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Sammanfattning  

  

  Titel: Värdering av handelsfastigheter 

- En undersökning av värderingsmetoder, bedömningen av 
dess parametrar samt problem som kan uppkomma 

Författare Viktoria Fors och Jennifer Inggårde 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 154 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Handelsfastigheter, värdering 

   
Denna rapport syftar till att undersöka vilka värderingsmetoder som används vid dagens 
värdering av handelsfastigheter och kritiskt granska hur metodernas olika beståndsdelar 
bedöms. Rapporten syftar också till att undersöka vilka problem som kan uppkomma vid 
värdering av handelsfastigheter. Sju intervjuer genomfördes för att erhålla det huvudsakliga 
empiriska materialet till rapporten. Intervjupersonerna valdes med utgångspunkten att ge olika 
perspektiv på värdering av handelsfastigheter.  
 
Utifrån intervjusvaren kan kassaflödesmetoden konstateras vara den mest använda metoden 
vid värdering av handelsfastigheter idag. Det kan dock ifrågasättas om alla antaganden som 
görs för beståndsdelarna är optimala och om metodens potential utnyttjas till fullo. Om 
driftnetton normaliseras schematiskt kan en direktavkastningsmetod möjligen ge en lika god 
marknadsvärdebedömning. Det förefaller angeläget att göra vissa avsteg från den nuvarande i 
vissa fall för konservativa värderingen och våga göra mer handelsfastighetsunika 
bedömningar av parametrarna. I viss mån kan ifrågasättas om värderare har tillräcklig 
kompetens för att genomföra de omfattande analyser som detta skulle kräva. 
Kassaflödesmodellen är en komplex modell och det kan finnas ett behov av att tydligare 
redovisa antaganden som ligger bakom bedömningar för att kunna tolka resultatet. 
 
Vid värdering av handelsfastigheter finns också en upplevd tendens att överskatta driftnetton 
och det kan ifrågasättas om tillräckliga drift-och underhållskostnader, investeringskostnader 
och vakansantaganden tas med i kassaflödeskalkylen. Problem uppkommer också när 
handelsfastigheter ska värderas över konjunkturcykeln. Möjligen ligger dagens 
marknadsvärdebedömningar dessutom efter marknadens egentliga fastighetsvärden, eftersom 
antagandena i värderingen gärna bygger på synliga trender. Det bör göras mer bedömningar 
om framtida värden och värdebegreppet mortgage lending value kan ses som ett uttryck för 
detta. Det är dessutom av vikt att se till att kvaliteten på värderingen av handelsfastigheter inte 
sjunker med anledning av den uppfattade prispressen på värderingar. 



 

3(38) 
    

 

Abstract  

  

  Title: Retail property valuation 
- A study of the valuation methods, the assessment of its 
components, and problems that may occur 

Authors Viktoria Fors and Jennifer Inggårde 

Department Department of Real Estate and Construction Management  
Centre for Banking and Finance 

Thesis number 154 

Supervisor Hans Lind 

Keywords Retail property, valuation 

   
This report studies the valuation methods used in the current valuation of retail property and 
critically examines how the different components are assessed. The report also examines the 
problems that may occur in the valuation of retail property. Seven interviews were executed to 
obtain the main empirical data of the report. The interviewees were selected with the purpose 
of being presented with different perspectives on valuation of retail property. 
 
Based on the interview responses, the discounted cash flow model is found to be the most 
used method in the valuation of retail property today. It can be questioned if all the 
assumptions made for the components are optimal and if the method's potential is fully 
exploited. If the net operating income is normalized schematically, a direct capitalization 
method may possibly give an equal assessment of the market value. It seems important to 
deviate from the current, in some cases too conservative, valuation and make more retail 
property unique estimates of the components. To some extent, it can be questioned whether 
valuers have sufficient expertise to carry out the comprehensive analysis this requires. The 
discounted cash flow model is a complex model. There may be a need to more clearly 
disclose the underlying assumptions of the estimates in order to simplify the interpretation of 
the results. 
 
The valuation of retail property also has a perceived tendency to overestimate the net 
operating income. It can be questioned whether sufficient operating and maintenance costs, 
investment costs and vacancy assumptions are represented in the cash flow. Problems also 
occur when retail property is valued over the business cycle. The current market value 
assessments are possibly dragging behind the real property values, since the valuation 
assumptions preferably are based on visible trends. More assessments about future values 
should be made and the mortgage lending value can be seen as an expression of this. It is also 
important to ensure that the quality of the valuation of retail property does not drop as a result 
of the perceived pressure on valuation prices. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Värderingsmetoderna är i grunden anpassade för att kunna tillämpas på alla typer av 
fastigheter (Persson, 2011). Alla fastighetstyper har sedan sina egna speciella 
tillämpningsproblem för hur parametrar ska uppskattas, vilka utgör underlaget för 
värdeberäkningarna. Det finns vanligen en eller flera metoder som är mer eller mindre 
lämpade som värderingsmetod beroende på vilket syfte värderingen har samt vilken typ av 
fastighet som ska värderas.  
 
En handelsfastighet kräver speciella tillämpningar av metoderna. De flesta metodval kräver på 
något vis att antaganden görs om parametrars utveckling. Det finns få värderare som är 
specialister på värdering av handelsfastigheter, vilket borde försvåra bedömningen av dessa 
antaganden. Det finns inga direkta riktlinjer för vilka antaganden och anpassningar av 
metoderna som krävs vid värdering av handelsfastigheter. Mot bakgrund av detta är det 
intressant att vidare undersöka dagens värderingar av handelsfastigheter. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna rapport syftar till att undersöka vilka värderingsmetoder som används vid dagens 
värdering av handelsfastigheter och kritiskt granska hur metodernas olika beståndsdelar 
bedöms. Rapporten syftar också till att undersöka vilka problem som kan uppkomma vid 
värdering av handelsfastigheter.  
 
Frågeställningarna är:  

• Vilka värderingsmetoder används vid värdering av handelsfastigheter? 
• Hur görs bedömningen av parametrarna som ligger till grund för 

marknadsvärdesberäkningen i de använda metoderna? 
• Vilka problem uppkommer i samband med värdering av handelsfastigheter?  

1.3 Avgränsningar 

Vid granskningen av dagens värderingar av handelsfastigheter är denna rapport begränsad till 
den svenska marknaden. Med handelsfastighet avses i denna rapport byggnader anpassade för 
detaljhandel och kommersiell service som ägs av en och samma fastighetsägare. Rapporten 
ämnar inte beröra hur dagens värderingsmodeller ser ut rent strukturellt. Ett ämne som i 
sammanhanget är intressant är hur miljöklassificeringssystemet Miljöklassad byggnad har 
påverkat värderingarna, men det ligger inte inom ramen för denna rapport och kommer 
således inte att behandlas.  

1.4 Disposition 

Efter detta kapitel kommer metodvalet att förklaras (kapitel 2). Detta följs av en teoretisk 
bakgrund av olika värdebegrepp och värderingsmetoder (kapitel 3). Resultatet av intervjuerna 
presenteras sedan ämnesindelat (kapitel 4). Varje avsnitt omfattas av en resultatdel följt av en 
kommentarsdel. Efter resultatet kommer en analys och diskussion med återkoppling till 
frågeställningarna som tar stöd i litteraturen (kapitel 5). En sammanfattning av analysen 
presenteras sedan i avslutningen (kapitel 6). 
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2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis bestämdes att ett antal intervjuer skulle genomföras för att erhålla det 
huvudsakliga empiriska materialet till rapporten. Arbetet inleddes därför med en 
litteraturstudie för att få en uppfattning om hur värdering av handelsfastigheter ser ut idag. 
Litteraturen gav också uppslag till olika ämnen för diskussion och intervjufrågor1. Vidare 
gjordes en undersökning av vilka företag som var aktuella att kontakta för en intervju. De 
utvalda företagen kontaktades via e-mail och intervjuer bokades. Samtliga intervjuer 
genomfördes under ett möte på de respektive företagens kontor. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades för att lättare kunna bearbetas.  
 
Det bör nämnas att det kan finnas vissa risker med den valda metoden att basera rapporten till 
största del på intervjuer. En risk kan ligga i att intervjupersonernas svar bearbetas och i viss 
mån tolkas för att sedan utgöra resultatet i denna rapport. En ytterligare risk kan vara 
intervjupersonernas tolkning av frågorna och deras olika perspektiv.  

2.2 Val av intervjupersoner 

Intervjupersonerna valdes med utgångspunkt att tillföra olika perspektiv på värdering av 
handelsfastigheter till rapporten. Fem av de större värderingsföretagen på den svenska 
marknaden kontaktades varav fyra hade möjlighet att träffas för en intervju. Vidare 
kontaktades och intervjuades en investeringschef med fokus på handelsfastigheter, en 
specialist inom utveckling av handelsfastigheter och en köprådgivare specialiserad mot 
handelsfastigheter. Nedan presenteras intervjupersonerna. 
 

• Fredrik Lövkvist, auktoriserad värderare på DTZ 
• Benjamin Rush, auktoriserad värderare på Jones Lang LaSalle 
• Katrin Wallensjö, auktoriserad värderare på Newsec 
• Magnus Lönn, auktoriserad värderare på CBRE 
• Anders Lillsunde, senior advisor, retail & logistics på CBRE 
• Nils Styf, investeringschef på Citycon 
• Monica Bruvik, marketing director och project manager på Centrumutveckling  

                                                
1 Se Bilaga - Intervjufrågor 
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3. Värdebegrepp och värderingsmetoder 
Innan en diskussion om värderingsfrågor kan inledas bör de grundläggande värdebegreppen 
och värderingsmetoderna presenteras. Detta kapitel behandlar de centrala värdebegreppen 
som ligger till grund för dagens fastighetsvärdering och de vanligast förekommande 
värderingsmetoderna. 

3.1 Värdebegreppet – en teoretisk grund2 

En förutsättning när värdebegrepp används och värderingsfrågor diskuteras är att det görs 
med utgångspunkt i en gemensam terminologi. Det måste dessutom råda en enighet om dess 
innebörd. Nya värdebegrepp utvecklas med tiden och befintliga begrepp kan få nytt 
tolkningsutrymme, vilket bidrar till att skapa oklarhet i begreppsfrågan. 
 
Ett grundläggande synsätt är att värde skapas ur behov och behovstillfredsställelse. Värde kan 
vidare definieras som en funktion av framtida och potentiella nyttor. Historiska data är endast 
intressant i den mån de kan fungera som vägledning vid bedömningar av framtiden. I och med 
att det rör sig om en framtida nytta, och framtiden får anses mer eller mindre oförutsägbar, är 
all värdebedömning behäftad med osäkerhet. 
 
I värderingssammanhang är det fastigheten som ekonomisk resurs som är intressant. Det finns 
fyra grundläggande förutsättningar för att ett ekonomiskt värde ska uppstå. Det ska finnas ett 
behov, en begränsad tillgång, en överlåtbarhet samt en rätt att utnyttja och exkludera andra 
från att utnyttja. Det bör dock nämnas att fastigheter kan ha andra värden än det ekonomiska 
värdet. Affektionsvärde, estetiskt värde och strategiskt värde är exempel på tolkningar av 
värdebegreppet. Dessa behandlas dock inte vidare i denna rapport som endast berör det 
ekonomiska värdet. 

3.2 Olika värdebegrepp3 

De olika värdebegreppen kan delas in tre grupper: De marknadsvärderelaterade, de 
avkastningsvärderelaterade och de kostnadsrelaterade. Denna rapport kommer vidare endast 
behandla det marknadsvärderelaterade begreppet marknadsvärde, det kostnadsrelaterade 
begreppet återanskaffningsvärde och belåningsvärdet mortgage lending value. 

3.2.1 Marknadsvärde 

Marknadsvärde är det mest förekommande värdebegreppet och det tillämpas över hela 
världen. Detta har fått som konsekvens att många olika tolkningar förekommer. För att skapa 
enighet i begreppsfrågan har IVSC (International Valuation Standard Committee) tagit fram 
en internationell definition. I Sverige lyder motsvarande definition: Marknadsvärde är det pris 
som sannolikt skulle betalas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med 
tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång. 
 
Definitionen tydliggör att marknadsvärdet inte är ett individuellt värde utan ett 
marknadsbestämt pris. Ett marknadsvärde ska ses som en förutsägelse av ett sannolikt pris vid 
en tänkt överlåtelse av värderingsobjektet. I fastighetssammanhang kan marknadsvärde också 
likställas med begreppet verkligt värde.  

                                                
2 Detta avsnitt baseras på Persson – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt 
3 Detta avsnitt baseras på Persson – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt 
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3.2.2 Återanskaffningsvärde 

Återanskaffningsvärdet är ett kostnadsrelaterat begrepp och kan definieras som en kostnad för 
att vid värdetidpunkten anskaffa en identisk eller med avseende på funktion likvärdig 
egendom som den ursprungliga. Användningsområdet är i första hand där en egentlig 
marknad saknas och i försäkringssammanhang. Begreppet är inte så vanligt förekommande i 
Sverige, men kan vara användbart som jämförelsebas och bereda underlag vid korrigeringar 
av egenskapsmässiga skillnader i ett ortsprismaterial. Framtagandet av 
återanskaffningskostnaden kan ske på flera olika sätt. Dels genom uppräkning av 
nyproduktionskostnaderna, dels med hjälp av nyckeltal för olika beståndsdelar i byggnaden 
eller genom ett detaljerat schablonpris för olika byggnadselement.  

