragna transaktionsprocesser med ökad risk för förändrade 
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marknadsförhållanden. Detta överensstämmer med intervjustudien som dessutom tillägger 
risken för objektspecifika förändringar. Tid utgör således en risk för osäkerheten kring 
framtiden, vilket indirekt avspeglas i ökad volatilitet på förväntad avkastning. 

Det går inte att undgå det faktum att det finns en önskan från de medverkande 
intervjupersonerna att due diligence-processen bör effektiviseras. En övergång till en 
blockkedjebaserad databas skulle kunna lindra de ovan diskuterade utmaningarna i due 
diligence med att samla in information i datarum och analysera uppgifterna för att göra en 
bedömning av fastighetsaffären. Med koppling till Carlozo (2017) och Franco (2015) ser flera 
respondenter potentialen för blockkedjan att tillhandahålla kontinuerligt uppdaterade datarum 
för varje enskild fastighet som är öppen för samtliga användare inom nätverket. Tillämpning 
av blockkedjetekniken i due diligence-processen kan vara till behjälplig när det kommer till 
förtroenderelaterade aspekter (Zhao et al., 2016), då parterna som ingår överlåtelseavtalet måste 
validera informationen innan den kan tillföras i datarummet för den specifika fastigheten 
(Peters och Panayi, 2015). Om denna lagras i blockkedjan kan således samtliga deltagare förlita 
sig på att informationen stämmer. Blockkedjan kan dessutom säkerställa att befintlig 
information kontinuerligt förvaras i datarummet med utan möjlighet till manipulering och 
radering (Nofer, et al., 2017; White, 2017). Detta innebär att data vid tidigare försäljningar även 
inkluderas i datarummet vid nästa försäljningstillfälle, vilket möjliggör för aktörer att bevaka 
och utvärdera fastigheternas ekonomiska, juridiska och tekniska tillstånd över tid. Ett 
decentraliserat och standardiserat blockkedjebaserat system för due diligence-förfaranden har 
följaktligen potential att skapa en mer transparent marknad med mindre 
informationsasymmetrier och förlust av information. Som ett resultat kan tidsåtgången för 
genomförande av due diligence reduceras. 

Intermediära kostnader 

Flera teoretiker såsom Bosak et al. (2007) och McAllister et al. (2008) associerar processen för 
due diligence som kostnadsintensiv för involvering av tredje part som exempelvis 
transaktionsrådgivare, jurister och tekniska konsulter. En av de intervjuade menar att kostnaden 
för att erhålla information via datarum, inte bara avser kostnaden för själva informationen, utan 
även kostnaden för att anlita någon att göra datainsamlingen. Från intervjustudien framhävs 
kostnader för intermediärer som inte osedvanligt höga eller hämmande för 
fastighetsinvesteringar i en internationell kontext. Trots detta kan sänkta kostnader för 
intermediärer vara positiva för fastighetsinvesteringar. Med lägre intermediära kostnader, 
genereras högre avkastning i fastighetsaffären för investeraren. Det bör dock tilläggas att 
transaktionskostnader även inkluderar skattekostnader (både vid lagfart och bolagstransaktion), 
vilket enligt majoriteten respondenterna utgör en större del av den totala transaktionskostnaden 
och är därmed en viktigare fråga. 

Ett av incitamenten att vilja implementera blockkedjetekniken som Nakamoto (2008) 
framhäver är just elimineringen av intermediärer. Intervjustudien markerar emellertid att detta 
inte måste innebära att användandet av transaktionsrådgivare elimineras. Deras främsta uppgift 
är inte att juridiska formaliteter blir korrekta, utan det är genomförandet av analys, 
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marknadsföring samt för att sköta den mänskliga interaktionen. Blockkedjetekniken yrkas ändå 
ha potential att eliminera och effektivisera vissa manuella delmoment såsom insamling av data, 
formalia med mera. Men att komplexa transaktioner, som i fallet för kommersiella fastigheter, 
skulle skapa ett fullständigt oberoende av intermediärer är dock föga troligt. 

