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Sammanfattning  

  

  Titel: Hur objektivt är marknadsvärdet? 

Författare Marcus Kindbom 

Anna Persson 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 146 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Marknadsvärde, värdring och kundpåverkan 
   

 

När värderingar sker på fastighetsmarknaden utgår arbetet bakom dessa från ett 

samarbete mellan den inhyrda värderaren och beställaren av värdeingen. Beställaren 

kan ha olika anledningar till varför denne önskar ett visst värde och använda sig av 

olika metoder för att uppnå detta. Värderaren kan också av olika anledningar vara 

villig att genomföra värderingen med ett visst värde som slutmål för att gynna sig 

själv. Beroende på utsträckningen av detta beteende kan det orsaka olika stor 

påverkan på marknadsvärdet . 

Syftet med rapporten är att utröna i vilken utsträckning kundpåverkan idag influerar 

fastighetsmarknaden och de marknadsvärden som fastslås. För att komma fram till 

slutsatser om hur mycket man kan lita på de marknadsvärden som erhålls har två 

enkäter skickats ut och fyra intervjuer har hållits. Vidare har bakgrundsmaterial från 

hela världen behandlats. Detta för att skapa dels en bild över marknader utanför 

Sverige och för att undersöka hur de som jobbar på marknaden idag ser på denna 

frågeställning.  

Resultaten som uppnåtts har ofta varit inom vad som varit förväntat men med några 

undantag. Att det inte i någon generell bemärkelse finns regler för hur ofta en 

värderare bör byta kunder kan anses vara en komponent som kan öka risken för 

minskad objektivitet. Dock har inte resultaten visat på att marknadsvärdet inte skulle 

vara att lita på varför ingen drastisk omvandling av marknaden verkar behövas. 

Dock har olika typer av lösningar för hur objektiviteten skall kunna säkerställas 

skapats. 
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Abstract  

  

  Title: How objective is market value? 
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Anna Persson 
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Keywords Market value, appraisals and client pressure 

   

 

In the real estate market when a valuation is being performed, the work behind it is 

executed by the appraiser and the costumer whom are working together. The 

costumer may have different reasons to why he wants a certain value at the end of 

the valuation, and may use different techniques to get that value. Even the appraiser 

may have his reasons to want a specific value when the work is done. Depending on 

the extent of this behavior from both appraiser and costumer it may have an effect on 

how objective the market value turns out to be in the end. 

The purpose of the thesis is to determine to what extent client pressure influences the 

real estate market and the market values that are being established today. To reach a 

conclusion on how much you can trust the market value two surveys has been sent 

out and four interviews has been held. Besides that, earlier studies from all over the 

world has been read and processed. This has all been done to create an 

understanding of the real estate markets outside of Sweden and to investigate how 

those who work in the market look at the framing of the issue.  

The result that has been achieved has often been as expected but some surprises have 

also occurred. During the progress there was a realization that there is no policy for 

how often an appraiser should change costumers within the valuation firm. This 

could be a parameter that raises the risk for lowered objectivity.  The results have not 

showed that the market value cannot be trusted, and there is no need for a 

reformation of the market itself.  Instead of a reformation different solutions to how 

objectivity can be secured has been formulated. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Fastighetsmarknaden särskiljer sig till stor del från övriga marknader, detta då en 

fastighet sällan har exakt samma egenskaper som en annan fastighet vilket gör att 

deras marknadsvärde är svårare att uppskatta. Det gör att priser blir svårare att 

uppskatta vid en transaktion eller när det skall bestämmas vilket värde fastigheten 

ska taxeras för. För att lösa problemet anlitas utbildade fastighetsvärderare för att 

göra bedömningar av marknadsvärdet.  

 

Värderingsprocessen innebär att en värderare ska väga in alla värdepåverkande 

faktorer baserade på fakta och framtida prognoser för att komma fram till en slutlig 

bedömning av marknadsvärdet. Värderaren är även beroende av den information 

som beställaren av värderingen lämnar ut vilket komplicerar relationen dem 

emellan. Beroende på vad beställaren har för syfte med värderingen finns det olika 

incitament för denne att försöka påverka processen för att gynna dennes intressen. 

Påverkan kan ske indirekt genom informationen som lämnas till värderaren eller 

genom att beställaren har ett kunskapsövertag gentemot värderaren gällande den 

specifika fastigheten eller fastighetsmarknaden. Den indirekta påverkan behöver inte 

ske medvetet från beställarens sida utan kan ske omedvetet genom den information 

som lämnas ut. Värderaren kan även bli utsatt för direkt påverkan t.ex. genom att 

beställaren väljer att gå till en annan firma om denne icke blir nöjd med resultatet 

med värderingen. Dessa olika situationer ger upphov till intressekonflikter parterna 

emellan. Påverkan sker dock inte bara från beställarens håll. Värderaren kan vara 

intresserad av att gynna beställarens verksamhet för att få framtida uppdrag och kan 

därför låta det påverka värderingen trots att kunden vill ha en så objektiv värdering 

som möjligt. 

 

I en rapport från Storbritannien diskuteras några av dessa intressekonflikter, det kan  

till exempel handla om att värderarens ersättning är beroende av att kunden får sålt 

objektet eller att ersättningen räknas fram som en procentsats av det bedömda 

marknadsvärdet (Baum, Crosby, Gallimore, McAllister och Gray, 2000). Detta gör att 

objektiviteten vid bedömningar av fastigheters marknadsvärde kan ifrågasättas. 

1.2 Syfte/Hypotes 

Ämnet valdes för att få möjligheten att utforska i vilken utsträckning oacceptabel 

kundpåverkan existerar på den Svenska marknaden idag. Samt i vilken form den 

oftast förekommer i. Detta då resultatet skulle kunna påvisa hur anpassade de 

marknadsvärden som fås från värderingsfirmorna idag är efter kundens önskemål i 

jämförelse mot marknadens egentliga värde. 
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Utgångspunkterna för arbetet har kommit ur de hypoteser som utformats. Dessa har 

skapats ur värderarens synvinkel men även beställarens.  

 

Värderarsidan: 

      Värderaren bör ha riktlinjer för hur ofta de vill att deras värderare skall rotera 

kunder inom firman. Vidare anses det att det är svårt att inte alls låta sig influeras av 

kundernas påverkan även om det säkert i många fall endast är omedvetet. Dock 

finns det antagligen ett visst spann som det är möjligt att påverka inom. Att mindre 

firmor skulle vara mer beroende av sina kunder och där med också påverkbara i 

större utsträckning är ännu en av tankarna vid början av arbetet. Till sist anses det 

även att större beställare har ökad möjlighet att påverka sin värderare då de kan dra 

in mer pengar till värderingsfirman. 

 

Beställarsidan: 

Beställarens benägenhet att försöka påverka en värdering beror på vad denne ska ha 

värderingen till, samt hur beställarens ekonomiska situation ser ut är en av 

utgångspunkterna. Vidare anses det även att det borde vara så att beställarens 

sofistikation och pondus kan ha inverkan på storleken av deras inflytande. Är 

beställaren medveten om sin vikt för företaget antas det att de skulle kunna utnyttja 

sin ställning. 

1.3 Disposition 

Rapporten inleds med en introduktion som sedan följs upp med metod, där det 

förklaras hur arbetet lagts upp. För att sedan skapa en ordentlig förståelse till ämnet 

har en bakgrund sammanfattats tillsammans med en sammanställning av de 

bakgrundsmaterial som lästs. Vidare redovisas sedan de resultat som erhållits av den 

gjorda undersökningen. Dessa redovisas i frågeform så att den ställda frågan först 

presenteras och sedan återföljs av de svar som getts från både enkät och intervju. 

Detta följs av kopplingar till lästa rapporter samt egna kommentarer. Resultaten följs 

sedan upp under rubriken diskussion där en mer ingående analys av de frågor som 

uppkommit under arbetets gång genomförs. Slutligen hittas avslutningen med de 

slutsatser som gjorts samt en kort sammanfattning på rapporten. 
 

 
 
 
 

  



Hur objektivt är marknadsvärdet 

6 

 

2. Metod 

Arbetet tog sin början i frågeställningen “Hur objektivt är marknadsvärdet”. För att 

komma vidare i frågan hur mycket marknadsvärdet faktiskt är det värde som styr, 

och hur mycket marknadsvärdet går efter aktörerna beslutades det att enkäter skulle 

skickas ut och intervjuer skulle hållas. Det beslutas även att det är kundpåverkan 

som kommer vara huvudinriktningen för rapporten och då i form som både indirekt 

och direkt. Direkt kundpåverkan innebär att kunden påverkar värderaren under 

möten genom diskussioner och liknande. Indirekt kundpåverkan genom 

manipulationer av den information som kunden tilldelar värderaren. Ett flertal 

rapporter har lästs på området vilket redovisas under punkt 4 ”tidigare forskning”. 