3.2.3 Mortgage lending value 

Mortgage lending value är framtaget inom banksfären som ett långsiktigt belåningsvärde i 
kreditsammanhang. Förenklat kan det sägas vara ett risk- och förväntningskorrigerat 
marknadsvärde. Eftersom marknadsvärdet definieras som det mest sannolika pris vid 
värdetidpunkten ges ingen indikation på hur värdet kommer att utvecklas framöver (Lind och 
Lundström, 2009). Vid kreditgivning är den långsiktiga värdeutvecklingen av stort intresse för 
att kunna beräkna risken i att en låntagare inte kan upprätthålla sina förpliktelser mot 
kreditgivaren. Mortgage lending value är således ett värdebegrepp som inkluderar de 
bedömda riskerna för att dagens värde inte håller långsiktigt. 

3.3 Värderingsmetoder4 
De vanligast förekommande metoderna vid fastighetsvärdering idag kan delas in i tre olika 
metodtyper: Avkastningskalkylbaserade metoder, ortsprismetoder och 
produktionskostnadsmetoder. Värderingsmodellerna anses i sin grundform vara tillämpliga 
för alla olika typer av fastigheter vid bedömningen av marknadsvärdet, men är i regel mer 
eller mindre tillämpliga beroende på den aktuella värderingssituationen. I praktisk värdering 
bör oftast flera metoder och metodvarianter användas. Valet av metod ska egentligen inte 
påverka resultatet, men i praktiken stämmer detta sällan.   

3.3.1 Direktavkastningsmetoden 

Direktavkastningsmetoden är en avkastningskalkylbaserad metod som baseras på en 
evighetskapitalisering av ett normaliserat första års driftnetto. Driftnettot utgörs av överskottet 
sedan de för fastigheten normaliserade utbetalningarna för drift, underhåll, fastighetsskatt och 
eventuell tomträttsavgäld dragits från bruttoinbetalningarna. Förvärvskostnader ska inte 
inkluderas i beräkningen av driftnettot.  
 
Formelmässigt ser modellen ut som nedan: 

 
 
 
 

Där: 
Dn = Normaliserat driftnetto år 1 
da = Direktavkastning 

                                                
4 Detta avsnitt baseras på Persson – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt 

DnV
da

=
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3.3.2 Kassaflödesmetoden 

Kassaflödesmetoden är en avkastningskalkylbaserad metod som tillskillnad från 
direktavkastningsmetoden kräver en tidshorisont och ett restvärde. Metoden utgörs av att 
årliga driftnetton diskonteras med en bestämd kalkylränta följt av ett diskonterat restvärde. 
Det erhållna kalkylresultatet förutsätts efter eventuella korrektioner ge ett marknadsvärde. 
Restvärdet beräknas genom att driftnettot året efter kalkylperiodens slut evighetskapitaliseras 
enligt Gordons formel.  
 
Formelmässigt ser kassaflödesmetoden ut som nedan: 
 

1

( )
(1 ) (1 )

n
t n

t n
t

H D U F T I RV
p p=

− − − − −
= +

+ +∑  

 
Där: 
V = Fastighetens bedömda värde 
H = Hyra 
D = Drift 
U = Underhåll 
F = Fastighetsskatt 
T = Tomträttsavgäld 
I = Investeringar i fastigheten 
Rn = Restvärde vid kalkylperiodens slut  
t = Tidvariabel 
n = Kalkylperiod 
p = Kalkylränta på totalt kapital 
 
Restvärdet beräknas genom Gordons formel: 
 

 
 
 
 

Där: 
Rn = Restvärde vid kalkylperiodens slut 
Dn = Normaliserat driftnetto år n+1 
dan = Direktavkastning = kalkylränta – tillväxt  
n = Kalkylperiodens längd 
 
Kassaflödesmetoden ger möjlighet att åskådliggöra en mer detaljerad bild av 
likviditetsutvecklingen över tiden. Modellen erbjuder också en större flexibilitet i och med att 
kalkylperiodens längd gör det möjligt att ta hänsyn till förändringar över tiden. Det är av vikt 
att faktiska indata för värderingsobjektet används i modellen och att dessa sedan succesivt 
anpassas till marknadsmässiga nivåer i den mån de är avvikande. Kassaflödesmetoden kräver 
en stor mängd datainsamling om bland annat hyreskontraktsvillkor, hyreskontraktens löptider, 
uppsägningstider, uppgifter om drift- och underhållskostnader samt investeringskostnader. 
 
I kassaflödesmetoden görs även en mängd olika antaganden för indata och dess utveckling. 
Det ska framgå vilka antaganden och tillvägagångsätt som använts vid värderingen för att 
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relevansen och tillförlitligheten i indata ska kunna bedömas. Antaganden görs exempelvis för 
hyresutvecklingen, drift- och underhållskostnaden och vakansgraden. Det befintliga 
hyreskontraktet står till grund för hyresbedömningen i kalkylen men vid löptidens slut justeras 
hyresnivån till marknadshyra. Marknadshyra definieras som den mest sannolika hyra som 
erhålls vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen hyresmarknad. Redovisade data bör ligga 
till grund för antaganden om drift- och underhållskostnader, men med justering till 
marknadsmässiga nivåer. Schablonmässiga antaganden bör i möjlig mån undvikas vid 
bedömningen av kostnader. Vakansantagandet görs vanligen genom en långsiktig ekonomisk 
vakansgrad utifrån fastighetens position på marknaden. Det bör även observeras att driftnettot 
består av flera olika parametrar och att små förändringar i dessa kan resultera i stora 
värdeförändringar. Svårigheten i bedömningarna ökar med kalkylperiodens längd. Det krävs 
kunskap om bland annat samhällsutvecklingen, konjunkturutvecklingen och inflationstakten 
för att göra antaganden om parametrarnas utveckling över tiden.   

3.3.3 Ortsprismetoder 

Ortsprismetoder innebär att tidigare transaktioner på en fri och öppen marknad ligger till 
grund för ett bedömt marknadsvärde för värderingsobjektet. Det är av stor vikt att dessa 
transaktioner är jämförbara med värderingsobjektet. Att bedöma detta kräver därför kunskap 
och insikt om fastighetsmarknaden och dess funktion. Det finns en del problematik kring detta 
då alla fastigheter är unika och omsättningen på fastigheter är låg. Ortsprismetoderna är 
uppdelade i två grupper, dels direkta ortsprismetoder som baseras på redovisade 
jämförelseköp och dels indirekta ortsprismetoder som baseras på mer eller mindre 
dokumenterade nyckeltal. 

3.3.3.1	  DIREKTA	  ORTSPRISMETODER	  

Den direkta ortsprismetoden är en längre process som brukar delas in i sex olika steg. 
 

1) Att definiera och avgränsa en relevant marknad.  
2) Att ta fram jämförelseobjekt. Det största problemet är datafångsten eftersom varje 

fastighet är unik vad gäller egenskaper och läge. Därför kan genomförda transaktioner 
av relevant jämförbarhet vara begränsade. För att få fram relevanta jämförelseobjekt 
krävs i regel noga objektsanpassad bearbetning av tillgängligt ortsprismaterial.  

3) Att erhålla information om jämförelseobjekten. Ett värdeutlåtande innefattar en 
detaljerad beskrivning om värderingsobjektets egenskaper såsom till exempel läge, 
juridiska egenskaper och ekonomiska egenskaper.  

4) Att bearbeta, analysera och tolka ortsprismaterialet. För att öka tillämpningen används 
vanligen någon form av faktorrelaterad prisjämförelse genom relatering, normering 
och tidskorrigering av priset. Ju fler relateringar som görs desto säkrare blir i regel 
värdebedömningen. Det är vanligt förekommande med skillnader mellan 
värderingsobjektet och jämförelseobjekten och för att korrigera detta görs normering.  

5) Att göra tids- och egenskapsmässiga korrektioner. Korrektioner av tidsfaktorn är av 
betydelse då det är en ständigt föränderlig marknad. Eftersom det sker relativt få 
transaktioner på marknaden kan jämförelseköp vara tvunget att sökas längre bak i 
tiden. Transaktionstidpunkten kan därmed skilja sig mellan jämförelseköpen men 
också till värdetidpunkten för värderingsobjektet. Det innebär att det kan skilja i 
värdenivåer beroende på reala värdeförändringar eller förändringar i penningvärdet. 
För att korrigera detta görs ett samband mellan pris och tid. Genom sambandet går det 
att visa en trend och få fram ett normerat värde.  
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6) Att göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerhet. Osäkerheten i en värdering 
bör belysas vilket kan ske på ett flertal sätt, antingen statistiskt, verbalt eller allmänt 
bedömt. 

 
Det finns olika varianter av den direkta ortsprismetoden beroende på vilken normering som 
används. De vanligaste metoderna redovisas nedan: 
 

Areametoden – pris relaterat till arean 
Nettokapitaliseringsmetoden – pris relaterat till driftnettot 
Bruttokapitaliseringsmetoden – pris relaterat till hyran 
Köpeskillingskoefficientmetoden – pris relaterat till taxeringsvärde 

 
För varje metod är det viktigt att göra egenskapsmässiga och tidsmässiga korrigeringar för 
skillnader mellan överlåtelserna. Det är också av vikt att ha en förståelse för vilken parameter 
som relateras och vad den inkluderar så att det sker en jämförelse mellan likvärdiga 
parametrar. Som ett exempel bör det vid användandet av areametoden beaktas vilken typ av 
area som tillämpas, det kan vara uthyrbar area eller byggnadsarea.  
 
Nettokapitaliseringsmetoden, även kallad direktavkastningsmetoden, är den mest använda 
metoden vid värdering av kommersiella fastigheter, samtidigt som det är den mest 
missbrukade. Metodens grundidé kan sägas vara att ett marknadsvärde ska baseras på ett för 
fastigheten bedömt marknadsmässigt driftnetto som sedan korrigeras för avvikelser mot de 
marknadsmässiga förhållandena. Direktavkastningen bör härledas från ortsprismaterialet men 
om det är bristfälligt kan ett finansiellt synsätt tillämpas och metoden tenderar att likna en 
avkastningskalkylmodell. 

3.3.3.2	  INDIREKTA	  ORTSPRISMETODEN	  BASERADE	  PÅ	  NYCKELTALSMATRISER	  

Den indirekta ortsprismetoden används genom att generella schablonmässiga nyckeltal 
avseende prisnivåer används istället för direkta ortsprisjämförelser. Det är en enkel och snabb 
metod vilket gör att den används allt för flitigt. Den genomförs oftast genom att 
erfarenhetsmatriser byggs upp med nyckeltal som pris per kvadratmeter och 
direktavkastningar. Det ska tilläggas att det varnas för att använda alltför schablonmässiga 
nyckeltal vid värdering. I de fall där det används ska den bakomliggande analysen beskrivas 
och källhänvisningar presenteras, men detta är något som alltför ofta saknas på grund av 
konkurrens- och tidsmässiga skäl.  

3.3.4 Produktionskostnadsmetoder 

Produktionskostnadsmetoderna skiljer sig från den grundläggande värdeteorin som definierar 
värdet utifrån framtida nytta eller betalda priser. Produktionskostnadsmetoder ger istället ett 
värde baserat på nedlagda kostnader och markkostnader, vilket både kan komma att över- och 
understiga marknadsvärdet. Produktionskostnader är intressant i värderingssammanhang 
eftersom de indirekt påverkar prisbildningen på marknaden och för att kostnaderna kan utgöra 
en normeringsgrund vid marknadsvärdebedömningar. Produktionskostnadsmetoder är 
speciellt tillämpliga då inga egentliga jämförelseköp finns eller när den ekonomiska 
avkastningen är svårbedömd. Variationer i produktionskostnader kan utnyttjas för 
korrigeringar av värdet när detta skiljer sig mellan värderingsobjektet och jämförelseobjekt. 
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3.4 Tidigare studier av värdering av handelsfastigheter 
Det finns få tidigare studier som behandlar värdering av handelsfastigheter. En rapport har vid 
ett tidigare tillfälle behandlat värdering av kommersiella fastigheter, men med ett kritiskt 
granskande av fastighetsvärdering på en illikvid marknad (Almqvist och Sjölund, 2011). 
Rapporten syftar till att metoder som används vid värdering kräver en likvid marknad för att 
ge en bra marknadsvärdebedömning och huruvida det uppstår en osäkerhet när dessa metoder 
används på en illikvid marknad.  
 
Vilka antaganden som görs vid värdering av handelsfastigheter och dess förfarande tycks 
således inte ha behandlats. De grundläggande metoder som används vid värdering av 
fastigheter kan tillämpas på olika fastighetstyper (Persson, 2011). Det möjliggör användandet 
av litteratur som till exempel Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (Persson, 2011) 
samt Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet (Lind och Lundström, 2009).  



 

15(38) 
  

4. Resultat 
Nedan presenteras intervjupersonernas svar ämnesindelat. Resultatet kommenteras efter varje 
ämnesområde. Kassaflödesmetoden och dess beståndsdelar får ett naturligt fokus eftersom det 
är den mest tillämpade metoden vid värdering av handelsfastigheter idag. 