5.1.3 Överlåtande 
Det sista steget i transaktionsprocessen är det juridiska färdigställandet av överlåtelsen vilket 
innebär att äganderätten överförs genom att köparen blir tilldelad lagfart och säljaren tar emot 
överenskommen ersättning (Crosby och McAllister, 2004). Detta är huvudsakligen en manuell 
process som inkluderar en stor mängd dokumentation, kommunikation och undertecknanden 
(Ahlberg et al., 2015). Intervjustudiens resultat indikerar att en stor del av den manuella 
processen kan elimineras vid implementering av blockkedjan. Blockkedjeteknologin och 
smarta kontrakt anses kunna användas på ett idealiskt sätt för att administrera och verkställa 
fastighetsaffärer utan tidsfördröjning när köpare och säljare enats om en köpeskilling. Empirin 
understryker att blockkedjan kan användas både vid registrering av lagfart och vid 
bolagstransaktioner, vilket medför att tekniken är väl lämpad för den kommersiella 
fastighetstransaktionsmarknaden som i Sverige präglas av bolagstransaktioner. Smarta kontrakt 
beskrivs även kunna tydliggöra transaktionsprocessen genom att kontinuerligt följa upp vad 
som krävs från inblandade parter för att en transaktion ska verkställas. Detta framför även 
Savelyev (2017) och Nofer et al. (2017) som poängterar att smarta kontrakt har kapacitet att 
digitalt underlätta, verifiera och genomdriva transaktioner. 

Ett par respondenter menar att registrering av lagfart genom manuella och pappersbaserade 
system kan skapa problem vid validering av dess autenticitet. Om informationen gällande 
lagfart inte går att betrakta som tillförlitlig vid en fastighetstransaktion finns det risk att köparen 
måste vidta juridiska åtgärder för att säkerhetsställa att eventuella oklarheter inte påverkar 
köparens framtida ägande. Denna juridiska process tenderar att vara kostnads- och 
tidskrävande, vilket överensstämmer med Devaney och Scofield (2013). För att åstadkomma 
en effektiv överlåtelse av äganderätten är transaktionsprocessen beroende av tillförlitlig 
information, förkortad transaktionstid och låga transaktionskostnader (Crosby och McAllister, 
2004). Empirin gör gällande att genom användning av smarta kontrakt inbäddade i en 
blockkedja underlättas arbetet med att både validera information och skydda den mot 
manipulation samtidigt som processen blir mer autonom. Detta kan vidare kopplas till Nofer et 
al. (2017) redogörelse för att blockkedjans decentraliserade struktur och distribuering av 
information bidrar med fördelaktiga egenskaper i jämförelse med den traditionella 
transaktionsprocessen. Köpare, kreditgivare och investerare kan således förlita sig på 
blockkedjans distribuerade databas för kontroll av information gällande ägarförhållanden och 
lagfart. Detta bedöms även resultera i ett mer tillförlitligt och trovärdigt fastighetsregister, vilket 
möjliggör kortare transaktionstider och lägre transaktionskostnader. Det är emellertid väsentligt 
att notera att tidigare studier om transaktionsprocessen främst utförts i Storbritannien, vars 
juridiska förfarande vid en överlåtelse skiljer sig från det svenska systemet med inskrivning av 
ny lagfaren ägare i fastighetsregistret. Beträffande detta går det att argumentera för att dessa 
studier inte är fullständigt tillämpningsbara vid analys av den svenska transaktionsprocessen.  
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Enligt Iansiti och Lakhani (2017) erbjuder blockkedjan en transaktionsprocess som skyddar 
transaktioner och kontrakt från manipulering, radering och revision. Från empirin framkommer 
att oaktat om blockkedjan underlättar överlåtelsen av äganderätt vid fastighetstransaktioner, går 
det att diskutera vilket mervärde som skapas för marknadens aktörer. En väsentlig utmaning är 
således att bedöma om fastighetsmarknaden gynnas av decentraliserad miljö eller om den redan 
är att betrakta som säker och välfungerande. Mervärdet vid en implementering av blockkedjan 
på en redan fungerande kommersiell fastighetsmarknad är svårbedömt enligt en av 
respondenterna eftersom det krävs betydande investeringar och en komplex process för att 
utarbeta ett fungerande decentraliserat konsortium, utan garanti för större förbättring. Detta kan 
kopplas till Nofer et al. (2017) som framför att belastningen på blockkedjan ökar i takt med att 
nätverket växer och blir mer komplext, vilket kräver ökad kapacitet som bekostas av nätverkets 
användare. Empirin framlägger även att blockkedjan förmår att skapa mervärde på 
fastighetsmarknader som kännetecknas av rättsosäkerhet och utdragna överlåtelseprocesser. En 
myndighetsblockkedja som hanterar inskrivning av lagfart och ägarförhållanden gör det således 
möjligt för nationer att förbättra rättssäkerhet genom att minska korruption och förbättra 
transparensen kring ägarförhållanden och fastighetsregister.  