 

Två enkäter skickats ut, en till alla auktoriserade värderare i Sverige (auktoriserade 

av samhällsbyggarna, tidigare Aspect och SVR) och en till finanschefer på större 

bolag inom fastighetsmarknaden. Vilka bland annat valts ut efter en lista över de 50 

största fastighetsbolagen i Sverige. 

 

Målet med enkäten som skickats till auktoriserade värderare är att få flera olika 

arbetande värderares syn på marknaden och dess beställare. Alltså att undersöka i 

vilken utsträckning de tycker att kundpåverkan kan vara rimlig alternativt orimlig 

samt hur de uppfattar att den oftast tar form. För att ta redan på detta har frågorna 

ställts dels som påståenden, till exempel “Kundens finansiella läge är avgörande för hur 

mycket de försöker påverka värderaren” då det tvingar fram ett svar, även flervalsfrågor 

förekommer  i enkäten. Utöver detta har även kommentarsfält lämnats genom hela 

enkäten så att eventuella tankar om frågorna skall vara möjliga att förmedla. Det hela 

avslutas med ett övrigt fält så att ett slutgiltigt utlåtande om enkäten från 

värderarnas sida skall vara möjligt om det önskas. Enkäten skickades ut till 144 

mottagare var av 59 svarat, de 85 som ej svarat är alltså inte medräknade i resultaten. 

 

Frågorna som ställs till finanscheferna är inriktade på hur de uppfattar sina 

värderare. Hur mycket säger sig beställarna kunna påverka värderingarna och i hur 

stor utsträckning använder de sig av de material som värderingen resulterar i. I 

denna enkät har inga påståenden använts utan endast flervalsfrågor med möjlighet 

till kommentarer. Bland annat har frågan “I vilken utsträckning använder sig er 

värderare av den information som ni delger?” använts för att undersöka om 

informationen mest används som grund med att vakande öga eller om den bearbetas 

som direkt fakta utan förbehåll. Även denna enkät avslutades med ett övrigt fält för 

eventuella tankar och kommentarer. Enkäten skickades ut till 55 mottagare var av 18 

svarat, de 37 som ej svarat är alltså inte medräknade i resultaten. 

 

Utöver enkäter har även fyra intervjuer genomförts. Detta för att ge djupare insikt i 

ämnet och undersöka fler infallsvinklar. För att skapa en bredd har personer från 
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båda sidorna vad det gäller kundpåverkan intervjuats, alltså både de kunder som 

beställer värderingar och de värderare som utför dem. 

 

Arne Strand, värderare på DTZ och före detta anställd på KTH. Har tidigare i 

karriären jobbat på beställarsidan och kan därför ge insikt i hur både värderare och 

beställare tänker. 

 

Anders Tägt, Sverigeansvarig för Deutsche Pfandbriefbank. Han beställer 

värderingar i sitt arbete, dock inte av det egna fastighetsinnehavet utan använder sig 

av värderingarna för att sedan bedöma utlåningskvoter till fastighetsägare.  

 

Bo Nordlund, egenföretagare och anställd till 30 % av KTH, tidigare jobbat som 

fastighetsanalytiker i bank.  

 

Erik Persson, tidigare egenföretagare  och lärare på KTH, nu professor emeritus. Har 

jobbat som värderare samt varit inriktad mot etikfrågor. 

 

Intervjuerna och enkäterna har tillsammans med det lästa bakgrundsmaterialet gett 

en relativt enhällig bild av hur marknaden ser på marknadsvärde och kundpåverkan 

idag. 
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3. Bakgrund 

3.1 Fastighetsmarknaden  

Sverige består av 3,2 miljoner fastigheter av varierande storlek och sort (Bellman, 

2012). Begreppet fastighetsmarknad kan tolkas på olika sätt beroende på om det 

endast innefattar överlåtelser och eller utvidgas till att inbegripa även arv, byten och 

gåva (Lind och Persson, 2011). I denna rapport kommer vi endast att koncentrera oss 

på den delen av fastighetsmarknaden som innehåller försäljningar och då främst på 

kommersiella fastigheter. På den svenska fastighetsmarknaden för kommersiella 

fastigheter omsätts cirka 100 miljarder årligen vilket är en tiondel av värdet för det 

totala beståndet (Nordlund och Lundström, 2011). Ungefär hälften av det totala 

värdet på kommersiella fastigheter finns i Stockholms län, en fjärdedel i Västra 

Götalands län samt Skåne län och den sista fjärdedelen i övriga Sverige (Bellman, 

2012) 

Vid en jämförelse med andra marknader har fastighetsmarknaden vissa särdrag. 

Varje fastighet är unik, lägesbestämd och det krävs stora kapitalinsatser från 

köparen, vilket gör att köpen ofta är lånefinansierade (Lind och Persson, 2011). 

Fastighetsmarknaden är trögrörlig vilket betyder att fastigheter sällan överlåts sett 

till det totala beståndet (Lind och Persson, 2011, Levy och Schuck, 2005). Vid en och 

samma tidpunkt kan en fastighet ha olika värden för olika köpare beroende på deras 

preferenser, hur mycket information de innehar samt vad de har för syfte med att 

förvärva fastigheten. En fastighet kan säljas under olika omständigheter, ägaren kan 

ha gått i konkurs, vara i behov av kapital eller av någon annan anledning tvingas 

sälja (Amidu och Aluko, 2007). 

 

Fastighetsmarknaden påverkas i större utsträckning än de flesta andra marknader av 

regler och samhällskontroll. Det finns enligt jordabalkens regler speciella formkrav 

vid köp av fastighet, vilka alltid måste följas. Dessa faktorer, tillsammans med att det 

krävs mycket kunskap om fastigheter gällande tekniska och ekonomiska aspekter 

vid fastighetsaffärer, bidrar till behovet av utbildade värderare för att kunna göra 

bedömningar av en fastighets marknadsvärde. 

3.2 Därför behövs fastighetsvärderingar 

Som nämndes ovan är det svårt att göra en bedömning av marknadsvärdet för en 

fastighet på grund av fastighetsmarknadens olika särarter. Marknadsvärdet 

definieras som “Det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en 

fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och tvång.” 

(Persson, 2011). 
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Bedömningen av marknadsvärdet används av företag som ska sälja eller investera i 

en fastighet eller vid årsredovisningar och olika finansiella rapporter. De kan även 

användas som grund vid beslut om belåning, portföljsanalyser, ersättningar vid 

expropriation, exekutiva försäljningar vid konkurser och fastighetstaxering. (Persson, 

2011). 

 

Det finns alltså många olika motiv till varför en beställare önskar få en värdering 

utförd och då det bedömda marknadsvärdet troligtvis påverkar beställarens 

ekonomiska resultat i stor utsträckning har de ofta ett mål som de vill att 

värderingen ska hamna så nära som möjligt. Ska ett företag sälja en fastighet vill man 

normalt erhålla ett så högt värde som möjligt medan en förvaltare som är ny på sitt 

jobb kan vilja starta på ett så lågt värde som möjligt för att lättare kunna göra ett “bra 

jobb” och höja värdet på sin portfölj (Crosby, Lizieri och McAllister, 2010). 

 

De olika motiven för en värdering ger alltså beställaren incitament för att försöka 

påverka värderaren att bedöma marknadsvärdet så nära beställarens önskemål som 

möjligt. Hur denna påverkan kan te sig utvecklas nedan i rapporten. 

3.3 Generellt om värdering: 

Vid en värdering finns det ett flertal olika metoder som kan användas, dessa kan 

delas in i följande huvudkategorier: ortprismetoder, avkastningskalkylbaserade 

metoder och produktionskostnadsmetoder (Persson, 2011). 
 

 Ortprismetoder 

När en ortprismetod används studeras tidigare sålda objekt inom samma 

kategori av fastigheter för att få fram jämförelseobjekt. De objekt som bäst 

stämmer överens med den fastighet som står inför värderingen kan sedan 

väljas ut och ett värde kan uppskattas. Detta värde kan uppskattas på olika 

sätt, t.ex. genom en jämförelse av överlåtelsepris per areaenhet eller genom att 

ta fram direktavkastningen för jämförelseobjekten som en kvot mellan 

driftnettot och försäljningspriset. Direktavkastningen används tillsammans 

med värderingsobjektets driftnetto för att göra en bedömning av 

marknadsvärdet. Om inga lämpliga objekt finns inom området kan detta 

utvidgas till andra lämpliga områden. Större kommersiella fastigheter kan 

vara av det slag att det inte finns något att jämföra dessa med. På grund av 

detta kan det vara svårt att endast använda ortprismetoden vid en värdering. 
 

 Avkastningskalkylbaserade metoder 

Vid användning av dessa metoder analyseras kassaflöden för 

värderingsobjektet. Genom att genomföra en kassaflödesanalys av de intäkter 

och utgifter fastigheten har kan en uppskattning göras av de intäkter framtida 

ägare kan förvänta sig. Dessa bidrar sedan till en uppskattning av 
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försäljningsvärdet idag. Metoden kan grovt delas in i två tillvägagångssätt. 