4.1 Värderingsmetoder 
Frågan om vilka värderingsmetoder som används ställdes till intervjupersonerna. 

4.1.1 Resultat 

Alla intervjupersoner framhäver kassaflödesmetoden som en grundmetod vid värdering av 
handelsfastigheter. Som en vägledning används även ortsprismetoden. Från 
jämförelseobjekten erhålls information om vad marknaden är villig att betala för en liknande 
handelsfastighet, vilket kan ge en indikation på ett skäligt marknadsvärde och skäliga nivåer 
på avkastningar. Det är inte alltid lätt att hitta relevanta jämförelseobjekt när det gäller 
handelsfastigheter. Antalet transaktioner på marknaden är begränsade och ingen 
handelsfastighet är den andra lik. Därför menar en av värderarna att det krävs mycket analys 
för att kunna jämföra transaktioner sinsemellan. För att erhålla jämförbart material från 
ortsprismetoden krävs att ett antal attribut stämmer överens med värderingsobjektet. En 
nämner de tre viktigaste attributen som läge, skick och standard. Läget och skicket har ofta 
stor effekt på marknadsvärdet och är dessutom viktiga faktorer eftersom handelsfastigheter 
har ett större slitage och ett större renoveringsbehov än många andra fastigheter.  
 
En av värderarna uppger att direktavkastningsmetoden inte används vid värdering av 
handelsfastigheter. En annan menar att en evighetskapitalisering enbart är applicerbar hos en 
mindre fastighet med ett fåtal hyresgäster. Handelsfastigheter omfattar oftast flera hyresgäster 
vilket gör kassaflödesmetoden bättre tillämpad. Värderaren menar att en 
evighetskapitalisering av normaliserade värden samtidigt skulle fungera som ett komplement 
till kassaflödesmetoden. 
 
En av de intervjuade värderarna lyfter även fram värdebegreppet mortgage lending value som 
ett begrepp som de senaste ett till två åren blivit allt mer efterfrågat i Sverige. Det är idag 
mestadels banker som är intresserade av detta värdebegrepp då de blivit mer försiktiga i sin 
utlåning. Vissa uppdragsgivare efterfrågar idag dels en marknadsvärdebedömning och dels 
mortgage lending value för att kunna jämföra dessa två bedömningar. 
 
En av de övriga intervjupersonerna menar också att en produktionskostnadsmetod är ett 
viktigt komplement vid en värdering. Det kan vara schablonmässiga beräkningar på 
återanskaffningskostnader men det kan samtidigt vara en riktlinje till ett rimligt 
marknadsvärde. Intervjupersonen menar att det inne i staden ibland kan vara mer lönsamt att 
riva och bygga nytt eftersom en stor del av värdet ligger i marken. Intervjupersonen menar 
också att många glömmer bort att återanskaffningsvärdet kan användas i jämförande syfte vid 
bedömning av marknadsvärdet. Det är farligt att stirra sig blind på ett marknadsvärde som är 
genererat från endast en av modellerna.   
 
Alla intervjupersoner uppger att en konkurrentanalys genomförs vid värdering av 
handelsfastigheter och att denna sedan speglas i marknadsvärdet. Vad som sker i närområdet 
har en påverkan på marknadsvärdet och ska därför ses över.  Några av intervjupersonerna 
belyser även vikten av att se till upptagningsområdet och vad konsumenterna efterfrågar. Att 
ett bra kundflöde existerar är en grundförutsättning för att hyresgästerna ska bli lönsamma. 
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Det gäller alltså att kunna avgöra om det finns någon konkurrens inom området och analysera 
hur det skulle kunna påverka värderingsobjektets marknadsvärde. 

4.1.2 Kommentarer 

Kassaflödesmetoden uppfattas vara den mest användbara metoden vid värdering av 
handelsfastigheter av samtliga intervjupersoner vilket ger denna rapport ett naturligt fokus på 
kassaflödesmetoden. Att den sedan stäms av med en ortsprismetod verkar rimligt, men det går 
att ifrågasätta jämförbarheten i ortsprismaterialet för just handelsfastigheter. Det krävs en stor 
kunskap och noggrannhet för att hitta relevanta jämförelseköp och transaktionerna av 
handelsfastigheter på marknaden är få. Eftersom en handelsfastighet inte är den andra lik 
borde även det försämra jämförbarheten. En enskild individs uppfattning om vad som är 
viktiga attribut är avgörande. Det kan därför ifrågasättas huruvida korrigeringar av 
ortsprismaterialet är beroende av värderarens subjektiva uppfattning och vilka konsekvenser 
det kan få för marknadsvärdet. 
 
Endast en av värderarna nämner att direktavkastningsmetoden kan användas som ett 
komplement till kassaflödesmetoden. Det är intressant att en av värderarna ser en ökad 
efterfrågan på mortgage lending value i Sverige. Det kan antyda att marknaden är orolig för 
att det förekommer allt för höga marknadsvärden och att det därför krävs en mer restriktiv 
marknadsvärdebedömning. En av de övriga intervjupersonerna anser att 
produktionskostnadsmetoden är användbar som komplement till andra metoder, vilket är 
rimligt. 
 
Konkurrentanalysen är en viktig del i en värdering för att kunna ta del av de värdepåverkande 
faktorer som finns i närområdet, vilket alla intervjupersonerna instämde i. 
Konkurrentanalysen används för att ge stöd åt antagandena i kalkylen. Det borde vara lättare 
att identifiera konkurrensen än att förutspå vilka konsekvenser denna kan få för 
värderingsobjektet. Även om värderarna uppger att konkurrentanalyser görs är det oklart hur 
detta sedan speglas i antagandena i kassaflödesmetoden. 

4.2 Inflation 
Intervjupersonerna ställdes frågan vilka inflationsantaganden som görs för kassaflödets 
kalkylperiod. 

4.2.1 Resultat 

Samtliga värderare uppger att bedömningen av inflationen utgår ifrån Riksbankens mål om 
två procent. En värderare uppger att avsteg från riksbankens mål kan göras, men att detta 
oftast endast görs för de första två åren i kalkylperioden. Dessa års inflationsantaganden 
baseras istället på en prognos av inflationens utveckling. Ett par av värderarna uppger att de 
endast gör avsteg från Riksbankens inflationsmål för innehavande år i kalkylen. Kvarvarande 
kalkylperiod används två procent. En värderare motiverar tillvägagångssättet med att denne 
inte ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att göra andra antaganden. En värderare poängterar 
att så länge det går att göra en prognos om inflationens utveckling bör denna användas i 
kalkylerna. En av de övriga intervjupersonerna lyfter fram att prognoser för två år framåt i 
tiden bör kunna användas, men att detta i slutändan ändå inte ger så stort utslag i 
kassaflödeskalkylens beräkning av marknadsvärdet. 
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4.2.2 Kommentarer 

Det är svårt att hävda att värderare bör göra antaganden om inflationsnivån utöver de två 
procent som är riksbankens mål, i alla fall i den senare delen av kalkylperioden där en större 
osäkerhet är inblandad. Det kan sedan diskuteras om tillgängliga prognoser för 
inflationsutvecklingen bör användas och hur snart i kalkylen som riksbankens mål ska komma 
in. Allt torde i slutändan mynna ut i en bedömning om vilket utfall som är mest sannolikt och 
tillförlitligt, vilket möjligen kan vara svårt för en värderare att ta ställning till. Om mer precisa 
inflationsantaganden bör göras alls, eller om de bör göras för det innehavande året, eller om 
de bör göras för alla år där en prognos för inflationen är tillgänglig är kanske en diskussion av 
mindre vikt. Frågan är hur stora utslag en mer precisare inflationsbedömning kommer att ge 
på marknadsvärdet.  

4.3 Marknadshyra och hyresutveckling 
Intervjupersonerna ställdes frågan hur hyresbedömningen görs i kassaflödeskalkylerna. 
Frågan rörde dels hur marknadshyresbedömningen görs och hur utvecklingen av denna sedan 
sätts.  

4.3.1 Resultat 

Samtliga värderare säger att hyrorna i första hand styrs av kontraktslängden. När kontrakten 
löper ut görs en bedömning av marknadshyran. En av de övriga intervjupersonerna berättar att 
kontrakten i handelsfastigheter oftast är ganska korta, vilket gör att marknadshyran kommer in 
tidigt i kassaflödeskalkylerna. Flera av värderarna uppger att marknadshyran sätts utifrån 
hyresnivåer i nytecknade kontrakt. Dessa kan användas som ledning vid bedömning om de 
tecknade kontrakten är på rätt nivå eller om de bör justeras efter löptidens slut. Vidare pratar 
de flesta värderare om någon form av analys av lokalerna och hyresgästerna. Lokalens läge i 
centrumet och lokalens storlek nämns som faktorer som ses över. Butiksmixen och kundflödet 
sägs också påverka hyran.  
 
En av de övriga intervjupersonerna berättar att denne ser marknadshyra som ett väldigt 
teoretiskt begrepp. För att ett köpcentrum ska fungera krävs att det finns lite olika typer av 
branscher såsom modebutiker, livsmedelsbutiker, restauranger, sportbutiker och 
heminredning för att konsumenter ska vilja åka dit. Intervjupersonen menar att olika 
branscher har olika hyresbetalningsförmåga, att hyresgäster går olika bra i olika lägen och att 
det därför är svårt att sätta en marknadshyra på ett visst läge. Intervjupersonen skulle snarare 
vilja se att hyran utgår ifrån hyresgästmixen i centrumet och att därifrån se till vad som är 
långsiktiga hyresnivåer. Detta blir en avvägning mellan att hyresgästen ska kunna driva 
verksamheten och samtidigt betala en bra hyra. Intervjupersonen konstaterar att bedömningen 
av marknadshyran kräver mer arbete än vad som idag ligger inom ramarna för en traditionell 
fastighetsvärdering. 
 
Majoriteten av värderarna uppger vidare att marknadshyrorna antas utvecklas i takt med 
inflationsantagandet i kassaflödeskalkylen. En av värderarna förklarar att det ska vara en 
särskild omständighet för att marknadshyrorna ska utvecklas på ett annat sätt och att det finns 
en risk med att göra för precisa antaganden om dessa inte hamnar rätt. Två av värderarna 
uppger att korrigeringar kan göras för innehavande period om en butik går bra och kan klara 
mer än marknadshyra, men att hyrorna därefter räknas upp med inflationen. Vidare uppger en 
värderare att vissa beställare kan tala för att hyrorna bör öka mer än inflationen om centrumet 
har haft en stadigt positiv utveckling av hyrorna, men att hänsyn inte tas till detta i 
värderingen. Detta kan möjligen istället återspeglas i avkastningskravet. En av värderarna 
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förklarar att principen att räkna upp hyrorna med inflationen endast är en modellteknisk 
aspekt för att få med värdet till åren som löper efter i kassaflödet.  
 
En av värderarna berättar att antagandet inte alltid görs att marknadshyrorna utvecklas med 
inflationen, utan att det beror på hur omständigheterna ser ut. Värderaren säger att det kan 
hända att hyrorna, i samråd med fastighetsägaren, kan lyftas lite över inflationen. En 
handelsfastighet som det går lite sämre för och som har sjunkande hyror måste enligt samma 
princip läggas in med en minskning av hyrorna i kalkylen.  
 
En av de övriga intervjupersonerna menar att det ibland kan vara att föredra att låta lokalerna 
stå tomma istället för att hyra ut till nedsänkt hyra. Intervjupersonen förklarar att ett centrum 
kan ha ett antal avtal med en hyra som värderaren menar bör sänkas för att nå marknadshyra, 
men att fastighetsägaren hellre ser att dessa kontrakt läggs in som en vakans i 
kassaflödeskalkylen. Om marknadshyran sänks skulle fastighetsvärdet falla. Intervjupersonen 
menar att fastighetsägaren istället vill behålla en hypotetisk hyra eftersom det är lättare att ta 
en vakans än en brist i värdet. En annan av de övriga intervjupersonerna för ett liknande 
resonemang och menar att fastighetsvärdet är som mest osäkert i handelsfastigheter med stora 
vakanser och kortsiktiga hyresrabatter. Detta eftersom dessa typer av aktioner föredras 
framför en hyressänkning som skulle ge ett lägre fastighetsvärde. 

4.3.2 Kommentarer 

Värderarna får anses i huvudsak enade i sina svar om hur marknadshyran bedöms. 
Marknadshyran utgår ifrån en undersökning av hyresnivåer i nytecknade kontrakt för att 
sedan anpassas utifrån en bedömning av främst lokalerna, hyresgästerna, butiksmixen och 
kundflödet. Noterbart är att en av de övriga intervjupersonerna antar ett kritiskt 
förhållningssätt till marknadshyra som teoretiskt begrepp. Dennes resonemang om 
svårigheterna att bedöma en marknadshyra på en yta där hyresbetalningsförmågan kan skilja 
sig från bransch till bransch och läget i handelsfastigheten kan vara olika fördelaktigt för olika 
hyresgäster är intressant. Intervjupersonen framför att hyresbedömningen i 
kassaflödeskalkylen istället bör utgå ifrån långsiktiga hyresnivåer för den befintliga 
hyresmixen i handelsfastigheten, vilket torde tolkas som ett avsteg från dagens definition av 
marknadshyra5. 
 
När det gäller den fortsatta utvecklingen av marknadshyran i kassaflödeskalkylen tycks det 
vara vanligast förekommande att marknadshyran snarast i kalkylen uppräknas årligen med 
inflationsantagandet, även om intervjupersonernas svar skiljer sig något. Ett par värderare gör 
korrigeringar för innehavande period, men anammar därefter en försiktighetsprincip med 
anledning av den uppfattade risken att göra för precisa antaganden och hamna fel. En 
värderare skiljer sig dock från de övriga och kan tänka sig att göra mer precisa antaganden om 
hyresutvecklingen, både lyfta utvecklingen över inflationen och göra hyressänkningar. Det är 
dock oklart hur långt i kalkylen värderaren kan tänka sig att göra dessa specifika antaganden, 
om det rör sig om hela kalkylperioden eller endast de inledande åren. Det bör även 
uppmärksammas att en värderare endast ser marknadshyresutvecklingen som en 
modellteknisk aspekt. Värderaren menar att hyran enbart räknas upp med inflationsantagandet 
för att få med ett värde de åren som löper efter att marknadshyran sätts i kalkylen. Uttalandet 

                                                
5 Marknadshyra definieras som den mest sannolika hyra som erhålls vid nyteckning av hyreskontrakt på en 
öppen hyresmarknad, se avsnitt 3.3.2 Kassaflödesmetoden. 
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får anses tyda på att värderaren systematiskt gör detta generella antagande utan att se till den 
specifika värderingssituationen. 
 
