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Abstract 
The legislative amendment that came into effect in 2003 meant tax free sales of business-
related shares. The amendment allows for packaging of real estate in companies where the 
company's shares are sold tax free. Sale of limited companies is not public information, which 
posed a problem for property valuers because they no longer have the same access to location-
priced data. 

This study aims to investigate if the property valuation has changed with respect to that 
information regarding a company transfer of real estate is not public. Ten interviews were 
conducted to obtain the basis for the study. The interviewees were selected to represent a 
broad perspective from different parts of the real estate market. 

It is established that all major property transactions is conducted as corporate transactions 
resulting in a difficulty for property valuers. Property valuation has become more extensive as 
the comparable sale is done as corporate transactions. Property valuers spend more time with 
the information collection and the analysis of comparative sales. 

Cash flow method and location price method is determined as the most common valuation 
methods. Cash flow method can sometimes considered a reconstruction after the event and 
cash flow method can also be seen as a location price method. 

Property valuers need full information about a transaction to be able to use it as comparison. 
This leads to the valuers consider themselves to have more knowledge than they can report. 
Interview responses indicate that transparency has declined due to the fact that the 
information retrieval has become more difficult. 
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Sammanfattning 
Den lagändring som trädde i kraft 2003 innebar skattefri försäljning av näringsbetingade 
andelar. Lagändringen möjliggör paketering av fastigheter i bolag där aktierna i bolaget 
avyttras skattefritt. Avyttring av aktiebolag är inte offentlig information, vilket har medfört 
problem för fastighetsvärderare eftersom de inte längre har samma tillgång till 
ortsprismaterial. 

Denna studie syftar till att undersöka om fastighetsvärdering har förändrats med hänsyn till att 
information om bolagsöverlåtelse av fastigheter inte är offentligt. Tio intervjuer genomfördes 
för att erhålla underlaget för studien. Intervjupersonerna valdes ut för att utgöra ett brett 
perspektiv från olika delar av fastighetsmarknaden. 

Det kan konstateras att alla större fastighetsaffärer sker som bolagsförvärv vilket medför en 
svårighet för fastighetsvärderarna. Fastighetsvärdering har blivit mer omfattande i och med att 
jämförelseobjekten sker som bolagsöverlåtelse. Värderarna lägger ner mer tid på 
informationsinsamlingen och analysen av jämförelseobjekten. 

Kassaflödesmetoden och ortsprismetoden fastställs som de vanligaste värderingsmetoderna. 
Kassaflödesmetoden kan ibland anses vara en efterhandskonstruktion och kassaflödesmetoden 
kan även ses som en ortsprismetod. 

Värderarna behöver fullständig information om en affär för att kunna använda den som 
jämförelseobjekt. Detta leder till att värderarna anser sig ha större kunskap än de kan 
redovisa. Intervjusvaren tyder på att transparensen har minskat i och med att 
informationsinhämtningen försvårats. 



 

4 

 

Förord 

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng avslutar mina civilingenjörsstudier på Kungliga 
Tekniska Högskolan inom programmet Samhällsbyggnad med inriktningen Bygg- och 
fastighetsekonomi. 

Jag vill tacka min handledare Hans Lind för hans stöd. Jag vill även tacka intervjupersonerna 
Pontus Kågerman, Henrik Roos, Lill Eurenius Edlund, Ann Gustafsson, Anna Österman, 
Christian Matti, Anders Norrman, Patrik Texell, Tomas Nyström, Caj Virta, Sven-Erik 
Hugosson och Åsa Linder som vänligt ställde upp på intervju.  

 

Gustav Stegfeldt 

Stockholm, 2014-06-03 

  



 

5 

 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ........................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................................... 7 
1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................................. 7 
1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................................... 7 
1.4 Disposition .................................................................................................................................................... 7 

2. METOD ................................................................................................................................................. 8 
2.1 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................................... 8 
2.2 Val av intervjupersoner................................................................................................................................. 8 
2.3 Dataanalys .................................................................................................................................................... 8 

3. VÄRDERINGSTEORETISK GRUND ......................................................................................................... 9 
3.1 Varför uppstår ett värde? ............................................................................................................................. 9 
3.2 Värdebegrepp ............................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Marknadsvärde ..................................................................................................................................... 9 
3.2.2 Avkastningsvärde ............................................................................................................................... 10 