Det första innebär en kassaflödesanalys där nusummeberäkningar av framtida 

driftnetton och ett nuvärde av restvärdet beräknas fram och ger en 

marknadsvärdesbedömning. Vid den andra metoden används ett 

normaliserat driftnetto som divideras med direktavkastningen för 

värderingsobjektet, vilket ger marknadsvärdesbedömningen. Här används 

alltså inget restvärde. 

 

Många av de värden som skall behandlas i denna metod/analys är 

marknadsbaserade, därför är det viktigt som värderare att ständigt hålla god 

uppsikt på marknaden och veta hur den kommer påverka just den gällande 

fastigheten i det gällande området. 
 

 Produktionskostnadsmetoder 

Denna metod bygger på att värden för nedlagt arbete och markkostnader för 

värderingsobjektet räknas fram. Det bedömda marknadsvärdet bildas sedan 

av de värdena. Metoden används ofta där objektet bedöms sakna marknad 

och avkastningen är svår att uppskatta eller då jämförelseköp inte kan hittas.  
 

Gemensamt för alla värderingsmetoder är att det leder fram till en bedömning av 

marknadsvärdet, en värdering är alltså inte en exakt vetenskap. Det är många 

faktorer som påverkar marknadsvärdet på en fastighet, en värdering bygger både på 

fakta och antaganden om framtida utveckling vilket gör att två värderare sannolikt 

kommer komma fram till olika bedömningar om det slutliga marknadsvärdet. Enligt 

en studie från 1998 hamnar två värderare inom 10 % från varandra i 2 fall av 3 

(Crosby, Lavers och Murdoch, 1998). I en annan studie från samma år visar resultatet 

att det bara är en chans på fem att en värdering hamnar inom 10 % av 

försäljningspriset (Brown, Matusiak och Shepard, 1998). Detta gör att det finns 

utrymme för diskussion kring rimligheten i bedömningen mellan värderare och 

beställare.  

3.4 Innebörden av auktorisering 

Det finns flera olika typer av värderare på marknaden. De som har deltagit i enkäten 

är så kallade auktoriserade värderare vilket innebär att de har uppfyllt vissa krav för 

att få kalla sig auktoriserad. I dessa krav ingår det förutom en viss typ av 

högskoleutbildning och praktik även att oberoendekravet följs.  

 

Kravet innebär att värderaren ständigt skall upprätthålla villkoren för god 

värderarsed vilket bland annat betyder att värderaren ska hålla sig som en 

oberoende part samt inneha en självständig ställning. I den utskickade enkäten 

ställdes bland annat frågan “Har ni någon policy för hur ni skall förhålla er till 

kunderna?” denna har ofta bemöts med svaret “inom firman, nej, dock skall 
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samhällsbyggarnas oberoendekrav följas”. De allra flesta svaren visar dock på att ingen 

policy för förhållandet till kunder existerar utan att värderingsfirman räknar med att 

värderarna använder sig av sunt förnuft. 

 

Då det kan uppfattas som relativt självklara regler att inte få låta kunden bestämma 

slutsumman för värderingen, eller att det inte är acceptabelt att vara anställd 

alternativt ägare av företag som värderas kan sunt förnuft i många fall vara 

tillräckligt som krav. Det som kan ifrågasättas är emellertid om det inte rent tekniskt 

skulle vara lättare att tillrättavisa någon och se till att värderarna håller sig inom 

ramarna om det finns tydliga ramar att följa, ytterligare resultat och kommentarer av 

detta ämne finns under 5.7.  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Finns kundpåverkan 

Kundpåverkan vid värderingar är ett ämne som det har skrivits mycket om i olika 

delar av världen men främst i Storbritannien, USA och Nya Zeeland. 

    

På frågan om det förekommer kundpåverkan vid fastighetsvärdering är de flesta 

rapporter samstämmiga. I en av de tidigaste rapporterna från USA svarar 78,8 % av 

det tillfrågade värderarna i undersökningen att kunder ibland har ett aggressivt 

beteende och försöker påverka bedömningen. I samma undersökning svarar 81,5 % 

att de tror att värderare ändrar sina bedömningar för att göra kunden nöjd (Smolen 

och Hambleton, 1997). Enligt en rapport från 2010 skriven av Crosby, Lizieri och 

McAllister finns det dock få studier gjorda på sambandet mellan kundpåverkan och 

det slutligt bedömda marknadsvärdet. Vid andra undersökningar bland 

fastighetsvärderare från Singapore och Nigeria svarar 85 % samt 79,5 % att det 

förekommer kundpåverkan (Yu, 2002), (Amidu och Aluko, 2006). De flesta rapporter 

från olika länder visar alltså att runt 80 % av värderarna anser att de blir utsatta för 

kundpåverkan i värderingsprocessen.  

 

I sin rapport från 2010 påpekar Crosby, Lizieri och McAllister att all kundpåverkan 

inte sker på grund av onda avsikter. Det kan vara så att beställaren är mån om att få 

en så bra värdering som möjligt och därför ser till att värderaren får information om 

objektet som denne annars inte skulle ha använt sig av. Det kan också vara så att 

beställaren kollar igenom bedömningsunderlaget och påpekar de fel som upptäcks.  

4.2 Vad finns det för incitament att påverka värderingen 

Vid värderingar finns det intressekonflikter (moral hazard- problem) mellan 

beställaren och värderaren. Det är inte bara kunden som har incitament att påverka 

värderingen. En värderare kan vara mån om att det går bra för beställaren för att 

denna ska komma tillbaka och är därför beredd att justera bedömningen till 

beställarens fördel utan att denne egentligen bett om det. Det kan också vara så att 

värderarens arvode beräknas som en andel av den värderade fastighets värde. 

(Baum, Crosby, Gallimore, McAllister och Gray, 2000).  

 

Beroende på syftet till värderingen finns det olika incitament för att försöka styra 

värderingsprocessen så att det bedömda marknadsvärdet hamnar på en nivå som är 

så fördelaktig som möjligt för beställaren. Särskilt värderingar som ska användas till 

förhandlingar är utsatta för påverkan. Förhandlingarna kan gälla hyror, försäljningar 

och bodelningar vid skiljsmässor (Levy och Schuck, 1999). 
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En annan kategori av beställare av värderingar är fondförvaltare, de kan vara måna 

om att få höga värden i slutet på året då deras bonus är beroende av resultatet på 

deras portfölj. Det kan även vara så att när fondförvaltare precis tagit över nya 

fonder vill de ha så låga startvärden som möjligt för att lättare kunna göra ett “bra 

jobb” och höja värdet på portföljen (Crosby, Lizieri och McAllister, 2010).  

4.3 Hur går kundpåverkan till och vad får det för effekt på 

bedömningen av marknadsvärdet 

Crosby, Lizieri och McAllister (2010) skriver i sin definition av kundpåverkan att det 

är underförstått i de flesta analyser att kundpåverkan involverar manipulation av 

värderingsprocessen med mål att påverka bedömningen av marknadsvärdet. Denna 

påverkan kan vara både positiv och negativ, alltså att kunderna i vissa fall försöker 

få upp värdet och i andra situationer vill sänka det bedömda värdet. I Kinnard, Lenk 

och Worzalas (1997) rapport svarar 2 av 5 värderare på den amerikanska marknaden 

att de är villiga att ändra bedömningen uppåt utan att kunden behöver ha bevis för 

sina argument. 

Möjligheten att påverka ligger alltså i relationen mellan värderaren och beställaren. 

Denna relation blir komplicerad då värderaren oftast är beroende av information 

som beställaren delger, vilket ger beställaren processmakt i värderingen (Bellman, 

2012).  

I sin rapport från 1999 pratar Edward Schuck och Deborah Levy om att det finns tre 

olika maktförhållanden som ger beställaren möjlighet att påverka värderingen. 

Dessa tre är: 

 Reward power and coercive power - Motsätter sig värdaren beställarens krav 

riskerar denne att få dåliga omdömen och inte bli anlitad igen. Beställaren kan 

även hålla inne med betalningar. 

 Expert power - Kunden kan ha expertkunskaper om värderingsprocessen och 

fastighetsmarknaden och kan med hjälp av detta påverka processen. 

 Information power - Beställaren kontrollerar vilken information om 

fastigheten den väljer att delge värderaren. 

 

Ett flertal rapporter, bland annat Levy och Schuck (1999) delar upp beställarna i 

sofistikerade och osofistikerade, där de sofistikerade kunderna har mycket 

information om värderingsobjektet samt stor kunskap om fastighetsmarknaden. 