Det framkommer också av intervjusvaren att fastighetsägaren har incitament att vilja undvika 
att marknadshyran sänks eftersom detta skulle leda till att fastighetsvärdet faller. Att istället 
lägga in en hyressänkning som en ökad vakans i kassaflödeskalkylen kan visserligen i 
slutändan generera ett likvärdigt marknadsvärde, men skapar stora osäkerheter i 
fastighetsvärdena. Endast en av värderarna uttalar sig positiv till att kunna sänka 
marknadshyran. Det kan diskuteras hur enkelt det är som värderare att gå emot 
fastighetsägarens ord och notera en sänkning av marknadshyran med tanke på vilka 
konsekvenser ett lägre fastighetsvärde kan få för denne.  

4.4 Omsättningstillägg och hyresrabatter 
Intervjupersonerna ställdes frågan om hur kassaflödeskalkylen tar hänsyn till eventuella 
omsättningstillägg och hyresrabatter.  

4.4.1 Resultat 

En värderare uppger att de i kassaflödeskalkylen tillämpar en försiktighetsprincip och 
använder omsättningstillägget som det är idag och räknar upp det med inflationen. Värderaren 
motiverar detta med att om det rör sig om ett fungerande köpcentrum med en butik som går 
dåligt kommer den hyresgästen att behöva bytas ut. Oftast har ett köpcentrum en lägstanivå 
för hyra per kvadratmeter och klarar hyresgästen inte av gränsen ersätts denne med en annan 
som kan betala. Vidare menar värderaren att en butik som ökar i omsättning inte kan antas 
fortsätta öka i framtiden eftersom det inte finns några garantier för detta. 
 
En värderare säger tvärtemot att omsättningstillägget inte bara kan skrivas in i 
kassaflödeskalkylen såsom det är idag för att sedan räknas upp med inflationen.  Värderaren 
menar att varje enskild hyresgäst bör ses över och att en bedömning görs hur stabila dessa är. 
Värderaren berättar att det finns verktyg att använda sig av för att göra en framtidsprognos för 
en handelsfastighet eller en viss hyresgäst, men att detta är en analys som inte ryms inom 
ramarna för en värdering. Värderaren säger dock att en bedömning av bland annat orten, 
befolkningsutvecklingen, in- eller utflyttningen och områdets generella utveckling måste 
göras. Baserat på detta försöker värderaren utläsa en trend för fortsättningen. Går det inte att 
utläsa en trend uppger värderaren att nästan alla modeller räknar upp omsättningstillägget 
med inflationen för att få penningvärdeutvecklingen. 
 
En värderare uppger att det inte brukar vara så mycket omsättningstillägg i förhållande till den 
totala hyran. Denna uppfattning delas av en av de övriga intervjupersonerna som därför menar 
att bedömningen av omsättningshyran inte kommer att ha någon större påverkan på 
marknadsvärdet.  
 
En av de övriga intervjupersonerna berättar att vissa branscher är mer konjunkturkänsliga än 
andra och att bedömningar om framtida omsättningsnivåer kräver en viss detaljkunskap om 
den specifika hyresgästen. Har en bransch gått bra i många år är det inte säkert att den 
positiva utvecklingen fortsätter. Intervjupersonen berättar vidare att det är viktigt att se till var 
handelsfastigheten är i sin livscykel. Ett nybyggt köpcentrum skulle kunna ha en ökande 
omsättning på tio till femton procent de första åren, fem procent tredje året och sedan kanske 
plana ut och följa inflationen. Intervjupersonen tillägger att en butik har ett tak för hur mycket 
det kan omsätta, annars måste butiken öka volymen varor för att kunna höja omsättningen. 
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Lokalytan är dessutom begränsad. Där omsättningstillägget är svårbedömt menar 
intervjupersonen att det är bättre att tillämpa en försiktighetsprincip. 
 
En annan faktor som beaktas i värderingen är hyresrabatter. Värderarna uppger att 
hyresrabatterna tas med i kassaflödeskalkylen i enlighet med hyreskontrakten. Efter 
kontraktens slut läggs inga nya hyresrabatter in i kalkylen. De flesta värderarna säger att 
eventuella antaganden om fortsatt behov av rabatter i så fall kan få genomslag på 
marknadshyran. Marknadshyran ska inte behöva hyresrabatter och måste vid sådana 
antaganden sänkas i förhållande till den kontrakterade bashyran. Några av värderarna uppger 
också att hyresrabatterna skulle kunna speglas i vakansgraden istället. 

4.4.2 Kommentarer 

Värderarnas svar skiljer sig åt när det gäller hur omsättningstillägget ska bedömas i 
kassaflödeskalkylen. En av värderarna menar att dagens omsättningstillägg bör läggas in i 
kalkylen för att sedan räknas upp med inflationsantagandet som försiktighetsprincip. Denne 
motiverar tillvägagångssättet med att en hyresgäst som ökar i omsättning inte kan antas 
fortsätta öka i omsättning och att en hyresgäst som går dåligt kommer bytas ut till en ny med 
bättre betalningsförmåga. En annan värderare ifrågasätter detta sätt att värdera och menar att 
varje enskild hyresgäst bör analyseras för att kunna bedöma omsättningstillägget och dess 
utveckling. Värderaren verkar dock samtidigt anse att en djupare analys inte ligger inom 
ramarna för värdering av handelsfastigheter. Vidare konstaterar intervjupersonen att 
omsättningstillägget räknas upp med inflationen om en trend inte kan utläsas, vilket möjligen 
gör att det går att ifrågasätta hur mycket de två värderarnas slutliga bedömningar egentligen 
skiljer sig åt. Det framkommer även av intervjupersonerna att omsättningstillägget inte är en 
så stor andel av den totala hyran, vilket gör att omsättningstillägget inte borde vara en av de 
mest marknadsvärdepåverkande parametrarna i kassaflödeskalkylen.  
 
Intervjupersonernas svar får sammantaget anses luta åt att en försiktighetsprincip bör 
tillämpas när omsättningstilläggets utveckling bedöms. En av de övriga intervjupersonerna 
framför att utvecklingen av omsättningstillägget kan vara svårbedömd. Intervjupersonen 
stödjer resonemangen på att det finns ett tak för hur mycket omsättningen kan öka och att det 
krävs en detaljkunskap för att kunna bedöma enskilda hyresgäster och branscher, vilket får 
anses rimligt. Möjligen har inte värderare en tillräcklig detaljkunskap för att kunna göra den 
bedömningen. Detta talar för en tillämpning av försiktighetsprincipen när inga djupare 
analyser görs. 
 
Gällande hyresrabatterna svarar samtliga värderare att inga nya rabatter läggs in i 
kassaflödeskalkylen efter hyreskontraktens slut eftersom det då ska råda marknadshyra. 
Antaganden om fortsatt behov av rabatter ska istället speglas i marknadshyran eller 
vakansgraden. Mot bakgrund av det tidigare resonemanget får det anses troligare att detta 
reflekteras i vakansgraden i och med att en ökning av vakansgraden troligen föredras framför 
en sänkning av marknadshyran. 

4.5 Vakanser 
Intervjupersonerna ställdes frågor om hur antaganden om vakansnivåer görs i 
kassaflödeskalkylen och om dessa antaganden kan komma att förändras över kalkylperioden. 
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4.5.1 Resultat 

Merparten av värderarna uppger att vakansen sätts som någon form av generell långsiktig 
vakans för hela handelsfastigheten varje år och att varje enskilt avtal inte analyseras. En av 
värderarna säger att tillvägagångssättet varierar från fall till fall. Av de värderare som 
använder en generell vakans lyfter en fram att det skulle vara mer noggrant att se över varje 
avtal, men att det samtidigt kan ge en falsk säkerhet i och med svårigheten att bedöma hur ett 
avtal kommer att se ut längre fram i kalkylen. Denne är av uppfattningen att mer detaljerade 
vakansantaganden endast skulle innebära mer arbete för en liknande bedömning med 
osäkerheten i beaktande. En av värderarna som använder en generell långsiktig vakans uppger 
att vakansantaganden tar hänsyn till lokalslagen garage, kontor och butik. Denne uppger även 
att den långsiktiga vakansgraden kan trappas om antaganden kan göras att den kommer att 
lägga sig på en stabil nivå om ett visst antal år. En annan värderare poängterar att antaganden 
om en generell vakans kan komma att behöva anpassas om förutsättningarna förändras ett 
visst år, till exempel i form av ökad konkurrens. En värderare säger att det vanligaste 
antagandet som görs är att dagens vakansnivå kan tillämpas och att vakansen förväntas 
fortlöpa på samma nivå under hela kalkylperioden. Majoriteten av värderarna nämner även att 
den generella vakansen kombineras med ett visst antal månaders vakansantagande när ett 
hyreskontrakt löper ut och att vakansen tar hänsyn till en viss grad omflyttning.  
 
Värderarna uppger också att antaganden om vakansnivåer baseras på en viss analys av 
handelsfastigheten och dess förutsättningar. De flesta värderare talar om en analys av 
handelsfastighetens attraktivitet som baseras på en närmare bedömning av bland annat 
centrumets storlek, hur hyresgästmixen ser ut, hur vakansnivån varit historiskt och en bedömd 
generell risk. En värderare beskriver att en mer ingående analys görs som ligger till grund för 
vakansantaganden och att det bottnar i en riskbedömning. Analysen baseras på en bedömning 
av risken i hyresgästmixen och den bedömda kommersiella standarden. Exempel på 
parametrar som undersöks närmare är mixen mellan ankarhyresgäster och mindre hyresgäster, 
hur lättuthyrda lokalerna är, om centrumet kan locka till sig internationella och stora 
hyresgäster, om lokalernas storlek är anpassade efter hyresgästernas efterfrågan och om det 
skapas ett bra kundflöde.  
 
En av de övriga intervjupersonerna framhåller att en av de stora frågorna inom värdering av 
handelsfastigheter är hur vakanserna värderas. Detta speciellt om ett köpcentrum går dåligt, 
har ökande vakanser och troligen inte kommer att kunna hyra ut lokalerna utan en större 
investering. Intervjupersonen menar att fastighetsägaren i det läget har svårt att motivera en 
investering för sig själv eftersom det är olönsamt och att vakansen i det läget är svårbedömd.   
 
En av de övriga intervjupersonerna betonar att den långsiktiga vakansgraden, tillsammans 
med kalkylräntan och tillväxtfaktorn, är en av de faktorer som har störst effekt på vilket 
marknadsvärde som kassaflödesmetoden genererar. Intervjupersonen menar att vakansgraden 
under de första åren i kalkylperioden inte har lika stor påverkan på marknadsvärdet som 
vakansgraden i slutet på kalkylperioden, men att mest tid läggs på bedömningar tidigt i 
kalkylen. Hur lång tid det tar att hyra ut en vakans eller hur många månaders vakans som sätts 
när ett hyreskontrakt löper ut ger inte så stora utslag på marknadsvärdet. Intervjupersonen 
poängterar att den långsiktiga vakansgraden däremot har stor inverkan på marknadsvärdet då 
den påverkar vilket värde som evighetskapitaliseras vid restvärdeberäkningen. 
Intervjupersonen menar att det är viktigt att förstå rent matematiskt vad som driver ett värde i 
kassaflödesmetoden och att detta bör tas i beaktan när antaganden görs. 
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4.5.2 Kommentarer 

Merparten av värderarna uppger att de sätter en långsiktig generell vakans för 
handelsfastigheten, utan att analysera de enskilda avtalen. En fördel med att istället granska 
varje enskilt avtal torde vara en bättre noggrannhet, men en av intervjupersonerna avfärdar 
detta med motiveringen att det kan ge en falsk säkerhet då svårigheten i att bedöma vakansen 
i slutet av kalkylen fortfarande kvarstår. En värderare säger att det vanligaste antagandet som 
görs är att dagens vakansnivå kan fortlöpa i kalkylen, vilket dock kan kännas som ett 
förenklat antagande från värderarens sida. Ska den aktuella vakansnivån fortlöpa i kalkylen är 
det viktigt att detta kan motiveras av värderaren, precis som alla andra vakansantaganden. Att 
utgå från dagens vakansnivå är en sak, men vid bedömningar om framtida nivåer bör 
antaganden underbyggas med djupare analyser. Ändras marknadsförutsättningarna ett år, 
exempelvis genom ny konkurrens, bör det vara angeläget att detta speglas i vakansantagandet. 
Intrycket är att värderarna utgår ifrån dagens vakans för att i viss mån korrigera detta utifrån 
historiska data och centrumets attraktivitet. Värderarna uppger att handelsfastigheten och dess 
förutsättningar analyseras och att det ligger till grund för vakansbedömningen. Frågan är dock 
i hur stor uträckning dessa analyser leder till korrigeringar av vakansantaganden i kalkylen. 
 