Ett flertal av respondenterna har identifierat att överlåtelser har benägenhet att vara 
tidskrävande på grund av ett stort antal involverade intermediärer och omfattande icke-
standardiserad dokumentation. Tidsåtgången och kostnaden för att färdigställa en kommersiell 
fastighetsaffär beskrivs som betydande om förvärvet genomförs över nationsgränser eller med 
avancerad finansieringsstruktur. Bristen på standardisering i kombination med dålig 
samordning mellan involverade parter är således anledningar till ökad transaktionsrisk. I 
enlighet med detta framhåller Devaney och Scofield (2015) att säljare generellt har informativ 
fördel gentemot köpare, i synnerhet vid internationella gränsöverskridande transaktioner. 
Vidare anger McAllister et al. (2008) att rådgivare oftast används för att lösa frågor som 
uppkommer under överlåtelseprocessen och att detta utgör en väsentlig del av 
transaktionskostnaderna. Empirin framför dock att denna problematik kan lösas med 
blockkedjan som har kapacitet att öka effektiviteten och transparensen i överlåtelseprocessen. 
Detta relaterar till Szabo (1997) och Swan (2015) som argumenterar för att smarta kontrakt har 
kapacitet att vara tillgängliga för berörda juridiska parter samt automatiskt verkställas utan att 
vara beroende av tredje part. Vidare kan en implementering av blockkedjan erbjuda juridisk 
information från tidigare transaktioner, pantbrevsinskrivningar, nyttjanderättsavtal och 
ägandehistorik. Detta gäller även vid gränsöverskridande fastighetsaffärer då blockkedjan kan 
tillhandahålla ett gemensamt nätverk för involverade parter i transaktionen där samtliga kan 
interagera och dela information utan behov av ytterligare intermediärer.  
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5.2 Utmaningar vid implementering av blockkedjan 
Studiens resultat framhåller blockkedjan som banbrytande med kapacitet att förändra 
marknadsstrukturer. Utöver detta finns en samstämmig åsikt om att blockkedjan börjat förändra 
samhällets syn på transaktionshantering och informationslagring. Förutom de fördelar och den 
påverkan blockkedjan förväntas bidra med finns det även betydande begränsningar som för 
närvarande förhindrar en omfattande implementering. 

Enligt Baum (2017) lovar blockkedjan långsiktiga fördelar avseende effektivitet, produktivitet, 
aktualitet och kostnader. Respondenterna framför dock att det initialt är komplext och 
kostnadskrävande att få en blockkedja att fungera som helhet. Empirin belyser att mjukvaran 
som behövs för att använda blockkedjeteknologin på en marknad eller inom en organisation 
generellt är dyr att utveckla, vilket medför krav på att potentiella intressenter är villiga att 
investera i innovation och teknikutveckling. Detta anses innebära en problematik relaterad till 
hur en kommersiell modell kan utformas för att skapa incitament för fastighetsbranschen att 
tillsammans ta kostnaden för att utveckla och effektivisera transaktionsprocessen. En övergång 
till ett helt eller delvis blockkedjebaserat transaktionssystem är enligt respondenterna 
följaktligen beroende av att fastighetsbranschens mer framstående och inflytelserika aktörer 
engagerar sig i utvecklingen. Detta eftersom möjligheten för små- och medelstora bolag att 
initialt genomdriva en implementering riskerar att vara oåtkomligt på grund av höga kostnader 
och lågt inflytande i fastighetsbranschen som av många betraktas som konservativ och 
trögföränderlig, i enlighet med Trofimov et al. (2016). 