3.3 Teori om värdering av kommersiella fastigheter ........................................................................................ 10 
3.3.1 Ortsprismetoder.................................................................................................................................. 10 
3.3.2 Avkastningskalkylbaserade metoder .................................................................................................. 12 
3.3.3 Andra värderingsmetoder ................................................................................................................... 13 

4. RIKTLINJER FÖR SVENSK FASTIGHETSVÄRDERING ............................................................................ 15 

5. BOLAGSKÖP AV FASTIGHETER – HUR GÅR DET TILL? ........................................................................ 16 
5.1 Gällande skatteregler .................................................................................................................................. 16 
5.2 Två tillvägagångssätt ................................................................................................................................... 17 

5.2.1 Existerande bolag ............................................................................................................................... 17 
5.2.2 Nybildat bolag .................................................................................................................................... 18 

5.3 Fastighet eller bolag.................................................................................................................................... 18 
5.4 Fast eller lös egendom ................................................................................................................................ 19 
5.5 Fastighetsvärde och köpeskilling vid bolagsköp ......................................................................................... 19 

6. RESULTAT: PROBLEM MED BOLAGSKÖP OCH FASTIGHETSVÄRDERING ........................................... 20 
6.1 Problem med att jämförelseobjekten sker som bolagsköp ........................................................................ 20 

6.1.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 20 
6.1.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 22 

6.2 Kontaktnät och nätverkande ...................................................................................................................... 22 
6.2.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 22 
6.2.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 23 

6.3 Informationsinsamling ................................................................................................................................ 23 
6.3.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 23 
6.3.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 25 

6.4 Är vägen till rätt slutvärde korrekt? ............................................................................................................ 25 
6.4.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 25 
6.4.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 27 

7. RESULTAT: TRANSPARENS PÅ FASTIGHETSMARKNADEN ................................................................. 28 
7.1 Transparensen på marknaden och dess utveckling .................................................................................... 28 

7.1.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 28 
7.1.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 29 

7.2 Har antalet synliga transaktioner förändrats? ............................................................................................ 29 
7.2.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 29 
7.2.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 30 

7.3 Benägenhet att dela med sig av information ............................................................................................. 30 
7.3.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 30 
7.3.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 31 



 

6 

 

8. RESULTAT: VÄRDERING OCH VÄRDERINGSMETODER ...................................................................... 32 
8.1 Värderingsmetoder och tillvägagångssätt .................................................................................................. 32 

8.1.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 32 
8.1.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 33 

8.2 Konjunktursvängningar ............................................................................................................................... 33 
8.2.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 33 
8.2.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 34 

8.3 Omräkning från bolagsvärde till fastighetsvärde ........................................................................................ 35 
8.3.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 35 
8.3.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 36 

9. RESULTAT: ÖVRIGA ASPEKTER ........................................................................................................... 37 
9.1 Skillnad mellan storstad och småstad ......................................................................................................... 37 

9.1.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 37 
9.1.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 38 

9.2 Lokalkännedom ........................................................................................................................................... 38 
9.2.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 38 
9.2.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 38 

9.3 Samhällsbyggarna och auktorisation .......................................................................................................... 39 
9.3.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 39 
9.3.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 40 

9.4 Prispress på värderingar ............................................................................................................................. 40 
9.4.1 Intervjusvar ......................................................................................................................................... 40 
9.4.2 Kommentarer ...................................................................................................................................... 40 

10. ANALYS ............................................................................................................................................ 41 

11. AVSLUTNING .................................................................................................................................... 45 

KÄLLOR .................................................................................................................................................. 46 
Skriftliga källor .................................................................................................................................................. 46 
Internetkällor .................................................................................................................................................... 46 
Lagrum .............................................................................................................................................................. 46 
Muntliga källor .................................................................................................................................................. 46 

BILAGA, INTERVJUFRÅGOR .................................................................................................................... 47 
 

  



 