Intressant är att en intervjuperson framhåller vakansbedömningen som en av de stora frågorna 
inom värdering av handelsfastigheter. Intervjupersonen lyfter fram att problem med 
bedömningen kan uppkomma när ett centrum går dåligt och behöver större investeringar för 
att bli uthyrt. Av vikt torde i dessa fall vara hur vakansbedömningen påverkas av 
investeringsbehovet och hur en eventuell investering förväntas få genomslag på vakansnivån. 
Dessa fall borde ge stora osäkerheter i bedömningarna. Det tycks dessutom riktigt att 
vakansnivån är olika svårbedömd beroende på var i livscykeln handelsfastigheten befinner 
sig. Kanske bör bedömningen vara svårast när cykeln håller på att vända. 
 
Det bör också belysas att en av intervjupersonerna framhåller vakansgraden i slutet på 
kalkylperioden som en av de mest värdepåverkande faktorerna i kassaflödesmetoden. Dennes 
resonemang om att mest tid läggs på de första åren i kalkylperioden när det är 
vakansantagandet i slutet på kalkylen som är mest marknadsvärdepåverkande är intressant. 
Att förstå vad som driver den modell som genererar marknadsvärdet är viktigt och att 
prioritera tiden därefter känns i viss mån betydelsefullt. Det är viktigt att alla antaganden är 
väl underbyggda, men med tanke på kassaflödesmetodens komplexitet kan en medvetenhet 
om parametrarnas tyngd vara motiverat.  

4.6 Drift och underhåll 
Intervjupersonerna ställdes frågor om hur bedömningen av drift- och underhållskostnader görs 
i kassaflödeskalkylen och hur kostnadsutvecklingen sätts. 

4.6.1 Resultat 

Samtliga värderare uppger i sitt svar att kostnader för drift och underhåll sätts utifrån en 
sammanvägd bedömning av handelsfastighetens skick, uppgifter från fastighetsägaren och 
historiska kostnader. En dialog förs även med fastighetsägaren angående planerade åtgärder 
och förväntade kostnader. Generellt är kostnaderna högre för handelsfastigheter eftersom de 
kan ha stora gemensamma utrymmen. En värderare uppger att kostnaderna i verkligenheten 
varierar från år till år men att de i kalkylen läggs in som ett genomsnittligt belopp varje år. En 
majoritet av värderarna nämner att schablonvärden används i de fall där fastighetsägaren är 
restriktiv med att lämna ut uppgifter eller när fastighetsägarens uppgifter inte är tillräckliga. 
En värderare poängterar att schablonberäkningar är olika användbara beroende på var i sin 
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livscykel fastigheten befinner sig och att det är lättare att använda schabloner om 
handelsfastigheten är av nytt skick. En värderare framför att verkliga siffror föredras framför 
schabloner. En av värderarna uppger att en okulärbesiktning av handelsfastigheten vanligen 
genomförs av värderaren för att bedöma skicket, men att värderare inte besitter tillräcklig 
teknisk kompetens för att göra mer ingående bedömningar och att en teknisk besiktningsman i 
dessa fall anlitas. En värderare uppger också att kostnadsjämförelser med andra centrum görs.  
 
Samtliga värderare uppger att kostnadsutvecklingen för drift och underhåll i 
kassaflödeskalkylen brukar följa Riksbankens inflationsmål på två procent. En värderare 
menar att priserna kan påverkas vid större nedgångar i ekonomin, men att de inte fluktuerar 
lika mycket som marknadsvillkoren. En värderare berättar att intäkterna beräknas öka med två 
procent och att kostnadssidan därför måste hänga med. 
 
En av de övriga intervjupersonerna framför att kostnader för drift och underhåll och 
hyresintäkter i teorin ska följa inflationen, men att så sällan är fallet. Intervjupersonen säger 
att kostnader för drift och underhåll har gått upp mycket mer än två procent de senaste åren, 
vilket bland annat kan förklaras med att elpriserna stigit mer än inflationen. Intervjupersonen 
uppger samtidigt att denne aldrig varit med om att ett annat antagande gjorts i en värdering än 
att kostnadsutvecklingen för drift och underhåll följer inflationsmålet. 
 
En av de övriga intervjupersonerna menar att driftskostnader är ett gissel i och med att det är 
dyrt att driva ett köpcentrum och att vissa fastighetsägare inte vill kännas vid hur dyrt det är. 
Intervjupersonen säger att utvecklingen av driftskostnaderna är svårbedömd och att 
kostnadsutvecklingen hänger ihop med hur väl handelsfastigheten förvaltas och hur skicklig 
fastighetsägaren är på att hålla nere kostnaderna.  

4.6.2 Kommentarer 

Att drift- och underhållskostnader sätts utifrån en sammanvägd bedömning av fastighetens 
skick, uppgifter från fastighetsägaren och historiska kostnader får anses rimligt. Att en stor del 
av kostnadsbedömningen, gällande planerade åtgärder och förväntade kostnader, görs i 
samråd med fastighetsägaren innebär att värderaren bör vara vaksam på att fastighetsägaren 
har incitament att vilja styra värderingen mot en önskad marknadsvärdebedömning. Att som 
det nämns i intervjusvaren göra kostnadsjämförelser med andra centrum, göra 
schablonberäkningar och besiktiga handelsfastigheten torde vara viktiga komplement för att 
kunna bedöma riktigheten i fastighetsägarens uppgifter. Drift- och underhållskostnaderna 
uppges vanligen högre för handelsfastigheter, bland annat beroende på de gemensamma 
ytorna, och sägs av en intervjuperson variera från år till år. Det kan ifrågasättas om dagens 
värderingar räknar med tillräckliga drift- och underhållskostnader då dessa kan vara svåra att 
bedömda och fastighetsägaren dessutom har incitament att hålla nere kostnaderna för att få en 
högre marknadsvärdebedömning.  
 
Det råder en enighet bland alla värderare att drift- och underhållskostnaderna antas utvecklas 
med inflationstakten. I princip tycks detta antagande göras undantagslöst med en viss tolkning 
av intervjusvaren. De övriga intervjupersonerna framför dock att kostnadsutvecklingen är 
svårbedömd och att det finns en risk att den underskattas. En av intervjupersonerna hävdar att 
drift- och underhållskostnaderna har stigit mer än inflationen de senaste åren. En annan av 
intervjupersonerna menar att vissa fastighetsägare inte vill veta av hur dyrt det är att driva ett 
köpcentrum. Skulle dessa uttalanden stämma överens med verkligheten finns en risk att 
dagens värderingar av handelsfastigheter underskattar drift- och underhållskostnader och dess 
utveckling. En intervjuperson säger också att kostnadsutvecklingen påverkas av hur skickligt 
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handelsfastigheten förvaltas, vilket bidrar till bilden av att kostnadsutvecklingen är 
svårbedömd. 

4.7 Investeringar 
Frågan ställdes till intervjupersonerna om hänsyn tas till investeringskostnader i 
värderingsprocessen och huruvida investeringsnivåerna är rimliga.  

4.7.1 Resultat 

Investeringskostnaderna är ett av de svårare momenten att uppskatta och applicera i 
kassaflödesmetoden. En värderare säger att en investering som är igenkännbar och 
identifierad för de närmsta åren kan läggas in i kalkylen med den faktiska summan. En annan 
tillägger att det i detta läge gäller att förlita sig på fastighetsägarens uppgifter. Denne menar 
också att den faktiska summan som kommer från en offert är den som tas med. Är inte 
kostnaden trovärdig får värderaren beställa en teknisk besiktning och sedan på eget håll ta in 
offerter på vad som är en rimlig investering. I enstaka fall får schablonvärden användas då 
information om kostnad saknas. Vilka investeringar som ska tas med i värderingen kan också 
vara problematiskt att avgöra. En värderare menar att det för en värderare gäller att göra 
avvägningar om vilka investeringskostnader som ska beaktas. Denne menar att det endast är 
akuta åtgärder som ska behandlas i värderingen och att det är frågan om en 
marknadsvärdebedömning. Det går inte att ta med alla investeringar som en fastighetsägare 
önskar utföra. 
 
Samtliga värderare säger att en schablon för varje år får läggas in efter de första åren. 
Storleken på denna schablon är beroende utav handelsfastighetens skick. En nybyggd 
fastighet behöver troligtvis inte lika mycket investeringskostnader som en äldre under 
kalkylperioden. Det gäller därför att kunna identifiera var handelsfastigheten är i sin livscykel. 
Detta menar en av de övriga intervjupersonerna är en svårighet, speciellt om 
handelsfastigheten står inför en nedåtgående trend. Det är således inte säkert att tillräckligt 
med investeringskostnader vägs in i värderingen. En av de övriga intervjupersonerna tillägger 
också att det som är signifikant för en handelsfastighet är att hyresintäkterna gärna överskattas 
och investeringskostnader underskattas. En av dessa belyser också att det råder oro på 
marknaden att handelsfastigheter övervärderas.  
 
En av de övriga intervjupersonerna förklarar att det krävs längre kalkylperioder för att många 
investeringar i handelsfastigheter ska ses som lönsamma. Det handlar också mer om att lyckas 
köpa billigt och sälja dyrt men att det, bortsett från att pricka rätt i cykeln, generellt är 
inflationen och den reala tillväxten som är värdeutvecklingen på handelsfastigheter.  

4.7.2 Kommentarer 

Det verkar råda enighet bland intervjupersonerna att investeringskostnaderna är svåra att 
identifiera. För de första åren i kalkylen vägs den faktiska investeringen in. Vid bristfällig 
information från fastighetsägaren sätts istället en schablon för investeringen, även för de 
första åren. Tillförlitligheten i investeringskostnaden kan ifrågasättas eftersom det är 
fastighetsägaren själv som presenterar dessa kostnader för värderaren. 
 
Efter de första åren av faktiska investeringar läggs en schablon för investeringar till 
kalkylperiodens slut. Det lär vara problematiskt eftersom varje handelsfastighet är unik i både 
skick, standard och läge vilket lär påverka vilka investeringar som krävs. Att avgöra 
fastighetens skick verkar dessutom svårbedömt. Det kan eventuellt också ifrågasättas om 
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värderare har tillräcklig kompetens för att kunna bedöma vad som är en marknadsmässig 
investeringskostnad. Det får ses som en risk att det finns en uppfattning bland de övriga 
intervjupersonerna att inte tillräckligt med investeringskostnader vägs in i värderingen. 
Redovisas inte tillräckligt med investeringskostnader blir marknadsvärdet för högt och 
tillförlitligheten i värderingen kan ifrågasättas. Det är av stor vikt att kunna bedöma och tyda 
vilken utveckling en handelsfastighet står inför.  
 
En värderare säger att endast investeringar som är akuta för handelsfastigheten ska tas med i 
värderingen. Ingen direkt hänsyn bör tas till fastighetsägarens åsikt över vad som ska läggas 
som investering. I detta fall kan det antas att en övervärdering av handelsfastigheten sker 
eftersom det i värderingen redovisas lägre investeringskostnader än verkligt. En investerare 
tar hänsyn till de investeringar och förbättringar som denne tror är genomförbara i 
förhoppningen att skapa en positiv effekt på främst hyresintäkterna och höja marknadsvärdet. 
Planerar en fastighetsägare att genomföra en likvärdig investering i förvaltningen borde 
således värderaren ta hänsyn till detta i värderingen. Vid en värdering bör alla 
värdepåverkande faktorer tas i beaktan, om en del investeringar undantas i värderingen 
speglas inte längre verkligheten. Verkligheten borde kunna reflekteras bättre om det finns 
möjlighet att i kalkylen syna alla planerade investeringar, även de som inte anses vara akuta.  
 
Huruvida det kan vara lönsamt med alla investeringar som krävs i en handelsfastighet är 
likaså av intresse. En av de övriga intervjupersonerna menar att kalkylperioderna är för korta 
för att en handelsfastighet ska kunna ses som lönsam. Den faktiska värdeutvecklingen för en 
handelsfastighet över en lång tidshorisont motsvarar inflationen och den reala tillväxten. 
Intervjupersonen säger att en handelsfastighets lönsamhet till stor del beror på när i 
konjunkturcykeln transaktionerna sker, det vill säga när fastigheten förvärvas samt när den 
avyttras. Det är svårt att i en värdering ta hänsyn till dessa parametrar, men det bör poängteras 
att konjunkturen påverkar lönsamheten i en handelsfastighet.  

4.8 Restvärde 
Frågor om hur restvärdet beräknas ställdes till samtliga intervjupersoner. Tonvikt låg vid vilka 
risker det kan innefatta att evighetskapitalisera ett restvärde i en handelsfastighet.  

4.8.1 Resultat 

En värderare säger att restvärdet beräknas efter ett bedömt normaliserat driftnetto ett år efter 
kalkylperiodens slut och att det sedan evighetskapitaliseras med ett direktavkastningskrav. 
Direktavkastningskravet är vanligen hämtat från ortsprismaterial som kan komma att behöva 
justeras beroende på skillnader mellan värderingsobjektet och jämförelseobjektet.  
 