Empirin framhåller att det finns legala och regulatoriska utmaningar som måste hanteras för att 
transaktionsprocessen ska kunna digitaliseras. Varje transaktion som genomförs måste ta 
hänsyn till existerande lagstiftning, vilket aktualiseras både under due diligence-processen och 
vid överlåtande av äganderätt. Detta kan kopplas till hur Bosak et al. (2007) framhåller vikten 
av att beakta legala aspekter vid fastighetstransaktioner. Ett införande av blockkedjan innebär 
således att den bakomliggande tekniken måste anpassas efter existerande lagstiftning, vilket 
skulle motverka vissa av de fördelar som tekniken erbjuder. Dessa legala begränsningar måste 
således bemötas för att möjliggöra en effektiv implementering av blockkedjan i 
transaktionsprocessen. Detta kräver bra samarbete med lagstiftaren och regulatorer för att 
urskilja vilka rättsliga förändringar som krävs för att underlätta digitalisering av 
transaktionsprocessen och därmed inte sätta stopp för fastighetsbranschens utveckling. 

Blockkedjan är ursprungligen konstruerad som ett öppet decentraliserat nätverk med syftet att 
göra lagrad information synlig för offentligheten, vilket även understryks av Carlozo (2017) 
och Nofer et al. (2017) som en av de främsta fördelarna med blockkedjeteknologin. Detta kan 
dock innebära problem för aktörer i fastighetsbranschen som lägger stor vikt vid att kunna 
skydda och begränsa utomståendes tillgång till sekretessbelagd information. En blockkedja kan 
således förefalla opassande för dessa aktörers affärsverksamhet vilket medför en fundamental 
utmaning i att säkerhetsställa blockkedjans tillförlitlighet. Blockkedjan kan emellertid anpassas 
för att tillgodose olika behov och specifikationer genom att utformas som en privat blockkedja 
som endast ger de med berättigade skäl tillgång till lagrad data. Detta går att koppla till 
Spielman (2016) som beskriver den privata blockkedjestrukturen som väl anpassad för 
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relationsdrivna kommersiella marknader med begränsad transparens. Från en kontrasterande 
synvinkel menar Verheye (2017) att den privata blockkedjan motarbetar en av de primära 
fördelarna med blockkedjeteknologin genom att återinföra beroendet av en kontrollerande part 
som reglerar hur information delas inom nätverket. Trots att den privata blockkedjestrukturen 
frångår vissa av initiala grundtankarna med blockkedjeteknologin så kan den sannolikt göra en 
implementering mer trolig. 

Empirin framhåller att gemene man alltjämt är okunnig om blockkedjan och dess potentiella 
användningsområden. För att lyckas integrera blockkedjetekniken i system och processer krävs 
således att allmänheten blir medveten om tekniken samt vilka fördelaktiga egenskaper den kan 
bidra med. Trots att blockkedjan utforskats och implementeras i vissa branscher är den 
allmänna kunskapen begränsad och blockkedjan förmodas ofta vara synonymt med 
kryptovalutor (Iansiti och Lakhani, 2017). Det är således viktigt att få allmänheten att förstå 
skillnaden mellan applikationer som är baserade på en blockkedja och blockkedjeteknologin i 
sig. Om det går att tydliggöra denna skillnad finns det goda möjligheter till en ökad vilja att 
utnyttja blockkedjetekniken i transaktionsprocessen. 