Detta ger dem stor möjlighet att indirekt påverka processen genom att välja ut vilken 

information de delger värderaren eller till och med manipulera informationen. De 

osofistikerade beställarna kan istället använda direkt påverkan som att t.ex. hota med 

att byta värderingsfirma eller hålla inne betalningar om inte värderaren går de till 

mötes. 

 



Hur objektivt är marknadsvärdet 

14 

 

Före värderingsutlåtandet skall färdigställas och den slutliga bedömningen 

fastställas sker oftast ett möte mellan värderaren och beställaren där processen 

diskuteras. Vid detta tillfälle är mellan 20 % - 50 % av beställarna missnöjda med 

bedömningen och lyckas vid 50 % av de fallen ändra värderarens bedömning (Baum, 

Crosby, Gallimore, McAllister och Gray, 2000).  

 

Det finns olika faktorer som har verkan på hur sannolikt det är att en värderare låter 

sig påverkas. Tabellerna nedan är från en undersökning gjord i Nigeria 2007, där 88 

fastighetsvärderare svarade hur sannolikt det var att olika faktorer hade inverkan på 

möjligheten att påverka värderaren. Även om den Nigerianska fastighetsmarknaden 

troligtvis skiljer sig en del från den svenska kan tabellerna nedan på ett bra sätt 

belysa de olika faktorer som kan leda till kundpåverkan. Det kan även utläsas i 

rapporter från marknader som står närmare den svenska fastighetsmarknaden att 

situationen på dessa liknar den i Nigeria gällande dessa faktorer. Ett utplock från 

undersökningen visas  i tabellerna nedan. 

 

Tabell över vilka karaktärsdrag på värderare/värderingsfirmor som ökar risken för 

att de låter sig påverkas vid en värdering 

 

 

 

Karaktärsdrag på 
värderare/värderingsfirma 

Håller 
med 
helt 

Håller 
med 
till 
viss 
del 

Neutral Tar 
delvis 
avstån
d ifrån 

Tar helt 
avstånd 
ifrån 

Värderare/värderingsfirmor som 
har en kund som står för en stor 
del av dess inkomst är alltid 
lockad att hålla kunden nöjd 
genom att ge efter för påverkan. 

12,5 % 53,4 % 11,4 % 18,2 % 4,5 % 

Värderare/Värderingsfirmor som 
utför mer än ett uppdrag åt en 
kund är alltid villiga att 
producera en orealistisk 
bedömning om kunden önskar 
så. 

4,5 % 55,7 % 20,5 % 14,8 % 4,5 % 

Värderares/värderingsfirmors 
tidigare uppdrag i en fastighet 
påverkar deras nuvarande 
bedömning på samma fastighet. 

11,4 % 42,0 %  31,8 % 10,2 % 4,5 % 

Större värderingsfirmor har 
lättare att stå emot 
kundpåverkan än små 
värderingsfirmor 

18,2 % 43,2 % 15,9 % 19,3 % 3,4 % 

Tabell 1 (Amidu och Aluko, 2007) 
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Tabell 2, (Amidu och Aluko, 2007) 

Tabell över vilka karaktärsdrag på kunden som ökar sannolikheten att de försöker 

påverka en värdering 

 

 

Det som kan utläsas i tabellerna är att mer än 50 % av värderarna i undersökningen 

håller med om påståendena som presenteras här. Alltså skulle både storleken på 

kund och värderingsfirma påverka hur troligt det är att en värderare låter sig 

påverkas. Det är också mer troligt att vissa kategorier av kunder försöker påverka i 

större utsträckning än andra, en bild som bekräftas av Smolen och Hambletons 

(1997) undersökning av den amerikanska marknaden. 

 

Som nämnts ovan är det en stor del av bedömningarna som justeras efter diskussion 

med beställaren. Dessa bedömningar påverkan i sin tur fastighetsmarknaden, över 50 

% av fondförvaltare svarar i rapporten från Baum, Crosby, Gallimore, McAllister och 

Gray, (2000), att de inte ville sälja om marknadsvärdet hamnade mer än 5 % under 

den senaste värderingen. I samma rapport diskuteras kring att värderingar används 

ofta som underlag vid förhandlingar kring transaktionspriser, har då den ena parten 

beställt värderingen och påverkat processen i för sin egen vinning leder detta i 

slutändan till att transaktionspriset inte är oberoende.  

 

 

 

 

 

  

Karaktärsdrag på kunden Håller 
med 
helt 

Håller 
med till 
viss del 

Neutral Tar delvis 
avstånd 
ifrån 

Tar helt 
avstånd 
ifrån 

Olika kategorier på kunder 
är mer troliga att försöka 
påverka i större 
utsträckning än andra. 

10,2 % 45,5 % 19,5 % 10,2 % 4,5 % 

Det är mer troligt att stora 
kunder i större 
utsträckning lyckas 
påverka värderingen än 
små kunder 

13,6 % 47,7 % 23,9 % 12,5 % 2,3 % 
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5. Resultat och kommentarer 

Från de utskickade enkäterna, de intervjuer som hållits samt det bakgrundsmaterial 

som lästs har ett flertal frågor besvarats. De frågor som bidragit till det största 

informationsflödet redovisas nedan med de olika svaren respektive fråga har erhållit.  

5.1 I vilken utsträckning använder sig er värderare av den 

information som ni delger? 

Resultat: 

 

Frågan är ställd till de potentiella 

beställarna av värderingar. Svaren på 

frågan visar tydligt att beställare till 

största del antar att värderaren delvis 

använder den information de erhåller. 

Alltså att beställaren delger information 

som värderaren sedan använder som 

underlag, men att värderaren även 

använder sig av sin marknadskunskap 

och tidigare erfarenhet för att göra en helhetsbedömning. Vidare har nästan en 

fjärdedel av beställarna svarat att deras respektive värderare helt och hållet utgår från 

beställarens information, då det inte tydliggjorts i frågan vad som inkluderas i helt 

och hållet går det att diskutera vad detta kan innebära som svar. Vidare är det 5 % 

som ej vet i vilken utsträckning informationen används vilket antas tyda på att de 

inte är lika engagerade i värderingsprocessen. 

 

Enligt de intervjuer som hållits skall all information som erhålls från beställarna 

kritiskt granskas, det finns vissa poster inom kassaflödesanalysen som fluktuerar 

mer än andra vilket gör det ännu viktigare att titta på dessa. Hyran är en av de större 

intäktsposterna och är ofta bestämd i avtal under en period av X-antal år, där 

eventuella hyresändringar är inkluderade och planerade. Detta gör hyran till en 

relativt stabil post, vakanserna som i sin tur styr hur pass stor intäkt hyran drar in 

kan däremot variera kraftigt beroende på marknaden. Vilket i sin tur gör att det som 

värderare är viktigt att vara insatt i marknadens rörelser och hur de olika områdena 

stiger och sjunker i attraktivitet. Även drift och underhållsposten är viktig att hålla 

koll på, detta kan göras genom besiktning av fastigheten samt att undersöka vilka 

tidigare arbeten som gjorts. Dock kan oförutsedda utgifter uppkomma vid till 

exempel en plötslig vattenläcka eller liknande. Det gör driftposten till svårare 

uppskatta. Generellt är alltså utgifter de poster som är svårare att uppskatta än 

intäkterna. Det kan alltså konstateras att både enligt intervju och enkät att delvis det 

alternativet som lättast appliceras på marknaden idag. 
 

Diagram 5.1, (Enkät till finanschefer) 
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Kommentarer: 

Anledningen till att frågan ställdes är att den utsträckning som respektive värderare 

använder sina erhållna siffror i kan avspegla objektiviteten eller åtminstone hur 

grundligt siffrorna granskas. Enligt resultaten ovan är det tydligt att delvis är det 

vanligaste svaret på frågan, vilket också vid frågeställningen var det svar som 

förväntades. Det som dock inte förväntades var att 24 % skulle svara att de anser att 

deras värderare använder den erhållna informationen helt och hållet. Det som antas 

vara bakgrunden till det svaret är inte att värderaren skulle utgå enbart från dessa 

siffror utan att den information som behövs finns i det erhållna materialet och därför 

används. Om det skulle stämma innebär det antingen att värderaren enbart utgår 

från siffrorna då de är allt som behövs och att de i full utsträckning litar på sina 

beställare eller att de helt enkelt inte är tillräckligt granskande.  

 

Generellt skall värderaren kritiskt granska de siffror som erhålls, detta kan sen 

resultera i att alla används vilket kan antas vara en av anledningarna till att 

beställaren i detta fall svarat “helt och hållet”. Det är dock mer troligt att det skulle 

finnas vissa luckor som måste fyllas och att vissa siffror skall ifrågasättas. Inte för att 

de medvetet är ändrade utan för att många av de olika faktorer som behöver antas 

vid en värdering är ständigt varierande. Det kan snabbt ändras från en dag till en 

annan, vilket gör att siffror skickade eller nedskriva igår av beställaren kan skifta 

mycket tills de tas i beaktande av värderaren dagen efter. Viktigt att påpeka är att det 

inte nödvändigtvis är så att beställaren vet hur mycket som granskas eller ändras 

vilket då gör att de antar att siffrorna helt enkelt används helt och hållet. Vidare kan 

beställarens kunskapsnivå vara avgörande för hur värderaren värderar 

informationen. En kund med stor marknadskunskap kan antas inneha mer 

information bakom de redovisade siffrorna jämfört med en kund med brister vad det 

gäller kunskaper om marknaden. 