Flera värderare tar upp riskerna med att evighetskapitalisera, men de har olika uppfattningar 
om problemen. En av värderarna säger att det finns en risk med att evighetskapitalisera men 
att risken samtidigt kan minska om driftnettot baseras på marknadsbedömningar. Denne 
menar också att bedömningar om framtiden är svåra men att det samtidigt är en värderares 
uppgift att tro lite om framtiden. Framtidsbedömningar görs lättast genom att titta på 
handelsfastighetens omgivning avseende nybyggnationer, sammansättningen i centrumet och 
om det är en in- eller utflyttningsort. En av de övriga intervjupersonerna anser att restvärdet är 
den faktor som har störst effekt på marknadsvärdet. Intervjupersonen lyfter fram att mer tid 
därför bör läggas på att få rimliga antaganden i slutet av kalkylperioden, med tonvikt på de 
parametrar som påverkar restvärdet mest. Dessa uppges vara vakansen, kalkylräntan och 
tillväxtfaktorn.  
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Vid frågan om hänsyn tas till var handelsfastigheten befinner sig i livscykeln vid 
bedömningen av driftnettot året efter kalkylperiodens slut svarar en värderare att det kan tas i 
beaktning men att det samtidigt finns vissa svårigheter med detta. Det är komplicerat att uttala 
sig om marknadssituationen efter kalkylperiodens slut och därför anses försiktiga antaganden 
vara bättre. Hänsyn måste även tas till om en handelsfastighet behöver totalrenoveras, men i 
vissa fall justeras det genom den årliga investeringen som löper genom hela perioden. En av 
de övriga intervjupersonerna belyser också att det finns ett problem med 
evighetskapitalisering av just handelsfastigheter eftersom de är i behov av mer regelbunden 
renovering. Denne säger att ett köpcentrum kräver en totalrenovering och framförallt 
modernisering var tjugonde år, i vissa fall redan efter tio år. I slutet av livscykeln börjar 
hyresintäkterna minska samtidigt som kostnaderna ökar. Intervjupersonen menar att det därför 
är intressant hur en evighetskapitalisering tar hänsyn till en eventuell ombyggnadsrisk, 
bortsett från installationerna i fastigheten som troligtvis har en betydligt längre livslängd. 
Denne menar att en större investering bör visas i restvärdet var tjugonde år. 

4.8.2 Kommentarer  

Det tycks föreligga en risk med att evighetskapitalisera ett driftnetto för att ta fram ett 
restvärde eftersom en handelsfastighet kräver många investeringar och hyresintäkterna är 
föränderliga. Att bedöma framtiden är svårt, men om för generella antaganden för driftnettot 
görs kan restvärdet felbedömas. En av värderarna menar att korrigeringar görs under 
kalkylperioden och att dessa förhindrar att restvärdet felbedöms. En diskussion kan föras 
huruvida generella justeringar av värdetidpunktens driftnetto står sig under en längre 
tidsperiod. En annan av de övriga intervjupersonerna tillägger att det måste läggas mer tid vid 
slutet av kalkylperioden för att justera de parametrar som kommer att påverka restvärdet 
avsevärt.  
 
Identifiering av var handelsfastigheten befinner sig i sin livscykel är av stor vikt för att kunna 
bedöma parametrarna i kalkylperiodens slut. Det framkommer att en handelsfastighet med 
tiden kommer att få lägre hyresintäkter samtidigt som den är i behov av högre 
investeringskostnader för att sedan kunna genomföra en hyreshöjning. En av de övriga 
intervjupersonerna påpekar att en handelsfastighet kräver omfattande renoveringar var 
tjugonde år. För bedömningen av restvärdet vore det därför av intresse att undersöka vilka 
investeringskostnader som tas i beaktning.  

4.9 Direktavkastning 
Intervjupersonerna ställdes frågan hur direktavkastningen tas fram och vilka risker som finns 
inom direktavkastningskravet. 

4.9.1 Resultat 

Alla intervjupersoner är överens om att direktavkastningen delvis fås genom jämförbara 
transaktioner. Sedan sker en jämförelse mellan värderingsobjektet och jämförelsematerialet 
som vid all användning ortsprismaterial. En av värderarna belyser dock risken med att 
använda ortsprismaterial på en föränderlig marknad. Denne menar att direktavkastningen 
snabbt påverkas av förändringar på marknaden. Resultatet av detta kan vara att 
direktavkastningen två månader bakåt i tiden inte alls är den samma som idag. 
Intervjupersonen anser att en analys av handelsfastighetens riskprofil ger en riktlinje för att 
hitta rätt nivå på direktavkastningen.  Denna riskprofil består av att analysera och bedöma 
olika faktorer inom den kommersiella standarden samt risken i hyresgästmixen. Riskprofilen 
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tas bland annat fram genom att undersöka vilken köpkraft som identifierats i 
marknadsområdet och det befintliga kundflödet.  
 
En annan värderare bedömer vakansrisken, hyrestillväxten, fastighetens skick och 
attraktiviteten på marknaden som fyra risker som bör rymmas inom direktavkastningen. När 
dessa fyra risker är tillgodosedda är det lättare att bedöma direktavkastningen för en specifik 
handelsfastighet. En annan värderare menar att läget på en handelsfastighet är avgörande vid 
jämförelse med ortsprismaterial. En värderare säger att det i enstaka fall kan vara bra att 
beakta vem som är köpare i jämförelseobjekten. Denne menar att köpare har olika uppfattning 
av vilka risker som bör inkluderas i direktavkastningen, vilket kan skapa förvirring vid 
jämförelser av olika direktavkastningskrav. Direktavkastningen kan användas för att justera 
flera olika risker och en värderare menar att det är lättare att motivera en bedömd 
direktavkastning när det finns synbara antaganden att stödja argumenten mot.  
 
En intervjuperson framför att det inte är helt ovanligt att det uppstår en konflikt om 
direktavkastningsnivån mellan värderaren och uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren eftersträvar 
oftast en lägre direktavkastning för att öka värdet på handelsfastigheten medan en värderare 
kan se fler risker som gör att direktavkastningen bör bedömas högre, vilket genererar ett lägre 
marknadsvärde. 

4.9.2 Kommentarer 

Direktavkastningen är en viktig parameter då den har en stor inverkan på marknadsvärdet. Att 
direktavkastningen fås genom ortsprisanalys kan vara motiverat. Det bör dock finnas 
svårigheter med att använda ortsprismaterial när det gäller direktavkastningen för 
handelsfastigheter, eftersom transaktionerna är få och det kan vara svårt att hitta relevanta 
jämförelseobjekt. På en föränderlig marknad kan det dessutom ifrågasättas vad som är en 
rimlig direktavkastning för en handelsfastighet. Det är viktigt att ha kunskap om marknadens 
utveckling och att information om genomförda transaktioner finns tillgängligt. Det är troligen 
inte lätt att identifiera vilka förändringar som skett på marknaden och vilka effekter de har 
haft på prisutvecklingen.  
 
Lind och Lundström (2009) säger att information om genomförda transaktioner är svåra att 
tyda eftersom dagens transaktioner kan ske på många olika sätt, exempelvis genom att flera 
fastigheter säljs i en större portfölj vid samma tillfälle. De menar därmed att endast ett fåtal 
personer har insikt i de egentliga försäljningspriserna. Ju mindre information som finns 
tillgänglig desto svårare blir det att se skillnader mellan objekten. Det faktum att det saknas 
gemensamma standarder för hur direktavkastningen ska beräknas menar också Lind och 
Lundström (2009) kan ge stor osäkerhet och svårbedömda nivåer. Ett antal stora 
branschföretag kommer idag ut med marknadsrapporter över bland annat nivåer på 
direktavkastningar, men de är framtagna genom godtyckliga antaganden vilket gör det svårt 
för en annan aktör att komma med en avvikande ståndpunkt. Av dessa resonemang kan 
utläsas att det inte är helt riskfritt att bedöma en rimlig direktavkastning. En av 
intervjupersonerna uppger att de tar fram en riskprofil på värderingsobjektet som 
jämförelsebas, vilket kan tyckas vara ett rimligt komplement vid bedömningen av 
direktavkastningen.   
 
En oro som framkommer av intervjusvaren är att det kan uppstå en konflikt mellan en 
värderare och en uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kan ha incitament att minska 
direktavkastningen och frågan är hur enkelt det är för värderaren att stå fast vid sitt eget 
antagande i en sådan situation. Något annat som kan tyckas utläsas utifrån intervjusvaren är 
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att värderare ibland låter vissa parametrar speglas i direktavkastningen, istället för att göra 
dessa antaganden där de hör hemma i kalkylen. Bedömer värderaren exempelvis att hyran kan 
komma att sjunka låter värderaren detta synas i direktavkastningen istället för att sänka 
marknadshyran i kassaflödeskalkylen. Detta skapar en osäkerhet kring vilka riskbedömningar 
som egentligen ingår i olika direktavkastningar och kan försvåra jämförelser. Detta sätt att 
värdera kan visserligen generera samma slutvärde, men försvårar tolkningen av 
direktavkastningen. 

4.10 För- och nackdelar med kassaflödesmetoden 
Frågan ställdes till intervjupersonerna vilka fördelar och brister som de ser med 
kassaflödesmetoden. 

4.10.1 Resultat 

Flera av värderarna ansåg att en fördel med en kassaflödesmetod är att det går att göra mer 
antaganden än vid en evighetskapitalisering. En av dem poängterar att det är viktigt att få med 
kontraktsstrukturen och att löptider hinner upphöra för att ge utrymme åt anpassning till 
marknadsnivåer. Samtidigt medger en av intervjupersonerna att det inte görs tillräckligt med 
antaganden trots att det finns utrymme för detta. En annan av de övriga intervjupersonerna 
framhäver att metoden är robust för tillgångsslaget men att problemet är att den är 
komplicerad. Denne menar att modellen i sig inte är särskilt komplicerad utan att det är 
parametrarna som är komplicerade att estimera, den blir väldigt känslig mot vissa antaganden. 
Intervjupersonen uttrycker samtidigt en oro för att det är många som använder 
kassaflödesmetoden utan att egentligen ha kunskap om hur modellen fungerar. En av 
värderarna säger att många värderare justerar och anpassar modellen, men att denne själv 
snarare anpassar sig själv till modellen även om detta inte alltid är helt rätt. En av värderarna 
säger att värdebedömningen inte ska baseras på endast en modell och att avstämning med 
flera metoder är av betydelse innan en bedömning görs.  
 
En av de övriga intervjupersonerna anser också att ett problem med kassaflödesmodellen är 
att den tas som en absolut sanning. Parametrar styrs av individer och är inte en exakt 
vetenskap. Denne menar även att det finns faktorer som påverkar värdet som inte 
nödvändigtvis kan speglas i en värdering, till exempel de psykologiska faktorerna vid en 
försäljning. Det är även möjligt att manipulera modellen och göra antaganden efter ett önskat 
resultat. Intervjupersonen tar ett exempel genom att påpeka att en ägare eller investerare kan 
prata upp eller ner en handelsfastighet och därmed vara med och påverka slutvärdet.  
 
En av de övriga intervjupersonerna säger att det är få värderare som är villiga att ta ut 
svängarna och göra ordentliga antaganden i kassaflödeskalkylen. Resultatet av detta är att 
värderingarna oftast ligger efter det egentliga marknadsvärdet, värdena är alltför vanligt 
förekommande för låga vid en uppåtgående marknad och för höga vid en neråtgående 
marknad.  

4.10.2 Kommentarer 

Kassaflödesmetoden innefattar en längre kalkylperiod vilket gör det lättare att göra 
antaganden. Kontraktsperioders löptider fångas upp och anpassningar av hyran till 
marknadsnivåer kan göras. En av intervjupersonerna ifrågasätter huruvida detaljerade 
antaganden faktiskt görs. Att detaljerade antaganden inte alltid görs kan förklaras av att 
parametrarna är komplicerade att estimera. Det kanske också är svårt att avgöra vilka 
parametrar som faktiskt ger en effekt på marknadsvärdet. Noterbart är att 
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kassaflödesmodellen är lättmanipulerad i och med dess många parametrar, vilket kan ses som 
en osäkerhet med modellen. Om uppdragsgivare kan vara med och påverka marknadsvärdet 
finns dessutom risken att marknadsvärdebedömningen inte blir lika korrekt.  
 
Att modellen inte helt tar hänsyn till konjunkturer kan också vara ett problem. Enligt en av de 
övriga intervjupersonerna ligger en värdering ofta efter det verkliga värdet. Att 
marknadsvärdet vanligen är högre i en nedåtgående marknad och lägre i en uppåtgående 
marknad tyder på att det sker försiktiga antaganden om framtiden. Att värderingarna ofta 
ligger efter verkligt värde tyder på att antagandena bör bli mindre försiktiga så länge dessa 
kan underbyggas. En fördel med kassaflödesmetoden är att det ges möjlighet att göra 
antaganden och anpassningar år för år under kalkylperioden, vilket således bör utnyttjas. 

4.11 Normaliserat kassaflöde  
Frågan ställdes om inte användandet av kassaflödesmetoden kan likställas med en 
direktavkastningsmetod. Frågan uppkom eftersom det kan uppfattas som att parametrarna i 
kassaflödesmetoden ofta justeras till normaliserade värden med en utveckling som följer 
inflationsantagandet.  

4.11.1 Resultat 

Tre av intervjupersonerna instämmer i viss mån att kassaflödesmetodens användande kan 
likställas med en direktavkastningsmetod. Två av värderarna säger att det inte finns någon 
likhet mellan normaliserade värden i en kassaflödesmetod och en direktavkastningsmetod. En 
annan menar att en direktavkastningsmetod ibland är detsamma som en kassaflödesmetod 
beroende på vilka antaganden som görs, men att det är lättare att motivera antagandena i en 
kassaflödesmetod om en konflikt mellan värderare och uppdragsgivare skulle uppstå.  
Många påpekar dock att det är svårt att få med marknadshyror och andra parametrar som kan 
påverka värdet i en annan metod än kassaflödesmetoden och att den därför är att föredra.  
 