7 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den lagändring som trädde i kraft 2003 (Finansdepartementen 2002) innebar skattefri 
försäljning av näringsbetingade andelar. Försäljning av bolag blev i och med det skattefritt. 
Lagändringen möjliggör paketering av fastigheter i bolag där aktierna i bolaget avyttras. 
Avyttring av aktiebolag är inte offentlig information. Det är köparens eller säljarens val om de 
vill offentliggöra köpeskillingen. Tidigare har köpeskillingen varit offentlig vilket inneburit 
att tillgången på ortsprismaterial förändrats. När fastighetsvärderare utför en värdering 
avstämmer de värderingsobjektet mot överlåtna jämförelseobjekt. Existerar inga 
jämförelseobjekt blir värderingen svårare i teorin. Detta kan minska kunskapen om 
fastighetens verkliga värde vilket vidare skulle minska tillförlitligheten av fastighetsvärdering. 
Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur fastighetsvärderare går till väga när 
jämförelseobjekten sker som bolagsköp och hur de genomför den informationsinsamling som 
ligger till grund för fastighetsvärderingen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om fastighetsvärdering har förändrats med hänsyn 
till att information om bolagsöverlåtelse av fastigheter inte är offentligt. 

Denna rapport ämnar besvara följande frågeställningar: 

• Vilka problem med fastighetsvärdering finns när jämförelseobjekten sker som 
bolagsköp? 

• Hur genomförs informationsinsamlingen som ligger till grund för värderingen? 
• Har transparensen förändrats på marknaden? 

1.3 Avgränsningar 
Detta examensarbete begränsas till hur fastighetsvärderare behandlar minskade 
transaktionsvolymer på grund av att fastighetstransaktioner sker som bolagsöverlåtelser och 
vilka problem detta medför vid fastighetsvärdering. Denna studie lägger fokus på den svenska 
fastighetsmarknaden med inriktning på kommersiella fastigheter. Arbetet behandlar de mer 
övergripande faktorerna om fastighetsvärdering och behandlar t.ex. inte hur värderare 
behandlar hyror, kostnader och så vidare. 

1.4 Disposition 
Efter det här kapitlet förklaras metoden och val av intervjupersoner (kapitel 2). Värdebegrepp 
och värderingsteori presenteras närmare i efterföljande kapitel (kapitel 3). Därefter förklaras 
God värderarsed och hur Samhällsbyggarna auktoriserar värderare (kapitel 4). Sedan följer en 
genomgång av bolagsköp av fastighet (kapitel 5). Fyra resultatkapitel (kapitel 6-9) återges 
baserat på intervjuerna där intervjusvaren följs av kommentarer. Efter resultatkapitlen 
kommer analysen (kapitel 10) följt av avslutningen (kapitel 11). I efterkommande kapitel 
presenteras källorna och bilagan. 
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2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
Den använda metoden i detta examensarbete har varit att samla in kvalitativ data genom att 
genomföra intervjuer med fastighetsvärderare och andra sakkunniga på den svenska 
fastighetsmarknaden. Under intervjuerna har intervjupersonerna fått ett antal frågor de svarat 
på och diskuterat med frågorna som utgångspunkt. Beroende på hur de svarat har intervjuerna 
tagit olika riktning. Alla svarande har svarat på frågorna, som kan ses i bilaga 1, varefter 
materialet från de olika intervjupersonerna varit mer eller mindre utförligt beroende på hur 
uttömmande intervjupersonerna varit i sina svar. 

2.2 Val av intervjupersoner 
Intervjupersonerna valdes ut för att få en bred bild från fastighetsmarknaden och de som är 
berörda av lagändringen rörande fastighetsvärdering. Advokat Pontus Kågerman valdes ut 
eftersom han är specialist på fastighetstransaktioner och har skrivit kapitel 22 i 
Fastighetsnomenklaturen. Pontus Kågermans svar ligger inte till grund för resultatkapitlen. De 
utvalda intervjupersonerna representerar värderingsbyråer, revisionsbyråer, bank och 
Lantmäteriet. Intervjupersonerna från bankerna är verksamma med fastighetsvärdering på 
banken och jobbar med värdering internt åt banken. Nedan presenteras intervjupersonerna. 

• Pontus Kågerman, advokat, Advokatfirman Glimstedt  
• Henrik Roos, Lantmäteriet  
• Lill Eurenius Edlund, Swedbank  
• Anna Österman och Ann Gustafsson, Handelsbanken  
• Sven-Erik Hugosson, auktoriserad värderare, DTZ  
• Åsa Linder, auktoriserad värderare, JLL 
• Patrik Texell, auktoriserad värderare, PwC  
• Tomas Nyström, auktoriserad värderare, Nordier  
• Caj Virta, auktoriserad värderare, EY  
• Anders Norrman, auktoriserad värderare, och Christian Matti, CBRE  

2.3 Dataanalys 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att underlätta tillgången till 
intervjumaterialet. De mest intressanta svaren på frågorna har valts ut, analyserats och 
införlivats i examensarbetet för att ligga till grund för kommentarer och analyser. 