För att införande av innovation ska bli framgångsrik poängterar Rogers (2003) betydelsen i att 
identifiera de relativa fördelarna, möjligheten att testa, konkreta och observerbara resultat samt 
utvärdera innovationens kompatibilitet och komplexitet. Alla dessa faktorer belyses i 
intervjustudiens resultat. En av respondenterna framhåller betydelsen i att tydliggöra fördelarna 
med blockkedjan för varje enskild aktör. Detta krävs för att kunna utforma en blockkedja som 
bidrar med mervärde till fastighetsbranschen. Vidare framför empirin vikten av att testa om 
blockkedjan bidrar till en snabbare process genom att initialt implementera den i liten skala. En 
implementering av blockkedjan anses även kunna uppvisa konkreta förbättringar med en mer 
transparent hantering av fastighetsrelaterad information. Möjligheten att eliminera tredje part 
betraktas som ett ytterligare observerbart resultat. Blockkedjan som innovation brister dock 
något i aspekterna kompatibilitet och komplexitet enligt respondenterna. Kompatibiliteten med 
användarnas värderingar och behov är bristfällig på grund av att fastighetsbranschen är 
strukturerad för att vidmakthålla rådande marknadsstrukturer. Det finns följaktligen en risk att 
inflytelserika aktörer kommer hävda att det inte finns behov av ökad transparens och därför inte 
vilja dela med sig av marknadsinformation och transaktionsdata. Blockkedjans struktur och 
tekniska komplexitet framhålls som ett annat hinder för implementering. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras svar på den ställda forskningsfrågan. Svaren är baserade på det 
som framkommit av studien. Vidare presenteras reflektioner kring hållbar utveckling, 
studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Allmänt 
Studiens övergripande forskningsfråga lyder enligt följande; ”Vilka möjligheter och 
utmaningar finns det med implementering av blockkedjan i transaktionsprocessen för 
kommersiella fastigheter?”. Syftet med studien är att från ett fastighetsekonomiskt perspektiv 
bidra med kunskap huruvida blockkedjan kan utveckla fastighetsbranschen med fokus på 
transaktionsprocessen. Vidare syftar studien till att klargöra positiva och negativa aspekter med 
blockkedjeteknologin samt hur transaktioner på fastighetsmarknaden kan effektiviseras och 
vilka utmaningar som finns med detta. 

Attributen för fastigheter som tillgångsslag medför att tillgången till information är relativt 
begränsad. Svårigheten att hitta information är en del av informationsasymmetrin och den 
bristande transparens som råder på marknaden. Fastighetsdata är i allmänhet begränsade och 
fragmenterade över flera centraliserade databaser, både gällande och privata 
abonnemangsbaserade databaser. Detta kan leda till kostnads- och tidskrävande 
datainsamlingsprocesser för de aktörer som söker mycket information. En utveckling mot att 
redovisa mer och samlad information på fastighetsmarknaden är alltså att eftersträva. Med en 
blockkedjebaserad databas kan högre transparens uppnås, där samtliga användare får en 
identisk bild av den specifika fastigheten. Eftersom teknologin är decentraliserad, elimineras 
osäkerheten och risken för att en enskild aktör ska kunna äga nätverket. Teknologins validerade 
struktur gör det även möjligt att skapa en betrodd fastighetsdatabas utan risk för manipulering 
och makulering. Detta kan följaktligen leda till snabbare beslutsfattande vid avyttring eller 
förvärv och lägre datainsamlingskostnader, vilket indirekt effektiviserar transaktionsprocessen. 

I en enskild fastighetsaffär har säljaren ett informationsövertag gentemot köparen, vilket är 
varför en due diligence måste utföras. Det ägnas mycket tid åt att verifiera och återskapa 
basinformation avseende fastighetens ekonomiska, juridiska och tekniska attribut. Avsaknad 
av standardisering och fragmenterad data leder till en trögrörlig due diligence-process. Genom 
en implementering av blockkedjetekniken är det möjligt att tillhandahålla kontinuerligt 
uppdaterade datarum för varje enskild fastighet som är öppen för samtliga användare inom 
nätverket. Teknologin kan även säkerställa att parterna som ingår överlåtelseavtalet uppgett 
korrekta uppgifter. Till följd av att fastighetsdata inte kan makuleras eller förvrängas ges 
dessutom möjlighet att bevaka samt följa varje fastighetstillgångs ekonomiska, juridiska och 
tekniska tillstånd över tid. Med minskad tidsåtgång för datainsamling, analys och värdering 
samt minskad förlust av information, kan det beslutet genomföra eller avbryta en affär 
påskyndas. Implementering av blockkedjetekniken kan således skapa en transparent 
fastighetsmarknad med mindre informationsasymmetrier, vilket med stor sannolikhet kan få en 
kraftfull inverkan på att minska den nuvarande ineffektiviteten. 
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Gällande blockkedjeteknologins potential att förbättra överlåtelsedelen i transaktionsprocessen 
visar studien på att den existerande manuella hanteringen av överlåtelsen till stor del kan 
elimineras. Utöver detta kan transaktionsprocessen tydliggöras genom blockkedjans kapacitet 
att kontinuerligt registrera vilka moment som respektive part måste fullgöra för att processen 
ska fortlöpa och slutligen också leda till en genomförd transaktion. Detta betyder följaktligen 
att transaktionsprocessen blir autonom. Blockkedjans skyddade struktur kan även underlätta 
arbetet med att validera ägandeförhållanden och lagfart. En implementering kan således 
resultera i ett mer tillförlitligt och trovärdigt fastighetsregister. Vidare pekar studien på att 
blockkedjan kan skapa mervärde på fastighetsmarknader som kännetecknas av rättsosäkerhet 
och utdragna överlåtelseprocesser, genom att minska korruption och förbättra transparensen 
angående lagfart.  