En av värderarna medger att det kanske inte finns tillräckligt med tid att genomföra de 
analyser som krävs för korrekta antaganden i en kassaflödesmetod. Denne menar att 
antaganden ska vara rimliga och reflektera marknaden. De ska varken vara optimistiska eller 
pessimistiska, utan ett genomsnittligt värde. Egentligen tycker värderaren att mer fokus ska 
ligga på bedömningar om framtiden samtidigt som för mycket gissningar inte är rätt. Det är 
svårt att förutse trender och prognoser, vissa konsekvenser går kanske att tyda från historiska 
fall, men det är svårt att förutse framtiden. Värderaren konstaterar även att värderare nog 
måste vara mer restriktiv i sina antaganden jämfört med en investerare. En annan värderare 
menar att marknadsvärdet ska spegla hur det ser ut vid värdetidpunkten och att det därmed är 
felaktigt att uttala sig om framtiden. Denne tycker inte att någon försiktighet tas i de 
antaganden som görs. Flera av intervjupersonerna säger att det är svårt att göra antaganden 
om framtiden eftersom ingen vet vad som kan komma att hända. En värderare menar att det är 
en investerares uppgift att uppskatta framtiden medan en värderare ska ha ett neutralt 
förhållningssätt.  
 
En av de övriga intervjupersonerna bedömer tre faktorer som avgörande parametrar vid en 
värdering. Dessa är tillväxtfaktorn, direktavkastningen och vakansen. Skulle resterande 
parametrar plockas bort i en kassaflödesmetod skulle i princip en direktavkastningsmetod 
kvarstå. Vad som är bättre eller sämre anser intervjupersonen är svårt att avgöra, men rent 
teoretiskt är kassaflödesmetoden bättre under förutsättning att antagandena är rimliga. Det 
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bästa menar denne är att använda flera olika metoder för att komma fram till ett rimligt 
marknadsvärde. 
 
En av de övriga intervjupersonerna menar att det vid ett nybyggnadsprojekt troligen går lika 
bra att använda en direktavkastningsmetod som en kassaflödesmetod. Det uppstår däremot 
problem när en handelsfastighet börjar förslitas och är i behov av investering. Det kan i dessa 
situationer vara bättre att ha en längre tidsperiod för att ha möjlighet att justera för de 
kommande tuffa åren. Intervjupersonen frågar sig hur stor hänsyn som faktiskt tas till 
fastighetens skick i en kassaflödesmetod idag.  

4.11.2 Kommentarer 

Det råder delade meningar om användandet av kassaflödesmetoden kan likställas med en 
direktavkastningsmetod. Två värderare instämmer inte alls medan några intervjupersoner 
instämmer i viss mån. Utifrån intervjusvaren bör kunna konstateras att en kassaflödesmetod 
kan liknas vid en direktavkastningsmetod om antaganden i kassaflödeskalkylen normaliseras. 
Om inte fastighetsunika antaganden görs utnyttjas inte kassaflödesmetodens fördelar och en 
direktavkastningsmetod bör ge en lika god marknadsvärdebedömning. Det kan vara mer 
tidseffektivt och kvalitetssäkert att fokus ligger på de värdepåverkande faktorerna och mindre 
tid läggs på parametrar som inte har lika stor effekt på värdet.  
 
En fördel med kassaflödesmetoden är att det lättare går att göra mer detaljerade antaganden 
för kassaflödets parametrar än med en direktavkastningsmetod. En intervjuperson säger att 
när en handelsfastighet är i behov av investeringar är en kassaflödesmetod mer tillämplig då 
den tar hänsyn till fler parametrar under kalkylperioden. Det är svårt att bedöma framtiden, 
men en värderare måste kunna göra framtidsbedömningar även om dessa kommer att ha en 
osäkerhet. Många av värderarna uttrycker en rädsla för att göra för precisa antaganden och 
hamna fel, men det bör poängteras att mer precisa antaganden även skulle kunna resultera i att 
värdebedömningen blir mer korrekt. Försiktiga antaganden bör kunna resultera i minst lika 
felaktiga värden som en kalkyl med mer vågade antaganden.  

4.12 Prispress 
Några av intervjupersonerna lyfter under intervjun fram att det råder prispress på värderingar i 
branschen och hur det kan påverka kvaliteten.  

4.12.1 Resultat 

En av värderarna tar upp att det råder prispress på värderingar i branschen. Värderaren tror att 
värderingarna och kvalitet kontra pris snart kommer att ifrågasättas. Den sjunkande kvaliteten 
kommer så småningom att ge fastighetsägaren sådana problem att en förändring måste till och 
krav kommer att ställas på en kvalitetsförbättring av värderingarna. 
 
De övriga intervjupersonerna talar också om att det råder en prispress på värderingar. Två av 
intervjupersonerna säger att många värderare ser en värdering som en standardprodukt. 
Intervjupersonerna berättar att det är vanligt att värderare endast tittar på en värdering som 
gjordes för en tid sedan, exempelvis ett halvår, för att sedan konstatera att ingenting har 
förändrats. Möjligen görs några mindre korrigeringar. En intervjuperson framhåller att 
kvaliteten på värderingen också påverkas av hur fastighetsägaren själv upplever sitt behov. 
Ibland uppfattar intervjupersonen att fastighetsägaren inte vill att värderaren ska få viss 
information, då kännedom om detta kanske skulle leda till att avkastningskravet blir högre 
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och i förlängningen till att marknadsvärdet sjunker. Intervjupersonen menar således att 
fastighetsägaren kan ha incitament att sänka kvaliteten på värderingen.  
 
En av de övriga intervjupersonerna tar upp att rapportskrivandet kan vara tidskrävande för 
värderare. Trots att värderare ibland kan basera värderingen på en tidigare gjord värdering är 
det rimligt att ta betalt för rapportskrivandet. Intervjupersonen framhåller dock att vissa 
värderare är mer prisvärda än andra. 
 
En av de övriga intervjupersonerna uppger att dennes uppfattning om handelsfastigheters 
marknadsvärde oftast skiljer sig från värderarens uppfattade marknadsvärde. Intervjupersonen 
säger att denne har en uppfattning om vad som skulle förbättra värderingens kvalitet, men att 
detta troligen inte ryms inom budgeten för en vanlig fastighetsvärdering som är en 
kostnadspressad produkt. För att komma närmare det av intervjupersonen uppfattade 
marknadsvärdet skulle en djupdykning av olika marknadsfaktorer behöva göras. Detta menar 
intervjupersonen kräver en annan tidsinsats och en annan kompetens än vad värderare har.  

4.12.2 Kommentarer 

Det är intressant att det framkommer att en värderare upplever en prispress på värderingar 
idag och att denne tror att situationen måste nå sin bristningsgräns innan krav kommer att 
ställas på en kvalitetsförbättring av värderingar. Av detta torde kunna utläsas att kvaliteten 
idag redan understiger vad som bör kunna krävas av en värdering samt att kvaliteten kommer 
att sjunka ytterligare innan förändring sker. En sjunkande kvalitet på fastighetsvärderingar 
skulle kunna ge allvarliga konsekvenser för fastighetsägare och även andra berörda parter. 
Frågan som kan ställas är hur långt prispressen kommer att gå eller kan gå innan 
bristningsgränsen är nådd och hur god kvaliteten egentligen är på dagens värderingar av 
handelsfastigheter. Kan denna prispress och kvalitetsförsämring stoppas innan 
konsekvenserna blir för omfattande bör så göras, men hur detta ska ske får lämnas 
okommenterat.  
 
Noterbart är även att det framkommer att det finns en uppfattning att dagens värderingar i viss 
utsträckning endast är en omarbetning av en tidigare gjord värdering med några mindre 
korrigeringar. Att bygga vidare på en tidigare värdering får ses som att ta en genväg och 
frågan är i vilken utsträckning det ger värdebedömningar av tillräckligt god kvalitet. En av 
intervjupersonerna talar om att en djupdykning av olika marknadsfaktorer skulle behöva göras 
för att komma närmare ett mer sanningsenligt marknadsvärde, men att detta kräver en annan 
tidsinsats och kompetens än värderare har. Att mer tid borde läggas på värderingen torde gå i 
linje med det värderaren framför eftersom det borde ge en kvalitetsökning. Frågan är dock hur 
mycket kvaliteten på värderingen skulle förbättras eftersom värderare möjligen saknar 
tillräcklig kunskap för att kunna göra de handelsfastighetsunika antaganden som krävs. 
Rapporten måste skrivas och borde således inte prioriteras bort på en marknad där prispress 
råder. 
 
Att fastighetsägaren kan ha incitament att sänka kvaliteten på värderingen är också värt att 
beakta. Vill fastighetsägaren undanhålla information för att styra värderingen i önskad 
riktning hamnar värderaren i en svår sits. Det bör finnas en medvetenhet bland värderare att 
detta kan förekomma och uppgifter från fastighetsägaren, lämnade som utelämnade, bör 
bedömas med detta i åtanke.  
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5. Analys och diskussion 
En av denna rapports frågeställningar berör vilka värderingsmetoder som idag används vid 
värdering av handelsfastigheter. Utifrån intervjusvaren kan vi konstatera att 
kassaflödesmetoden är den i särklass mest tillämpade metoden. Ortsprismetoder tycks i stor 
utsträckning användas som komplement till denna. Det bör dock finnas risker förknippade 
med användandet av ortsprismaterial vid värdering av handelsfastigheter. Det sker få 
transaktioner av handelsfastigheter på marknaden och handelsfastigheter kan ha stora 
egenskapsmässiga skillnader. Frågan är hur korrigeringarna av dessa egenskapsmässiga 
skillnader påverkar jämförbarheten i ortsprismaterialet. Det är troligen nödvändigt att använda 
ortsprismaterial som komplement till kassaflödesmetoden, men för handelsfastigheter bör 
riskerna med detta tas i beaktan. Det framkommer även att direktavkastningsmetoden och 
produktionskostnadsmetoden används som komplement till kassaflödesmetoden, men troligen 
i en mindre utsträckning. 
 
Värderarna framhåller att fördelen med kassaflödesmetoden är att det går att göra detaljerade 
antaganden och att hyreskontraktens löptider tas med för att ge utrymme för anpassningar till 
marknadsnivåer. Som tidigare nämnts anser vi att det kan ifrågasättas om fördelarna med 
kassaflödesmetoden idag utnyttjas till fullo. De flesta värderare uttrycker vid något tillfälle 
under intervjun en oro för att göra för detaljerade antaganden och hamna fel med dessa. Om 
avvikelser för handelsfastigheten justeras och kassaflödets parametrar normaliseras under 
kalkylperioden bör dock användandet av kassaflödesmetoden kunna ifrågasättas. Denna 
börjar då likna en direktavkastningsmetod. Almqvist och Sjölund (2011) konstaterar i en 
rapport ”En kassaflödesmodell ger i vår mening intryck av att behandla och åskådliggöra ett 
värderingsobjekts specifika förutsättningar och egenskaper och borde således inte användas 
för att schematiskt normalisera driftnetton”. Vidare konstateras att kassaflödesmetodens 
användande justerar jämförelseparametrar mellan referensobjekt så att en ortsprisvärdering 
egentligen återstår. Almqvist och Sjölund (2011) säger slutligen att direktavkastningsmetoden 
med utgångspunkt i detta, och osäkerheten i antaganden om ingående parametrar, kanske 
skulle kunna ge en lika god approximation av marknadsvärdet som en kassaflödesmetod. 
Detta torde ge stöd till det förda resonemanget i denna rapport. 
 
En av frågeställningarna behandlar hur bedömningarna görs av de parametrar som ligger till 
grund för marknadsvärdebedömningen av handelsfastigheter. Intressant i sammanhanget är 
om värderare idag är för försiktiga och konservativa i de bedömningar som görs, främst i 
kassaflödeskalkylen. Värderare bör visserligen inte vara för spekulativa i sin värdering, men 
om antagandena är välunderbyggda borde dessa kunna användas framför de mer 
schablonmässiga. Vi menar också att det tidigare resonemanget, att kassaflödesmetodens 
användande kan liknas vid en direktavkastningsmetod, ger uttryck för att en värdering som i 
större utsträckning tar hänsyn till handelsfastighetens specifika förutsättningar kan vara 
önskvärd. Lind och Lundström (2009) säger att kassaflödesmetodens praktiska hantering kan 
utvecklas mot att vara mer anpassad till det individuella objektet och att prognoserna för 
driftnetto bör anpassas till varje fastighets unika förutsättningar. De säger vidare att det är 
viktigt att analysera och bedöma vilken risk som är förknippad med varje objekt, vilket 
förutsätter utvecklade modeller för analyser av hyreskontrakt och hyresgäster. Dessa 
resonemang anser vi torde tala för ett mer fastighetsunikt förhållningssätt.  
 
Det bör samtidigt belysas att ett avsteg från de försiktiga och konservativa antagandena också 
ställer krav på en viss kompetens. Det kan möjligen ifrågasättas om värderare besitter en 
tillräcklig kompetens för att göra vissa handelsfastighetsunika antaganden. Att skapa 
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utvecklade modeller för analyser som Lind och Lundström säger ovan är troligen viktigt för 
att skapa förutsättningar för mer underbyggda och detaljerade antaganden. Vi anser också att 
värderare eventuellt i större utsträckning skulle kunna samarbeta med individer med mer 
spetskompetens inom handelsfastigheter. Frågan är dock om detta är för tidskrävande och dyrt 
för att ligga inom ramen för en fastighetsvärdering idag. 
 