 

Bland de 24 % som svarat helt och hållet kan det finnas en stor del av sådana kunder 

som Levy och Schuck (1999) skulle kalla för sofistikerade kunder. Dessa kunder har 

generellt ett informationsövertag gentemot värderaren. Detta övertag gör att 

värderaren i större utsträckning blir beroende av den informationen kunden delger. 

Det gör att det blir än viktigare för värderaren att kritiskt granska den information 

som erhålls då kunden i en övertagsposition kan välja att endast redovisa den för 

denne gagnande siffrorna. 

 

Vidare bör det uppmärksammas att det inte tydliggjorts vad som inkluderas 

alternativt exkluderats i just svaret helt och hållet i frågan. Varför det då blir svårt att 

ifrågasätta den potentiella bristen av granskning de erhållna siffrorna genomgår. 

 

Dock går det att konstatera efter kommentarerna från enkäten och intervjuerna som 

hållits att värderarna värnar om att hålla diskussioner med sina kunder och lyssna på 
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Diagram 5.2, (Enkät värderare) 

deras kunskap. Objektiviteten måste dock ständigt upprätthållas och de erhållna 

siffrorna måste kritiskt granskas i alla situationer. 

5.2 Om du ska värdera samma fastighet för tredje gången hur 

mycket utgår du då från dina tidigare värderingar? (På en skala från 

1-5 där 1 är inget och 5 är helt och hållet) 

Resultat: 

Majoriteten av de tillfrågade värderarna 

menar att de till viss del utgår från sina 

tidigare värderingar när en fastighet som 

redan behandlat av samma värderare blir 

aktuell. Det finns ingen som inte alls tittar 

på de tidigare värderingarna medan det 

är en mindre procentandel som helt och 

hållet använder sig av sitt tidigare arbete. 

Än en gång har inte helt och hållet 

tydliggjorts varför det kan diskuteras 

exakt vad som gjort att de som svarat 5 på 

frågan kan tänkt på olika sätt och kommit fram till det svaret. Bland de kommentarer 

som kommit in till denna fråga är argumentet “kontinuitet i värderingar kan vara bra för 

att man får en djupare inblick i fastigheten” ett av de mer intressanta. Detta skulle kunna 

vara en av tankarna bakom att svara 5 helt och hållet.  

 

Vid en av intervjuerna framkommer åsikten att vid en upprepad värdering av 

samma fastighet kan vissa värden gå på ren rutin vilket kan minska objektiviteten, 

och detta utan att värderaren nödvändigtvis är medveten om det själv. Det betyder 

dock inte att det är så i alla fall men man skall vara försiktig med utgå för mycket 

från de tidigare värderingarna.  

 

Kommentarer: 

Frågan ställdes då det ur ett rent objektivt perspektiv kan antas bäst att vid varje ny 

värdering börja om på nytt för att undvika att skapa en vana vid värderingen av 

samma fastighet. Dock behövs det undersökas om det är så det fungerar idag.  

 

Det som känns rimligt är att delvis använda sina tidigare värderingar som underlag 

men behandla värderingen som om det vore ett helt nytt objekt. Detta är också det 

svar som tolkas vara majoritetens av enkätens sammanställning. Det som dock är 

värt att uppmärksamma är att ca 3% har svarat att de helt och hållet utgår från sina 

tidigare värderingar om en liknande situation uppstår. Är det så att man med detta 

menar att den tidigare värderingen är det enda underlag som används vid en 

upprepande värdering kan detta ses som otillräckligt för att processen skall kunna 



Hur objektivt är marknadsvärdet 

19 

 

benämnas som “att objektivt kritiskt granska”. Dock kan det vara så att den tidigare 

rapporten behandlas i sin helhet tillsammans med allt det nya materialet vilket också 

skulle kunna hamna under svaret helt och hållet men ändå beskrivas som “att objektivt 

kritiskt granska”. Denna fråga kan alltså debatteras på samma sätt som under 5.1 vad 

det gäller begreppet helt och hållet. Något som dock inte heller framgår av frågan är 

hur långa tidsperioderna mellan värderingarna varit eller exakt vilka siffror som 

menas. Ett förtydligande på denna punkt antas kunnat bidra till ett något 

annorlunda svar på frågan då värderingar med korta mellanrum oftast hinner ändras 

mindre än värderingar med ett längre tidspann mellan sig. Detta gör alltså att 

värderingar tätt inpå varandra kan vara mer aktuella vid återanvändning av ännu en 

värdering än värderingar som det gått längre tid emellan. 

 

En av de kommentarer som inkommit till denna fråga är “kontinuitet i värderingar kan 

vara bra för att få en djupare inblick i fastigheten”. Det finns flera synviklar att se på 

denna kommentar, en av dessa är just det som står, att om värderingen gjorts fler 

gånger innan ökar kunskapen om fastigheten och därmed kunskapen om vilka 

eventuella kostnader som väntar samt vilka intäkter som finns. Vilket gör att 

värderingen antagligen kan gå både snabbare och smidigare än vad som är brukligt. 

Ett problem som kan undvikas genom att värderaren innehar en större kunskap om 

fastigheten är att beställaren känner fastigheten bättre än värderaren. Vid situationer 

där beställaren har en mer utförlig kunskap om fastigheten kan beställaren välja 

vilken information som skall presenteras för mest fördelaktigt värdering. Om 

värderaren vet lika mycket som beställaren vad det gäller fastigheten kommer all 

information att granskas likvärdigt. 

 

En annan synvinkel är att man kan känna fastigheten för bra och därmed på vana 

värderar objektet. Vilket kan göra att granskningen av materialet inte utförs lika 

noggrant som det borde. 
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Diagram 5.3, (Enkät till värderare) 

5.3 Har du någon gång märkt/misstänkt att din kund gett dig 

missvisande underlagsmaterial? 

Resultat: 

Av de tillfrågade värderarna har 

drygt hälften svarat att det hänt att 

de antingen märkt eller misstänkt 

att de erhållit missvisande underlag 

för värderingen. Det är 16 % som 

menar att de ofta stöter på siffror 

eller information som inte riktigt 

stämmer. Medan en fjärdedel av de 

som deltagit i enkäten menar att det 

aldrig hänt. Många kommentarer 

har kommit in till denna fråga och 

de kan i de flesta fall vara från de som svarat ja. Detta då tilläggen ofta går ut på att 

förtydliga att även om det är något fel i  materialet beror det oftast på okunskap eller 

slarv från kunden. Det kan alltså inte i alla dessa fall som enkäten fått svaret ja antas 

att det är med någon baktanke som beställaren gett missvisande information.  

 

Om det är några värden som beställaren har fel på så är det oftast drift och 

underhåll, då det som nämnts under 5.1 är svårt att uppskatta och beställaren helt 

enkelt inte har tillräckligt mycket kunskap är de svar som fås vid intervjuerna. 

Vidare framkommer det vid intervjuerna att även om siffror inte är felaktiga kan 

beställaren välja att presentera de siffror som är mest fördelaktiga vilket kan påverka 

värderingen i den riktning beställaren önskar.  En helt felaktig kassaflödesanalys 

skulle innebära en skuggredovisning vilket inte känns rimligt att den skulle skapas 

enbart för en värderings skull, är den allmänna åsikten som erhållits under arbetets 

gång.  

 

Kommentarer: 

Det är tydligt att missvisande information är frekvent förekommande om enkätens 

svar följs. När kommentarerna på frågan granskas är det lika tydligt att det är en 

väldigt liten del av den missvisande informationen som är medvetet missvisande. De 

värderare som kommenterat frågan är väldigt tydliga med att felaktiga siffror i de 

flesta fallen är rena misstag eller helt enkelt okunskap från beställarens sida. Vad det 

gäller intervjuerna har de uppvisat liknande resultat vilket nämns ovan. Att 

kundpåverkan skulle ha stor genomslagskraft genom att felaktiga siffror redovisas 

och delges till värderarna verkar alltså inte vara det mest rimliga. Att utesluta att det 

finns fall där detta uppkommer kan dock inte heller göras då undersökningarna som 

skett inte når alla inom branschen. I analysen utgås det från att alla som svarat på 

enkäten gjort det sanningsenligt.  