Förutom de fördelar och den positiva påverkan som blockkedjan kan förväntas bidra med 
påvisar studien ett antal utmaningar vid en implementering av blockkedjeteknologin. Den 
främsta utmaningen som studien framlägger bevis för är svårigheten att utarbeta ett 
kommersiellt fungerande konsortium som initialt kan hantera den komplexa och 
kostnadskrävande implementeringen av blockkedjan. För en framgångsrik implementering 
krävs även engagemang från fastighetsbranschens existerande aktörer, vilket skapas genom att 
tydliggöra vilka ekonomiska fördelar som finns med blockkedjetekniken. Vidare pekar studien 
på diverse legala och regulatoriska utmaningar som måste beaktas för att möjliggöra en 
implementering. Dessa kräver ett nära samarbete med lagstiftaren med syfte att anpassa lagar 
och bestämmelser efter den tekniska utvecklingen. Studien visar på att det existerar en positiv 
grundinställning till en möjlig implementering av blockkedjetekniken men att teknikens 
komplexitet innebär att aktörer som värdesätter privat och konfidentiell information kommer 
vara ovilliga att ingå i ett publikt blockkedjebaserat nätverk. Empirin belyser även vikten av att 
åtgärda allmänhetens okunskap beträffande blockkedjeteknologin för att eliminera den skepsis 
till tekniken som uppkommit på grund av kopplingen till kryptovalutor.  
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6.2 Summering 
Utifrån studiens frågeställning påvisas ett flertal aspekter som kan vara värdehöjande i 
transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter för att uppnå en effektivare och mer likvid 
fastighetsmarknad. Dessa aspekter går att delas upp i transaktionsprocessens olika faser, vilket 
illustreras enligt följande figur: 

 

Figur 5. Sammanställning av värdehöjande aspekter vid implementering av blockkedjetekniken. 

Utöver ovan nämnda aspekter bidrar blockkedjan även med ett antal möjligheter och 
utmaningar som omfattar hela transaktionsprocessen: 

• Blockkedjan kan med fördel användas både vid lagfart och bolagstransaktioner. 
• Blockkedjor som hanterar registrering av lagfart har potential att bidra med rättssäkert 

genom att motverka korruption och öka transparensen kring ägarförhållanden.  
• Implementering av blockkedjetekniken skapar en transparent fastighetsmarknad med 

mindre informationsasymmetrier, vilket med stor sannolikhet kan motverka existerande 
ineffektivitet och felaktigheter i transaktionsprocessen. 

• Blockkedjan är väl lämpad för informationshantering vilket bidrar med tillförlitlighet 
och trovärdighet. Detta påskyndar beslutsfattande och minskar transaktionskostnader. 

• Den främsta utmaningen med implementering av blockkedjan är att initialt konstruera 
och få ett kommersiellt konsortium att fungera.  