Det ska beaktas att metodvalet att basera rapporten på intervjuer kan inbegripa vissa risker. 
Det finns en risk i att intervjupersonerna misstolkat frågorna och själva försökt tänka på vad 
de kan betyda. En annan risk kan vara att intervjupersonernas svar bearbetas och tolkas vilket 
riskerar att bli fel om svaren misstolkas. 
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3. Värderingsteoretisk grund1 

3.1 Varför uppstår ett värde? 
Det finns olika teorier om hur och varför ett värde uppstår. En grundläggande syn är att det 
behövs behov och behovstillfredställelse för att ett ekonomiskt värde ska uppstå. Värdet på en 
tillgång uppstår ur förväntningarna om de framtida nyttor användningen av tillgången beror 
på. Värdet blir således en funktion av framtida potentiella nyttor vilket gör att historiska fakta 
endast är av intresse i de fall det kan användas som vägledning för framtida 
värdebedömningar. Det är viktigt att understryka att det är framtida nyttor som styr värdet. 
Eftersom framtiden är oförutsägbar och osäker tillkommer en osäkerhetsfaktor vid 
värdebedömning oberoende av vald värderingsmetod. 

Värde skapas i relationen mellan tillgången och tillgångens användare, vilket visar att värdet 
är i kontinuerlig förändring. Värdet på en tillgång är individuellt, speciellt för kommersiella 
fastigheter vilka är väldigt heterogena. Nyttovärdet varierar beroende på efterfrågan och 
individuell nyttofunktion. Därmed uppstår en fråga om vem nyttovärdet är till för och vem 
som anses dra nytta av tillgången. Ett ekonomiskt värde uppstår om fyra grundläggande 
förutsättningar uppfylls: behov; begränsad tillgång; rätt att utnyttja och exkludera andra och 
överlåtbarhet på marknaden. 

Vid fastighetsvärdering bör så kallade värdepåverkande faktorer utnyttjas. Att endast använda 
den tidigare nämnda definitionen, där värde är en funktion av framtida potentiella nyttor, 
skulle bidra till en något felaktig bild och med missvisande värdering som följd. 
Fastighetsvärdering är något mer komplicerad, vilket gör att objektrelaterade faktorer bör 
införlivas. Då kommer värdet att vara en funktion av olika objektrelaterade faktorer. 
Fastighetsvärdering behöver andra fakta än endast de fastighetsspecifika, speciellt en 
framtidsbedömning av dessa tre grupper: Samhällsekonomin i allmänhet, orten där fastigheten 
är belägen och marknaden som fastigheten berörs av. 

3.2 Värdebegrepp 
Två grundläggande värdebegrepp är marknadsvärde (värde vid byte) och avkastningsvärde 
(värde vid användning).  De övriga värdebegreppen kan i de flesta fallen hänföras till antingen 
marknadsvärde eller avkastningsvärde. Nedan följer en förklaring av begreppen 
marknadsvärde och avkastningsvärde samt hur dessa värdebegrepp används. 

3.2.1 Marknadsvärde 
Det centrala och mest använda värdebegreppet är marknadsvärde. Begreppet marknadsvärde 
har stor allmän användning över hela världen. Utöver marknadsvärde finns en rad olika 
förekommande värdebegrepp och definitioner. Det finns en vilja att skapa enighet kring en 
gemensam definition av marknadsvärdet för att underlätta det gränsöverskridande 
användandet av detta centrala värdebegrepp. 

Den nuvarande svenska definitionen av marknadsvärde: Marknadsvärde är det pris som 
sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med 
tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång. 

                                                 

1 Detta avsnitt baseras på Persson – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt kapitel 16 
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Marknadsvärdets storlek erhålls på marknaden och det pris som en köpare är villig att betala 
för tillgången. För att räknas som marknadsvärde måste det också ske på en öppen marknad. 
En överlåtelse av en tillgång mellan två bekanta räknas därav inte som marknadsvärde utan 
kan snarare komma att definieras som en underprisöverlåtelse. Marknadsvärde är således inte 
vad tillgångens ägare värderar tillgången till. Då talas det istället om vad ägaren är beredd att 
avyttra tillgången för, vilket kallas för utbudspris. 