 



Hur objektivt är marknadsvärdet 

21 

 

Diagram 5.4, (Enkät till värderare) 

Här är informationsövertaget avgörande, det som kan utrönas är att om värderaren 

har den kunskapsinnehav som krävs för branschen skall inte beställarna i någon 

större utsträckning kunna komma undan med missvisande siffror. Detta vare sig de 

delgetts medvetet eller omedvetet. Levy och Schuck (1999) behandlar de olika 

områdena beställare kan påverka värderingen på och bland dessa exempel nämns 

just informationsövertag. Enligt enkäten tyder siffrorna på att det i de flesta fall är 

värderaren som sitter på detta övertag och kan sålla bort felaktiga uppgifter. Det är i 

de fall som övertaget skiftar som risken för missvisande siffror ökar.  

5.4 Har du någon gång märk att en kund har försökt påverka 

värderingen?  

Resultat: 

Att beställaren inte alls skulle 

försöka påverka värderingen sker 

enligt enkäten bara i 2 % av fallen. 

Resterande 98 % menar alltså att 

det händer om så med olika 

frekvens.  

 

Det fanns möjlighet att 

kommentera frågan och ens 

respektive svar i enkäten. Det är 

då tydligt att precis som diagrammet antyder är kundpåverkan inget ovanligt, dock 

är man i kommentarerna tydliga med att påpeka att de allra flesta av dessa försök till 

påverkan är av den typen att de försöker prata upp eller ner objektet. 

 

Det har även i kommentarerna framkommit att vissa beställare faktiskt anstränger 

sig på ett mer uppenbart sätt. Detta genom att till exempel säga “om du ser till att få 

XXX som slutligt värde kan du komma att få en bra bonus vid värderingens slut” eller “jag 

tänker inte betala fakturan om värdet understiger XXX”. Det bekräftas även av olika 

intervjukällor att dessa typer av uttalanden kan förekomma.  

 

Kommentarer: 

Frågan skulle kunna ses som en följdfråga på 5.3, som konstaterat ovan är 

missvisande information vanligt och det samma gäller när det handlar om 

påtryckningar från beställaren. Det är inte längre en fråga om beställaren försöker 

påverka utan på vilket sätt och hur mycket.  

 

Det som enligt många kommentarer måste klargöras är att vid en värdering är det 

viktigt att hålla en dialog med beställaren. Vid en sådan dialog är det inte ovanligt att 

beställaren kan säga saker som “skulle vara bra om fastigheten var värd XXX” eller 
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liknande kommentarer. Detta kan ses som ett försök till påverkan, om det stannar 

vid en kommentar av detta slag är det dock svårt att se det som riktigt fel. Det finns 

alltid en önskan om ett mer förmånligt värde för kunden och att uttrycka den önskan 

kan inte ses som strängt felaktigt. Det är först om beställaren aktivt försöker få det 

värde vilket eftersträvats som kundpåverkan på ett allvarligt plan kan uppstå.  

 

Vidare har exempel på mer påtryckande kommentarer skrivits ner i enkäten, dessa 

nämns ovan under punkt 5.4, innebörden är att inte betala om beställaren inte är nöjd 

med värdet eller att betala lite extra vid sidan av om värderaren gör kunden extra 

nöjd. Dessa typer av kommentarer som sedan kan följas upp med annat är utanför 

gränsen för vad som kan vara försvarbar kundpåverkan. “Kundpåverkan kommer alltid 

finnas” (Erik Persson) det gäller bara att veta vart gränsen för vad som är acceptabelt 

beteende går. 

 

Enligt ett flertal rapporter skulle de kunder som använder sig av direkt påverkan 

tillhöra den kategorin som är att se som lite mindre sofistikerade. De kan alltså inte 

använda sig av ett kunskaps- eller informationsövertag gentemot värderaren. Det 

maktmedel de har kvar då är enligt Levy och Schuck (1999), ”övertalningsmakt”, 

vilket innebär att de kan hota med att byta värderare, hålla inne betalningar eller tala 

illa om värderaren.  

 

Eftersom värderingsprocessen oftast innehåller utrymme för diskussioner mellan 

kund och värderare finns möjlighet att direkt påverka bedömningen av 

marknadsvärdet genom att tala upp eller ned värderingsobjektet. För detta krävs det 

att kunden har en bred kunskap om objektet och marknaden. Alltså är detta en form 

av direkt påverkan som sofistikerade kunder kan tänkas använda, vilket gör att det 

inte går att säga att det bara är osofistikerade kunder som använder sig av direkt 

påverkan. 
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Diagram 5.5, (Enkät till värderare) 

5.5 Brukar era kunder byta värderare inom firman? 

Resultat:  

Det är hela tre fjärdedelar som 

menar att värderare inte byts 

utan samma används tills 

denne byter jobb eller går i 

pension. Det är ytterst få som 

faktiskt rekommenderar sina 

kunder att byta värderare inom 

firman, dock kan det 

konstateras att om kunden ber 

om att byta är det antagligen 

möjligt.   

Det som framkommit i 

kommentarerna till enkäten är 

att denna fråga inte setts som 

relevant för kundpåverkan. Vid intervjuer framkom åsikten att det kan påverka 

objektiviteten att inte byta värderare, dock går det inte att generalisera i detta fall 

utan många värderare kan klara av att vara objektiva även om de värderar åt samma 

beställare i 20 år. 

 

På till exempel Deutsche Pfandbriefbank byter de värderare vart 3:e eller 5:e år för att 

inte skapa en för stark relation och för att värderarna inte ska börja gå på rutin och 

slarva. De ansåg att det hör till god värderarsed att göra detta. Börjar de slarva 

skadar det trovärdigheten för Pfandbreifbank också. De har även rutiner för hur det 

ska gå till vid en värdering för att den ska få användas som grund till lån. Då är det i 

dessa fall är mycket viktigt att värderingen är så korrekt som möjligt 

 

Kommentarer: 

Det som föresats innan arbetet började var att tydliga riktlinjer för beställar/värderar 

relationer skulle föreligga. Detta till exempel genom att reglera inom både 

värderingsfirma och beställande företag hur ofta byte av värderare bör ske. Att det 

ligger i värderarfirmans intresse att låta värderarna byta beställare med varandra är 

för att på ännu ett sätt försäkra sig om att objektiviteten upprätthålls och inga 

personliga relationer uppstår. För beställaren är det lika viktigt att visa deras 

oberoende av vilken värderare som sköter deras fastigheter varför byte med 

kontinuerliga mellanrum kan vara av värde.  

 

Många argument för både att byta och inte byta föreligger. Det finns givetvis en viss 

bekvämlighetsfaktor i att behålla samma värderare, existerar sedan dessutom en bra 

relation mellan beställare och värderare kan det vara så att det inte finns någon 
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anledning att byta. Vidare är det kostsamt att byta firma varför det kan antas inte 

göras om det inte är nödvändigt. 

 

Det finns de företag som för att visa sig starka och oberoende på markanden har som 

policy att byta värderare/firma kontinuerligt. Detta kan vara lika viktigt som det är 

för en VD i ett aktiebolag att äga aktier i det egna företaget. 

 

Vad som kan utrönas ur kommentarerna till enkäten är att det ligger i de flesta fallen 

på beställaren att be om byte eller att inneha en tydlig reglering för hur ofta byten 

skall ske. Denna bild framkommer också vid intervjun med Deutsche 

Pfandbreifbank. Som nämndes under resultat har de en policy för hur ofta de byter 

värderare. Detta för att de inte vill att värderaren ska få en för stark och personlig 

relation till företaget, vilket skulle kunna försämra bedömningarna. (Anders Tägt, 

2013). 

 

Detta antas bero på att värderingsfirmor är vinstdrivande och är beroende av sina 

beställare, varför de inte vill be beställarna att de ska byta om de inte själv väljer det. 

Vidare anser de som svarat på enkäten som skickades ut till värderare att det går bra 

att upprätthålla objektiviteten. Det som är viktigt är att särskilja arbete och relationer, 

gör man detta är det inget problem.  

 

En av de kommentarer som kommit in är att frågan “hur ofta beställare byter 

värderare samt på vems initiativ” inte har något med kundpåverkan att göra. 

Åsikten som antas ligga bakom denna åsikt är som nämnt ovan, att det inte är svårt 

att upprätthålla objektiviten så länge man är professionell. Något som dock är värt 

att diskutera vad det gäller denna kommentar är att all typ av kundpåverkan inte 

alltid är medveten. Frågan är ställd för att utröna om upprepade samarbeten kan 

bidra till en ökad risk för främst omedveten kundpåverkan. Att vissa företag främst 

banker och statliga institutioner ofta har reglerat hur ofta byte av värderare skall ske 

bidrar till misstankar att en ökad risk kan föreligga. Därför ställdes frågan och ur den 

synvinkeln är den inte helt oväsentlig i begreppet kundpåverkan. 