• Blockkedjan exponeras mot legala och regulatoriska utmaningar som måste beaktas och 
hanteras i samarbete med lagstiftaren och regulator. 
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6.3 Reflektioner kring hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling används för att markera önskad samhällsutveckling och definieras 
som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov (Bruntlandkommissionen, 1987). För att konkretisera 
hållbar utveckling delas begreppet upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (KTH, 
2018). 

Ekologisk hållbarhet innefattar jordens ekosystem vilket omfattar allt levande och dess 
livsmiljö. Det handlar följaktligen om att långsiktigt bevara jordens, vattnets och ekosystemens 
produktionsförmåga samt minska de negativa effekterna på människans och naturens hälsa 
(KTH, 2018). En implementering av blockkedjan i transaktionsprocessen för kommersiella 
fastigheter har potential att främja ekologisk hållbarhet genom att generera effektivare 
transaktionsprocesser som innebär minskad tidsåtgång och resursutnyttjande, vilket leder till 
minskad pappersförbrukning och reducerad miljöpåverkan. Den nuvarande transaktions-
processen kännetecknas även av resande för möten, något som kan minskas vid implementering 
av blockkedjetekniken. Vidare underlättar blockkedjan delningsekonomi vilket har potential att 
effektivisera resursutnyttjandet i fastighetsbranschen. 

Social hållbarhet avhandlar de humanitära aspekterna välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter 
och individens behov (KTH, 2018). Blockkedjan kan stimulera dessa dimensioner och främja 
social hållbarhet genom att motverka manipulation, korruption samt öka transparensen gällande 
ägandeförhållanden och lagfart. Detta grundar sig i blockkedjans tillförlitliga databehandling 
och nätverkssäkerhet vilket kan tillgodose individers behov och rättigheter. 

Definitionen av ekonomisk hållbarhet varierar men beskrivs ofta inbegripa att hushålla med 
mänskliga och materiella resurser på lång sikt (KTH, 2018). Detta kan kopplas till blockkedjans 
förmåga att minska transaktionskostnader samt informationsasymmetrier vilket leder 
marknaden närmare perfekt konkurrens och effektiv prissättning. 

6.4 Studiens begränsningar 
Tidigare forskningsarbeten inom transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter har främst 
fokuserat på den brittiska fastighetsmarknaden. Studien använder sig emellertid av svensk och 
internationell litteratur samt andra vetenskapliga referenser för att frambringa en generell 
illustration av transaktionsprocessen med samtliga delmoment. Däremot saknar studien inslag 
av tidigare svenska forskningsarbeten gällande tidsåtgången per transaktion för olika fastighets- 
och marknadsförhållanden, vilket med hänsyn till studiens avgränsningar kan skapa en skev 
bild av tidsaspekten på den svenska transaktionsmarknaden.  

Eftersom blockkedjetekniken är en relativt ny teknik vid tidpunkten för denna studie, råder det 
brist på tidigare forskningsavhandlingar inom ämnet, framförallt med ett tillämpningsområde 
inom fastighetsbranschen. Det har däremot tillkommit ett antal rapporter, artiklar och dylikt om 
blockkedjetekniken och dess potentiella möjligheter inom diverse marknader. Dessa källor kan 
dock till viss del ha intressebaserade infallsvinklar för vinstdrivande ändamål, vilket kan skapa 
skepsis gentemot ursprungets trovärdighet. Detta i kombination med avsaknad av vetenskaplig 
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anknytning bör dessa således inte användas i syfte att komplettera den vetenskapliga 
referensramen, som genereras i denna uppsats. Detta har följaktligen bidragit till en begränsad 
forskningsbredd kring ämnet, vilket innebär att studien främst förlitat sig på data som inhämtats 
från de intervjuade. 

Vid tidpunkten för studien, fanns det inga svenska aktörer som officiellt använt sig av 
blockkedjetekniken för att effektivisera transaktionsprocessen eller andra affärsområden på den 
kommersiella fastighetsmarknaden. Till följd av den tämligen obeprövade blockkedjetekniken 
och de avgränsningar som har betonats i denna studie, har antalet potentiella intervjupersoner 
inom tekniken varit mycket begränsade. Intervjustudien har med hänsyn till detta, enbart förlitat 
sig på intervjupersoner med kunskaper av blockkedjan inom transaktioner av värdepapper samt 
bokning av hotellrum via nätverk.  