3.2.2 Avkastningsvärde 
Värdebegreppet avkastningsvärde definieras som följande: Med avkastningsvärde avses 
nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från värderingsobjektet (Persson, 2011. s. 279). 
Avkastningsvärdet beror av investerares specifika förutsättningar och förväntningar. Det är 
individuellt och grundar sig i individuella nyttofunktioner. För att bedöma ett individuellt 
avkastningsvärde måste olika värdebärande parametrars användare och objekt fastläggas. För 
att bestämma begreppet framtida avkastning måste en tillämpad avkastningsmetod noggrant 
undersökas. Detta för att inte generalisering ska utgöra besvär. Ett annat användbart begrepp 
är individuellt avkastningsvärde. Individuellt avkastningsvärde speglar fastighetens värde för 
en viss aktör förutsatt att aktören fortsätter sitt innehav av tillgången. Beroende på hur 
riskaversiv aktören är samt möjlig storlek på aktörens avkastning kan det individuella 
avkastningsvärdet vara både högre och lägre än marknadsvärdet (Lind och Lundström, 2009. 
s.67). 

3.3 Teori om värdering av kommersiella fastigheter 
Det finns två metoder som är vanligt förekommande vid fastighetsvärdering av kommersiella 
fastigheter, ortsprismetoder och avkastningskalkylmetoder. Andra metoder som används vid 
fastighetsvärdering är produktionskostnadsmetoden och mortgage lending value. 
Produktionskostnadsmetoden kan användas när det är en begränsad marknad med få 
jämförelseobjekt eller specialfastigheter där fastigheterna är väldigt unika.  

3.3.1 Ortsprismetoder 
Ortsprismetoder grundar sig på genomförda fastighetsköp och marknadsmässiga analyser av 
överlåtelser där fastigheten anses vara jämförbar med det avsedda värderingsobjektet. 
Bedömningen görs med ledning av betalda faktiska priser för jämförelseobjekt på en fri och 
öppen marknad där informationskällan i första hand är överlåtelser på marknaden. 
Ortsprismetoden är en relativt enkel värderingsmetod men kan inbegripa en del praktiska 
problem och även tolkningsproblem när jämförelseobjekten ska relateras till 
värderingsobjektet. Resultatet bygger på kvaliteten och mängden tillgänglig marknadsdata. 
Eftersom fastigheter är heterogena och omsättningen av fastigheter ofta är låg uppstår 
problem rörande antalet köp, jämförbarhet och tidsfaktorn.  

Ortsprismetoderna kan delas in i två grupper, direkta ortsprismetoder och indirekta 
ortsprismetoder. Dessa presenteras vidare i nästkommande avsnitt. 

Direkta ortsprismetoder 
Direkta ortsprismetoder är baserade på genomförda jämförelseköp och kan beskrivas i sex 
olika steg vilka presenteras nedan. 

• Att definiera och avgränsa en relevant marknad. Det förekommer många olika mer eller 
mindre avskilda delmarknader med olika aktörer som hänsyn måste tas till. Problem 
relaterade till detta är hur avgränsning angående fastighetstyp, geografiskt läge samt 
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tidsperiod ska ske. Det är upp till den enskilde värderaren att göra avgränsningar utifrån 
de krav och uppgörelser som gjorts innan värderingen startade.  

 
• Att få fram jämförelseobjekt. Eftersom fastigheter är unika gällande läge och 

egenskaper kan det vara svårt att få fram relevanta jämförelseobjekt till 
värderingsobjektet. För att värderarna ska kunna tillgodogöra sig ett bra resultat krävs i 
regel att en bearbetning anpassad efter objektet av det tillgängliga ortsprismaterialet 
genomförs. 

 
• Att erhålla information om de framtagna jämförelseobjekten. Ett problem med 

ortsprismetoden är möjligheten att erhålla acceptabla uppgifter rörande 
jämförelseobjekten vad avser exempelvis läge, tekniska egenskaper, juridiska 
egenskaper och fastighetskvalitéer. Ett fullständigt värdeutlåtande bör innehålla 
beskrivningar om dessa uppgifter. Uppgiftinsamlingens inriktning beror även starkt på 
vilken fastighetstyp som avses. 