 

Enligt KTI Finland och IPD Norden är det vanligt att värderingsfirmorna i Norden 

har egna riktlinjer för hur värderingar skall skötas. Rapporten säger att dessa 

uttalade riktlinjer kan vara ett bra sätt att tydliggöra önskemålet av professionalitet 

hos de anställda värderarna. Men dessa riktlinjer innehåller enligt enkätsvaren alltså 

inte i större utsträckning regler för hur länge en värderare ska behålla samma kund.
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Diagram 5.6.1, (Enkät värderare) Diagram 5.6.2, (Enkät värderare) 

5.6  "En värderare kan i större 

utsträckning låta sig påverkas 

om kunden står för en stor del 

av värderingsfirmans inkomst" 

Resultat: 
 

 
 

"En värderare kan i större 

utsträckning låta sig påverkas 

om denna är anställd av en 

mindre värderingsfirma" 

 

 

Som nämnt tidigare har även påståenden ställts i enkäten som skickats till 

värderarna. Två av dessa är de som visas ovan. För att undersöka om det finns 

skillnader i agerande på marknaden som beror på värderingsfirmans eller kundens 

storlek ställdes dessa frågor.  

  

Vad som kan utläsas ur diagrammen är att påståendena kan vara tänkvärda vinklar 

vid arbetets gång men att kundens eller firman storlek på det stora hela inte ska 

utgöra någon skillnad för hur värderingsprocessen behandlas. Dock har det kommit 

fram i kommentarsfältet att större beställare kan innebära en ökad marknadskunskap 

vilket kan leda till mer vikt bakom argumenten från kunden, men det betyder inte att 

värderaren inte tittar med ett lika granskande öga på kundens inlämnade siffror.   

 

Kommentarer: 

Påståendena under denna punkt ställdes då funderingar om det fanns skillnader i 

graden av kundpåverkan vilka kunde relateras till storlek på beställare och firmor. 

 

Funderingen var främst om mindre firmor kunde vara mer beroende av sina kunder 

och där med mer benägna att göra dem nöjda. Då fastighetsvärdering är en 

marknadsstyrd bransch är alla värderingsfirmor beroende av sina kunder, en större 

firma antas dock inneha en större marknadsandel och ett känt namn vilket hjälper att 

attrahera kunder. Medan de mindre firmorna potentiellt skulle behöva kämpa mer 

för sina beställare. 

 

Vidare ansågs det utan vikt på värderingsfirmans storlek att alla firmor antas inneha 

någon kund som är större eller viktigare än de andra. Den kunden antas kunna bli 
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prioriterad då den antagligen drar in mer pengar till värderingsfirman än övriga 

kunder.  

 

Det som har kommit fram vid frågorna om hur värderingsfirmor kan bli mer 

påverkade av större kunder eller att mindre firmor skulle vara mer beroende av de 

kunder de har, är som nämnt ovan att det är en viktig fråga att ställa. Dock har det 

konstaterats att de tankar som låg bakom frågan till att börja med inte nödvändigtvis 

behöver stämma i någon större utsträckning. Den största procentandelen på båda 

frågorna har svarat att de helt tar avstånd ifrån påståendena. Dryga 50% har på varje 

fråga valt att inte svara, detta kan dock tyda på att frågorna kan inneha en viss 

verklighetsanknytning. Då det nämnt att fastighetsvärdering är en vinststyrd 

bransch kommer pengar alltid inneha viss betydelse. Vilket gör att det inte går att 

försörja sig på missnöjda kunder eller strunta i de riktigt stora affärerna. Påståendena 

sammanfattas genom konstaterandet att på det stora hela kan man inte låta sig 

påverkas av beställarens eller arbetsplatsens storlek. Dock skulle det i en större 

utsträckning inte gå att helt bortse från att uppnå kundnöje, vare sig det handlar om 

en stor eller liten firma. 

 

Resultatet i enkäten skiljer sig alltså till stor del från de flesta rapporter som studerats 

och undersökningen av Amidu och Aluko som presenterades i tabellerna under 

rubriken tidigare forskning. I den undersökningen ansåg deltagarna i stor utsträckning 

att storleken på kunden hade stor betydelse för om värderaren skulle låta sig 

påverkas. Även under intervjuer blev svaret att mindre kunder oftast hamnar i ett 

kunskapsunderläge gentemot värderaren vilket minskar möjligheten att påverka 

(Arne Strand, 2013). 

 

Som nämndes ovan valde drygt 50% att inte svara på denna frågan i enkäten vilket 

kan tyda på att storleken på kunden har en större betydelse än vad enkäten ger sken 

av. Eftersom värderingsprocessen till viss del bygger på diskussioner mellan 

parterna kan det tyckas mest troligt att ett stort företag kan lägga mer tyngd bakom 

sina argument bara genom sin storlek. Ett värderingsföretag är troligtvis också mer 

mån om att ha ett bra anseende hos ett stort företag än hos ett litet då det är större 

risk att det mindre går i konkurs eller blir uppköpt av ett större och försvinner från 

marknaden. 

5.7 Har ni någon policy inom företaget för förhållandet mellan 

värderare och kund? 

Resultat: 

Frågan har inte varit ställd som en flervalsfråga eller liknande utan ett skriftligt svar 

från alla värderare som svarat på enkäten har krävts. De svaren sträcker sig mellan 

ett strikt ja till ett lika strikt nej. Resultatet kan dock sammanfattas som att de flesta 
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placerades i gråzonen mellan ja och nej. Oftast verkar inte något konkret regelverk 

finnas utan normen enligt enkäten är sunt förnuft. Alltså det finns ingen policy men 

med sunt förnuft kan det utrönas vad som kan vara en acceptabel relation gentemot 

en oacceptabel sådan. 

 

Några av de nämnda regleringar som återkommer är att värderingar åt bekanta inte 

är inom ramen för vad som kan accepteras. Vidare är det ofta inte heller efter 

reglerna att vara aktieägare i något av de företagen man värderar åt. Det mest 

förekommande svaret efter sunt förnuft är att policy för förhållandet mellan värderare 

och kund är en klausul i auktoriseringen vilket gör en policy till tautologi. 

 

Kommentarer: 
Att frågan ställdes beror på att om det finns en befintlig övergripande policy på 

marknaden kan det underlätta vid bestämmandet av vad som är inom ramarna för 

vad företaget accepterar när det gäller kundrelationer. Alltså behöver inte varje 

enskild situation behandlas lika noggrant vilket kan spara tid genom att till exempel 

effektivisera beslut. 

 

Svaren som redovisats ovan visar dock på att det oftast inte finns någon policy utan 

riktlinjer som i många fall handlar om sunt förnuft. Detta kan vara tillräckligt för att 

undvika situationer i gränslandet för vad som inte är i enlighet med vad marknaden 

kan acceptera. Om en sådan situation uppstår kan det ses som underlättande att 

inneha ett tydligt regelverk eller policy för hur dessa typer av problem skall hanteras, 

istället för att göra en ny lösning vid varje problem. 

 

Hur värderare skall hantera sina relationer till kunderna är inkluderat i 

auktoriseringen vilket till viss del en lösning av problemet. Istället få att skapa en 

övergripande policy för företaget är det enligt svaren på enkäten vanligt att endast 

hänvisa till dessa klausuler i auktoriseringen. Det skulle dock kunna ses som mer 

genomtänkt att införskaffa en policy som gäller för det specifika företaget och alla 

dess anställda än att låta det var upp till var och en att följa riktlinjer satta från 

tidigare inlärda fakta. Även om det i de flesta fallen antas att det inte är något 

problem att använda sig av sunt förnuft eller låta värderarna sköta gränserna för sina 

kundrelationer själva kan det vara bra att skydda sig mot de fall då det sunda 

förnuftet sviker. 

 

Andra svar som utmärkt sig är av typen “vi får inte äga aktier inom fastighetsbolag” 

vilket inte verkar vara en generell regel. Något som dock borde premieras då det 

mycket väl skulle kunna bidra till viss partiskhet att vara aktieägare av ett företag 

man skall värdera för. 
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6. Analys/Diskussion  

Efter genomgången av resultatet från enkäterna kan det konstateras att avvikelser 

från de tankar som fanns vid arbetets början framträtt. Nedan följer en diskussion av 

resultaten utifrån de hypoteser som ställdes innan arbetet tog sin början. 