6.5 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har varit av explorativ karaktär och enbart fokuserat på vilka möjligheter och 
begränsningar som finns vid implementering av blockkedjeteknologin i transaktionsprocessen 
för kommersiella fastigheter. Till följd av detta återstår det ett flertal aspekter kring 
transaktionsprocessen och blockkedjan som inte har studerats.  

Denna studie har valt att avgränsa sig från de juridiska aspekterna vid en potentiell 
implementering av blockkedjetekniken i transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter. 
Trots detta är det onekligen av intresse och väsentligt att ta dessa i beaktande vid framtida 
studier för att få en mer rättvis bild av forskningsfrågan.  

Med hänsyn till blockkedjans effektiviseringspotential inom fastighetstransaktioner, är det 
likaså intressant att undersöka dess implementeringsmöjligheter inom andra affärsområden på 
den kommersiella fastighetsmarknaden. Med utgångspunkt från intervjustudien diskuteras även 
diverse brister i hur uthyrning av lokaler genomförs idag. Med alltmer önskemål på 
standardiseringar och snabbare processer är sålunda uthyrningsprocessen ett ytterligare 
fundamentalt område att undersöka huruvida det föreligger utvecklingspotential med 
tillämpning av blockkedjetekniken. 

Förutom de möjligheter som blockkedjan erbjuder kring transaktionsprocessen har teknologin 
potential att förändra fastighetsbranschen genom att underlätta delningsekonomi. Att studera 
om blockkedjan kan främja delningsekonomi är intressant utifrån både ett marknads- och 
hållbarhetsperspektiv, vilket gör ämnet väsentligt att studera.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 
Del 1 - Transaktionsprocessen 

• Fastighetsmarknaden beskrivs ofta som en illikvid marknad på grund av dess 
transparens. Finns det andra uppenbara faktorer som har varit bidragande? 

• Upplever ni att det finns påtagliga informationsasymmetrier mellan aktörer på den 
svenska fastighetsmarknaden? Hur hanteras eventuell asymmetrisk information mellan 
köpare och säljare?  

• Vad anser ni om transaktionsprocessen på den kommersiella fastighetsmarknaden med 
avseende på tid och kostnader? Vilka andra risker finns det i samband med 
fastighetstransaktioner? 

• Upplever investerare transaktionsprocessen som ett hinder för att investera i 
fastigheter? 

• Hur står köpare, säljare samt intermediärer till flexiblare transaktionsprocesser? Är det 
önskvärt bland samtliga inblandade? 

Del 2 - Implementering av blockkedjan 

• Digitalisering av fastighetsmarknaden för både bostäder och kommersiella fastigheter, 
har den senaste tiden varit ett aktuellt ämne för såväl Sverige som globalt. Vilka för- 
och nackdelar finns det med denna digitala utveckling? 

• Blockkedjan har under de senaste åren implementeras inom ett flertal branscher. Vilka 
är de främsta incitamenten till att använda blockkedjan? 

• Vilka möjligheter och utmaningar finns det med implementering av blockkedjan i 
transaktionsprocessen för fastighetstillgångar? 

• Vilka är de största fördelarna med smarta kontrakt? Vilka risker och begränsningar 
finns det med att digitalisera kontrakt och transaktioner? 

• Hur ser fastighetsbranschen på blockkedjetekniken? Vilka användningsområden tror 
ni tekniken är bäst lämpad för? 

• Anser ni att det är möjligt att standardisera system och processer i 
fastighetsbranschen? Hur samarbetsvilliga är fastighetsmarknadens aktörer för att 
utveckla branschen? 

Del 3 - Framtidsutsikter 

• Fastighetsbranschen beskrivs ofta som konservativ och kritisk mot förändringar. Hur 
utbildas branschen inom digitalisering och vilka farhågor finns med detta? 

• Från ett långsiktigt perspektiv, hur tror ni att digitalisering och implementering av 
blockkedjan kan påverka fastighetsmarknaden? 

• Vilka effekter kan implementering av blockkedjan ha på den globala investerar- och 
transaktionsmarknaden? 
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