 
• Att bearbeta, analysera och tolka ortsprismaterialet. Fastigheter överlåts vid varierande 

tidpunkt och är egenskapsmässigt unika i olika grad. Idealt skulle ett jämförelseobjekt 
vara identiskt med värderingsobjektet vid avsedd tidpunkt, men eftersom det ytterst 
sällan sker måste någon form av faktorrelaterad prisjämförelse ske genom relatering, 
normering och tidskorrigering av köpeskillingen. 
 

• Att göra tidsmässiga och egenskapsmässiga korrektioner. Tidsfaktorn bör beaktas då 
värdet förändras över tid. En korrekt värdeangivelse bör det innefattas av en 
tidsangivelse, i fastighetsvärdering kallad värdetidpunkt. Då jämförelseobjekten har 
överlåtits över olika tidsspann måste en korrigering av värdet över tid genomföras 
genom att till exempel ta hänsyn till KPI. Det är svårt att få tag i jämförelseköp som 
avyttrats nära i tid till värderingstidpunkten. Det bör även ske korrektioner för 
jämförelseobjektens egenskapsmässiga skillnader mot värderingsobjektet. Korrigeringar 
skall genomföras med utgångspunkt från jämförelsematerialets kvalitet, egenskaper och 
standard.  

 
• Att göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerheten. Efter genomförd 

värdebedömning bör värderingaren kontrollera tillförlitligheten på värderingen. Det kan 
vara motiverat att värderaren kommenterar utfallet och förklarar varför vissa 
bedömningar gjorts, för att därigenom öka förståelsen hos mottagaren av rapporten. All 
värdering är behäftad med osäkerhet och det bör på något vis anges i 
värderingsutlåtandet. Det kan ske genom ett angivet värde med en procentuell 
osäkerhet, ett värde som ett intervall eller verbalt uttryckt att det bedömda värdet är 
behäftad med osäkerhet.  

 
Nedan presenteras de fyra vanligaste varianterna av direkta ortsprismetoder som används vid 
fastighetsvärdering. Dessa kan användas enskilt eller tillsammans för att stärka bevisningen 
för sin egen värdering. 

• Areametoden – pris relaterat till arean 
• Nettokapitaliseringsmetoden – pris relaterat till driftnettot 
• Bruttokapitaliseringsmetoden – pris relaterat till bruttohyran 
• Köpeskillingskoefficienten – pris relaterat till taxeringsvärde 
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Indirekta ortsprismetoder  
Indirekta ortsprismetoder är baserade på dokumenterade nyckeltal eller nyckeltalsmatriser, 
vilka kan vara olika väldokumenterade. Det är vanligt att generella erfarenhetsbaserade 
nyckeltal används istället för direkta ortsprisjämförelser. Dessa är populära och används 
eftersom metoden är simpel och snabb att använda.  I det fallet måste värderaren uttrycka att 
värderingen är utförd enligt värderarens erfarenhet och kunskap om marknaden. 
Erfarenhetsbaserade nyckeltal används vanligen i de fall då direkta jämförbara köp är få eller 
saknas. För att metoden ska vara acceptabel måste en erfarenhetsmatris byggas upp med 
diverse nyckeltal. För att få acceptans i metoden bör den bakomliggande analysen beskrivas 
och det bör även presenteras ordentliga källanvisningar. På grund av konkurrens och 
tidsmässiga skäl är det dock vanligt att sådan information utelämnas ur redovisningen. 

3.3.2 Avkastningskalkylbaserade metoder 
De avkastningskalkylbaserade metoder som vanligen används vid fastighetsvärdering är 
kassaflödesmetoden och direktavkastningsmetoden. Nedan följer en genomgång av 
kassaflödesmetoden och direktavkastningsmetoden samt hur metoderna används vid 
fastighetsvärdering. 

Direktavkastningsmetoden 
Direktavkastningsmetoden kan ses som en förenklad version av kassaflödesmetoden där ett 
normaliserat driftnetto evighetskapitaliseras. Direktavkastningsmetoden har svårt att ta hänsyn 
till eventuella investeringar och andra händelser som är av intresse under de kommande åren. 
Nedan presenteras direktavkastningsmetoden formelmässigt: 

𝑉 =
𝐷𝑛
𝑑𝑎

 

Dn är det normaliserade driftnettot år 1 och da är direktavkastning. Den vanligast använda 
direktavkastningsmetoden är Gordons formel där Dn divideras med p, kalkylränta, och g, årlig 
värdeförändring i procent. Från formeln ovan får vi att p-g är samma sak som da, det vill säga 
direktavkastningen. 