En av de tydligaste skillnaderna från hypoteserna är att den förväntade existensen av 

företagspolicy för förhållandet mellan kund och värderare hos värderingsfirmorna 

inte självklart existerar. Det visar sig att det faktiskt oftast inte gör det. Enligt 

kommenterarna verkar det vara upp till kunden att ange hur ofta de vill byta 

värderare. Detta kan ha sin bakgrund i att värderingsfirmorna/värderarna inte gärna 

byter ut en kund på grund av att det är en omfattande och kostsam process att hitta 

en ny kund att ersätta med. Troligtvis anser de att risken för att värderaren skall 

bygga upp en för stark relation till kunden eller börja gå på rutin och slarva vid 

värderingar är för liten för att det ska vara relevant att ha regler för hur länge en 

värderare får åta sig uppdrag från samma kund. I enkäten nämns det vid ett flertal 

tillfällen att värderarna använder sig av sunt förnuft gällande detta och det får anses 

att de flesta är så pass skickliga och dessutom måna om sitt rykte att i flertalet fall är 

detta inget problem. Ett bevis på detta kan vara de svar som erhållits på frågan “hur 

ser ni på yrket värderare” som ställdes till beställarna. Frågan bemöttes till största del 

med svaren “seriösa” och “kunniga” vilket får anses avspegla marknadens åsikt och 

där med att den generella objektiviteten upprätthålls till relativt hög grad.  

Det har också framkommit vid intervjuer att en del kunder har egna riktlinjer om hur 

ofta de ska byta värderare detta för att de är måna om att hålla värderingen så 

objektiv som möjligt. Det kan bero på att de ska använda värderingen som underlag 

vid ett lånebeslut där en felaktig värdering kan orsaka mycket stor skada för 

företaget. Däremot svarar 76 % av värderarna i enkäten att deras kunder har kvar 

samma värderare så länge som möjligt. Det är en kostnad även för beställare att byta 

värderare och så länge deras trovärdighet inte tar skada är det enklare att avstå från 

byte. 

Om det inom ett företag framkommer att kundpåverkan får en större del än önskat 

och det inte redan finns en policy för hur ofta man bör byta värderare eller övriga 

regler som kan tydliggöra objektiviteten kan det vara en steg mot en lösning att 

införa en policy.  

En intressant skillnad upptäcktes mellan svaren på enkäterna och litteraturstudien 

gällande frågan om storleken på kunden har betydelse för möjligheten att kunna 

påverka värderingen. Enligt enkäten svarade en övervägande majoritet att det inte 

påverkade, däremot visade i stort sett alla undersökningarna som behandlade frågan 

i de rapporter vi läst att det är lättare för ett stort företag att påverka. Det är svårt att 

dra någon slutsats av detta men 50% av deltagarna i enkäten valde av okänd 
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anledning att inte svara på denna frågan. Det skulle kunna bero på att det är en 

laddad fråga med viss verklighetsanknytning som rapportstudien tyder på. Det kan 

också vara så att de som inte har svarat på frågan har samma uppfattning som de 

som har svarat, det skulle i så fall visa på att värderarna i Sverige är bättre på att stå 

emot kundpåverkan från stora företag än värderarna i t.ex. Nigeria. 

Enligt vår litteraturstudie så spelar orsaken till värderingen roll för hur troligt det är 

att kunden försöker påverka bedömningen. Beroende på vad kunden ska använda 

värderingen till finns det olika incitament för att påverka och speciellt om 

värderingen ska användas vid en förhandling, t.ex. försäljning är kunderna mer 

benägna att försöka påverka värderaren i en för dem gynnsam riktning. 

Litteraturstudien visar också att olika sorters kunder påverkar på olika sätt. Det kan 

handla om direkt eller indirekt påverkan där direkt påverkan kan anses vara mer 

riskfylld då det är betydligt lättare att misslyckas. Troligtvis är det mindre beställare 

som skulle kunna tänkas använda sig av sådana metoder då större företag får anses 

ha goda kunskaper om fastighetsmarknaden och bred insikt i sitt fastighetsbestånd. I 

de fall där stora företag medvetet eller omedvetet direkt påverkar 

värderingsprocessen är det mer troligt att det är genom just deras storlek och 

kunskapsövertag vid diskussioner, inte genom hot. 

Att det skulle vara svårt att inte låta sig påverkas visade sig stämma i stor 

utsträckning. Värderingsprocessen innehåller många situationer där värderaren och 

beställaren har en diskussion kring rimligheten av bedömningar eller uppskattade 

siffror. Det visade sig också efter intervjuerna att de flesta värderare troligtvis har ett 

spann där denne kan tänka sig att ändra bedömningen utan att det blir orimligt. 

Detta ökar givetvis risken för att bedömningen av marknadsvärdet inte blir helt 

objektiv då kunden lättare kan lyckas påverka. Men det kan också vara positivt och 

leda till en bättre bedömning då en diskussion mellan parterna kan leda till att 

uppgifter som förbisetts kommer fram eller att felaktigheter upptäcks.  
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7. Avslutning 

Att kundpåverkan finns och antagligen alltid kommer finnas kan konstateras efter att 

undersökningen slutförts, dock kan det regleras i vilken utsträckning det ska få 

existera. Då marknaden idag består av vinstdrivande värderingsfirmor kommer 

beroendet av kundnöje aldrig helt försvinna. Kunden inser då att denne har 

möjlighet att påverka. Om marknaden sedan skulle komma i nergång kan man tänka 

sig att antalet kunder minskar och möjligheten att påverka ökar. Även detta problem 

skulle minska om värderingsfirmorna inte styrdes av finansiell vinning. Det är dock 

värt att nämna att då värdering inte är en exakt vetenskap finns det ofta ett spann 

värderaren kan känna sig bekväm att värdera inom. Det spannet kan göra att det 

finns utrymme för beställaren att påverka utan att det egentligen kan ses som att 

värderaren går utanför sin bekvämlighetszon och utanför det som kan ses som 

accepterad kundpåverkan. Det är det som gör avvägningen för vad som är 

acceptabelt så svårt samt därför det kan vara viktigt att tydliggöra för kunden var 

gränsen måste dras vad det gäller kundförhållande och slutvärde för värderingen. 

Beroende på hur ofta kundpåverkan uppstår utanför det acceptabla området 

kommer marknadens tolerans för utsträckningen av kundpåverkan att variera. Om 

överträdelser ofta sker kan det vara viktigt att införa förebyggande åtgärder. Vad vi 

fått fram av enkäter och intervjuer pekar svaren på att kundpåverkan är närvarande 

men inget påtagligt problem varför det antas att ingen större förändring av 

marknaden är aktuell idag. Dock har flera olika varianter av förebyggande åtgärder 

skapats om en situation när dessa kan komma att behövas skulle uppstå. 

Det första som skulle kunna göra påverkan svårare är att offentliggöra processen 

genom att se till att alla handlingar skall finnas tillgängligt för alla. Det som kan vara 

ett problem med detta förslag är att vissa förhandlingsstrategier som används i 

branschen kommer bli svåra att använda sig av om allt material är offentligt. Istället 

kan man då se till att allt skall redovisas noggrant inom företaget, om en värdering 

har fastställts skall den först redovisas och om ändringar sedan sker på grund av 

dialog med beställaren skall det tydligt förklaras varför dessa ändringar gjordes. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det skulle underlätta att omstrukturera så 

att ingen finansiell vinning fanns från värderarnas sida. Då vi också inser att 

omvandla hela upplägget på marknaden inte är aktuellt skulle en alternativ lösning 

vara att införa en oberoende part. Alltså att låta en mellanhand förmedla materialet 

som behövs till en oberoende part vilken då kan få all den information den behöver 

genom den sagda mellanhanden samt inte påverkas av beställaren. Den diskussion 

som uppstår mellan beställare och värderare måste även i detta fall få ha sin gång 

men får då passera genom mellanhanden. Att arbetet skulle ta lite längre tid får antas 

och kanske inte i alla fall uppskattas men om resultatet blir ett pris närmare 

marknadsvärdet och en ökad objektivitet skulle den extra tiden kunna vara ett 
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rimligt pris. Då denna metod inte prövats kan vi inte utröna hur mycket extra tid det 

skulle röra sig om men det måste såklart hamna inom rimliga gränser. 

Ett annat sätt att minska risken för att värderaren och beställaren ska bygga upp en 

för stark relation skulle vara att låta staten vara en mellanhand som fördelar 

värderingsuppdragen bland de auktoriserade värderarna. Detta skulle även betyda 

att värderarna inte behöver vara rädda för att förlora intäkter genom att gå emot 

kunden vid en bedömning. Denna metod kommer dock skapa en stor osäkerhet för 

företagen som erbjuder värderingar då de inte kan förutse sina intäkter från denna 

verksamhet och inte vet vilken typ av uppdrag de kommer bli tilldelade. Det kan 

också bli svårt för staten att få till en rättvis fördelning mellan företagen då alla 

uppdrag är olika och generar olika mycket inkomster. 

 

De tankar om fortsatta studier som har kommit upp är att granska skillnader i 

kundpåverkan mellan länder där villkoren för drift- och underhållskostnader ser 

olika ut. Detta då just posten för drift och underhåll under arbetets gång framkommit 

som den som oftast har de missvisande siffror om det finns några sådana. Alltså att 

granska det svenska systemet där hyran inkluderar drift och underhåll för att sedan 

jämföra detta mot till exempel det engelskasystemet där hyresgästen själv står för 

drift- och underhållskostnaden.  
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