En av rapportens frågeställningar berör olika problem som kan uppstå i samband med 
värdering av handelsfastigheter. Ett problem som tycktes noteras under intervjuerna är att det 
kan finnas en tendens att övervärdera handelsfastigheter genom att bristfälliga antaganden 
görs i kalkylerna. Enligt Lind och Lundström (2009) visar många resultat från Svenskt 
Fastighetsindex att antaganden som görs om hyror, vakanser samt drift- och 
underhållskostnader systematiskt leder till högre driftnetton än de som förekommer i 
företagets redovisning. De säger att det sker en systematisk underskattning av kostnaderna för 
drift och underhåll och en underskattning av den långsiktiga vakansnivån. Vi tycker oss även 
kunna notera denna överskattning av driftnetton i intervjupersonernas svar. En majoritet av 
värderarna uppfattades exempelvis inte positivt inställda till att sänka marknadshyran, utan 
föredrog att justera hyresrisken på ett annat sätt i kalkylen. Utvecklingen av drift- och 
underhållskostnaderna sattes som regel till inflationsutvecklingen, trots att några 
intervjupersoner framförde att utvecklingen troligen varit högre de senaste åren. Dessutom 
kan det diskuteras om värderingar av handelsfastigheter räknar med tillräckligt stora 
investeringskostnader i och med svårigheten att bedöma dessa. 
 
Ett annat problem som kan uppstå vid värdering av handelsfastigheter är att värdera över 
konjunkturcykeln. En av de övriga intervjupersonerna framför att värderares 
marknadsvärdebedömningar oftast ligger efter marknadens egentliga fastighetsvärden. Detta 
torde kunna leda till en övervärdering på nedåtgående marknader såväl som undervärderingar 
på uppåtgående marknader. En anledning till detta kan vara att värderare gärna vill stödja 
antaganden om upp- och nedgångar på en synlig trend, vilket innebär att värderingen halkar 
efter. Flera av intervjupersonerna nämner att det kan finnas svårigheter med att värdera en 
handelsfastighet på en nedåtgående marknad. Detta bör enligt vår mening dessutom kunna 
försvåras av att fastighetsägaren har incitament att försöka förhindra ett bedömt lägre 
marknadsvärde. Lind och Lundström (2009) säger att det är viktigt att det inte blir en 
nedåtgående kvalitetsspiral i värderingen där ingen under högkonjunkturen vågar diskutera att 
de goda tiderna i regel följs av mer eller mindre kraftiga nedgångar. De menar att kvaliteten 
och djupet i analyserna ofta sjunker i takt med att konjunkturen går uppåt. För att göra bättre 
bedömningar över konjunkturcykeln menar vi att djupare analyser än dagens troligen krävs. 
Det är också viktigt att vara vaksam över tendenser på marknaden och att inte vänta för länge 
på att en tydlig trend ska kunna utläsas. För att marknadsvärdebedömningen istället ska ligga i 
fas med fastighetsvärdena tror vi att värderingen i större utsträckning bör försöka göra 
antaganden om den framtida värdeutvecklingen. Lind och Lundström (2009) framhåller att 
det gäller att skapa modeller som tydligare beaktar konjunkturer och osäkerhet, vilket 
överensstämmer med vår uppfattning. 
 
Även om marknadsvärde idag är det mest efterfrågade värdebegreppet på den svenska 
fastighetsmarknaden framkommer under intervjuerna att det finns en ökad efterfrågan på 
värdebegreppet mortgage lending value. Lind och Lundström (2009) menar att mortgage 
lending value har utvecklats för att det finns ett behov av ett uttryck för framtida 
marknadsvärden, speciellt vid kreditgivning. För att mortgage lending value ska tillföra mer 
menar de att begreppet kräver fler bedömningar av hur konjunkturcyklerna kan förväntas 
utvecklas samt vilken osäkerhet som är förknippad med värdet knutet till likviditeten i 
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marknaden och styrkan i den ekonomiska basen. Att vidare utvärdera detta värdebegrepp eller 
dess behov vid värdering av handelsfastigheter lämnar vi därhän. Det är däremot intressant att 
den ökade efterfrågan på värdebegreppet kan tolkas som ett behov av mer bedömningar av 
riskerna och möjligheterna på en viss fastighetsmarknad (Lind och Lundström, 2009). Detta 
torde i förlängningen kunna tyda på att detta inte speglas tillräckligt idag vid värdering genom 
kassaflödesmetoden och går således i linje med våra tidigare förda resonemang. 
 
Intressant för frågeställningarna är också att belysa kassaflödesmetodens komplexitet. 
Troligen finns lika många tillämpningar av kassaflödesmetoden som användare. En uppfattad 
risk i värde beaktas på olika sätt av olika värderare. En uppfattad hyresrisk kanske av en 
värderare beaktas i vakansgraden, medan en annan låter det synas i direktavkastningskravet. 
Det förefaller viktigt att, som en av intervjupersonerna framhäver, se kassaflödesmetoden som 
mer än bara en modell och utveckla en förståelse för hur förändringar i bedömningen av olika 
parametrar påverkar det estimerade marknadsvärdet. Eventuellt bör också värderarens tid i 
viss mån prioriteras därefter för att kunna lägga större vikt vid analysen av de mer 
värdepåverkande parametrarna. Vår uppfattning är att det inte i tillräckligt hög utsträckning 
redovisas information om de bakomliggande antagandena i kassaflödeskalkylen för att denna 
ska kunna tolkas på ett riktigt sätt. Utan denna information blir det svårt att göra jämförelser 
av marknadsvärdebedömningar för olika handelsfastigheter.  
 
Handelsfastigheters direktavkastning är av intresse för frågeställningen som berör 
bedömningen av de parametrar som ligger till grund för marknadsvärdebedömningen. Det 
finns ingen standard för hur direktavkastningen ska tas fram, vilket skapar svårigheter i hur 
värdet ska tolkas. Av intervjuerna framgår att direktavkastningen vanligen sätts genom 
jämförelser med direktavkastningsnivåer för liknande handelsfastigheter. Vi menar att flera 
problem borde kunna uppkomma genom detta. Transaktionerna av handelsfastigheter är få, 
direktavkastningen är föränderlig och jämförelseköpen är oftast inte genomförda i direkt 
anslutning till värdetidpunkten. Olika värderare inkluderar dessutom olika risker i värdet och 
dessa redovisas inte explicit. Jämförelseobjekten är inte identiska med värderingsobjektet och 
det är svårt att värdera hur skillnaderna ska speglas vid korrigeringen av direktavkastningen. 
För att minska osäkerheten kring direktavkastningen för handelsfastigheter bör eventuellt dess 
hänsyntagna risker redovisas tydligt i värderingen, samtidigt som fler fristående analyser bör 
göras utöver ortsprisjämförelserna.  
 
För frågeställningarna är diskussionen om marknadshyrornas bedömning också av vikt. Den 
uppfattade oviljan bland värderarna att sänka marknadshyran får möjligen inte så stort utslag 
på det estimerade marknadsvärdet, men ger stora osäkerheter i handelsfastigheternas värden. 
Vi menar att det borde vara viktigt att dagens värderingar inte endast syftar till att spegla 
handelsfastigheternas marknadsvärde, utan även försöker minimera osäkerheten i 
fastighetsvärdena. Kassaflödesmetoden skulle rent strukturellt troligen kunna dölja en 
prisbubbla på marknaden, vilket får anses bekymmersamt. Att bedömningar om eventuella 
sänkta marknadshyror istället kan resultera i en ökad vakansgrad eller högre direktavkastning 
får också till följd att antagandena i kassaflödesmetoden blir svåra att spåra. Vi vill framhålla 
ett resonemang framfört av Lind och Lundström (2009) angående att indata kan ligga fel i 
kalkylen. De hänvisar till tidigare studier som visar att värdebedömningarna i snitt ligger på 
samma nivå som de genomförda transaktionerna. De menar att detta i viss mån kan 
sammanfattas som att all indata i kalkylerna ligger på en felaktig nivå medan slutvärdet väl 
avspeglar marknaden. Vidare dras slutsatsen att en långsiktig trovärdighet kräver mer än att 
resultatet är rätt, indata kan inte ligga systematiskt fel. Detta stämmer överens med vår 
uppfattning. 
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Vi vill slutligen belysa den av några intervjupersoner framförda oron för att det råder en 
prispress på värderingar. Det får anses allvarligt att kvaliteten på dagens fastighetsvärderingar 
kan ifrågasättas och det bör vara angeläget att höja kvaliteten. Att värdera handelsfastigheter 
kräver enligt vår mening många djupare analyser för att kunna göra goda bedömningar av 
parametrarna i kassaflödeskalkylen. Värderare skulle troligen behöva mer utvecklade 
modeller för analys än de har idag. En värdering torde dessutom, speciellt för större 
handelsfastigheter med många hyresgäster, vara tidskrävande. Frågan är om tillräckligt med 
tid kan läggas på värderingen idag med avseende på den uppfattade prispressen. Vi har i detta 
avsnitt uttryckt att det finns ett behov av att utveckla modellerna för bättre bedömningar och 
analyser av bland annat hyreskontrakt, hyresgäster, marknadsfaktorer, konjunkturer och 
osäkerhet. Detta ligger dock troligen inte inom ramarna för dagens värdering av 
handelsfastigheter och den rådande prispressen skapar inga förutsättningar för en ökad 
kvalitet på marknadsvärdebedömningarna.  



 

36(38) 
  

6. Avslutning 
Kassaflödesmetoden kan konstateras vara den mest använda metoden vid värdering av 
handelsfastigheter idag. Det kan dock ifrågasättas om alla antaganden som görs för 
beståndsdelarna är optimala och om metodens potential utnyttjas till fullo. Om driftnetton 
normaliseras schematiskt kan en direktavkastningsmetod möjligen ge en lika god 
marknadsvärdebedömning. Det förefaller angeläget att göra vissa avsteg från den nuvarande i 
vissa fall för konservativa värderingen och våga göra mer handelsfastighetsunika 
bedömningar av parametrarna. I viss mån kan ifrågasättas om värderare har tillräcklig 
kompetens för att genomföra de omfattande analyser som detta skulle kräva. 
Kassaflödesmodellen är en komplex modell och det kan finnas ett behov av att tydligare 
redovisa antaganden som ligger bakom bedömningar för att kunna tolka resultatet. 
Ortsprismetoder kan användas som komplement till kassaflödesmetoden. Transaktionerna av 
handelsfastigheter är dock få och jämförelseobjekten kan ha stora egenskapsmässiga 
skillnader. Detta gör att tillförlitligheten i ortsprismaterialet och dess användande bör kunna 
ifrågasättas. 
 
Vid värdering av handelsfastigheter finns också en upplevd tendens att överskatta driftnetton 
och det kan ifrågasättas om tillräckliga drift-och underhållskostnader, investeringskostnader 
och vakansantaganden tas med i kassaflödeskalkylen. Det är viktigt att indata blir rätt, fokus 
kan inte endast ligga på slutresultatet. Det uppkommer dessutom svårigheter vid framtagandet 
av direktavkastningen, vilket har en förklaring i att det inte finns en standard för hur detta ska 
ske. Det finns även en upplevd ovilja att sänka marknadshyran, vilket kan skapa osäkra 
fastighetsvärden. Att en prisbubbla på marknaden troligen rent strukturellt skulle kunna döljas 
av kassaflödesmetoden är i sammanhanget oroande. 
 
Problem uppkommer också när handelsfastigheter ska värderas över konjunkturcykeln. 
Möjligen ligger dagens marknadsvärdebedömningar dessutom efter marknadens egentliga 
fastighetsvärden, eftersom antagandena i värderingen gärna bygger på synliga trender. Det bör 
göras mer bedömningar om framtida värden och värdebegreppet mortgage lending value kan 
ses som ett uttryck för detta. Det är dessutom av vikt att kvaliteten på värderingen av 
handelsfastigheter inte sjunker med anledning av den uppfattade prispressen på värderingar, 
utan istället ökar. 
 
För framtida rapporter kan det vara av intresse att vidare studera den uppfattade prispressen 
på den svenska fastighetsmarknaden. Det vore angeläget att undersöka på vilket sätt 
prispressen påverkar kvaliteten på värderingarna och vilka effekter detta kan få för berörda 
parter. Intressant är också att undersöka vilka ageranden som behövs för att säkerhetsställa 
den nuvarande och framtida kvaliteten på värderingar. 
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Bilaga - Intervjufrågor 
Nedan presenteras en generell intervjumall med de frågor som ställts till intervjupersonerna. 
Justeringar och anpassningar av mallen har gjorts till respektive intervju.  
 
Inledning 

• Presentation av intervjupersonen 

Tillvägagångsätt 

• Vilka värderingsmetoder som används vid värdering av handelsfastigheter? 
• Är det metoder som alltid använts? 
• Hur mycket används ortsprismaterial? 
• Vad är speciellt med att värdera handelsfastigheter? 

Beståndsdelarna 

• Hur bedöms framtida hyresutveckling? 
• Vilka antaganden om inflation görs? 
• Hur görs antaganden om omsättningstillägget? 
• Tas hänsyn till eventuella hyresrabatter? 
• Vilka antaganden görs kring vakanser? 
• Vilka antaganden görs vid drift-och underhållskostnaderna? 
• En handelsfastighet kräver mycket investering hur tas det i beaktning vid värdering av 

handelsfastigheter? 
• Finns det risk att evighetskapitalisera driftnetto för att få fram restvärdet vid värdering 

av handelsfastigheter? 
• Hur tas direktavkastningen fram? 

Kassaflödesmetoden 

• Vilka fördelar och brister finns med kassaflödesmetoden? 
• Vore det intressant att spegla i värderingen vad som kan förväntas hända med 

marknadsvärdet i framtiden? 

Framtida kassaflöden 

• Om normaliserade antaganden görs i kassaflödeskalkylen kan inte denna metod då 
likställas med en direkavkastningsmetod? 

Generella frågor 

• Stämmer det att det finns få värderare som är specialister på handelsfastigheter? 
• Finns det något ni önskar att tillägga som inte berörts? 