Gordons formel: 

𝑉 =
𝐷𝑛
𝑝 − 𝑔

 

Kassaflödesmetoden 
Kassaflödesmetoden bygger på en kalkylperiod där årliga driftnetton nusummeberäknas och 
adderas med kalkylperiodens restvärde, vilket beräknas från året efter kalkylperioden tar slut. 
Vanligen används en kalkylperiod på 5-10 år där årliga driftnetton diskonteras. Restvärdet fås 
genom att driftnettot året efter kalkylperiodens slut evighetskapitaliseras och 
nuvärdesberäknas med en kalkylränta. 

Fördelen med kassaflödesmetoden jämfört med den enklare direktavkastningsmetoden är att 
kassaflödesmetoden lättare tar hänsyn till investeringar och eventuella konjunktursvängningar 
under kalkylperioden. Kassaflödesmetoden prognosticerar även in- och utbetalningar under 
kalkylperioden. Att basera kassaflödeskalkylen på faktiskt giltiga indata för det 
värderingsobjekt som avses är viktigt. Med kassaflödesmodellen är det enklare att få en 
överblick över hur de närmaste åren kommer se ut för värderingsobjektet och det blir mindre 
generaliseringar. Används direktavkastningsmetoden ligger mycket fokus på den 
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direktavkastningen som erhålls från marknaden. Om värderingsobjektet avviker från 
marknaden erhålls en bättre uppfattning via kassaflödesmodellen. 

Nedan presenteras kassaflödesmetodens strukturella uppbyggnad som idag används i 
tillämpad fastighetsvärdering: 

𝑉 = �
(𝐻 − 𝐷 − 𝑈 − 𝐹 − 𝑇 − 𝐼)𝑡

(1 + 𝑝)𝑡
+

𝑅𝑛
(1 + 𝑝)𝑛

𝑛

𝑡=𝑖

 

V = Nuvärde 
H = Hyra 
D = Drift 
U = Underhåll 
F = Fastighetsskatt 
T = Tomträttsavgäld 
I = Investeringar i fastigheten 
Rn = Restvärde år n 
t = Tidsvariabel 
n = Kalkylperiod 
p = Kalkylränta på totalt kapital 
 
Restvärdet beräknas med Gordons formel. 

3.3.3 Andra värderingsmetoder 

Produktionskostnadsmetoden 
Produktionskostnadsmetoden som metod för fastighetsvärdering utgår ifrån att värdet är 
summan av markkostnaden plus kostnaden för att uppföra byggnaden, det vill säga 
produktionskostnaderna av byggnaden. Produktionskostnaderna kan vara både högre och 
lägre än marknadsvärdet såväl som avkastningsvärdet vilket medför att en 
marknadsanpassning av utnyttjade kostnadsdata bör ske om dessa ska användas för att 
bedöma ett marknadsvärde. Produktionskostnadsmetoden kan i vissa fall ses som den enda 
fungerande metoden om inga jämförelseobjekt finns eller om bedömningen av den 
ekonomiska avkastningen är svår. Produktionskostnadsmetoden kan då vara till nytta för 
värderaren eftersom metoden teoretiskt inte använder jämförelseobjekt. 

Massvärdering 
Vid omfattande fastighetsvärdering av ett stort fastighetsbestånd, massvärdering, är 
uppdragsgivaren oftast mest intresserad av fastighetsbeståndets totala värde och nöjer sig ofta 
med en schablonmässig redovisning av de fastigheter som ingår i värderingen. Då behövs 
vanligtvis inte lika utförliga värderingsutlåtanden. Detta är vanligt förekommande vid 
värdering av flerbostadshusbestånd, verksamhetsrapporter som är periodiskt återkommande 
och andra fall där värdering av en mängd fastighet är av intresse snarare än en mer detaljerad 
analys av få fastigheter. Fördelarna med metoden är att den är omfattande, snabb och billig 
men med detta medföljer stora brister då en mängd generaliseringar måste göras. Fastigheter 
är heterogena, vilket betyder att en stor osäkerhet medföljer. Vid fastighetstaxering används 
en form av massvärdering. Det är bland annat rikstäckande ortsprisanalyser som blandas med 
omfattande förarbeten vilket byggs upp till databanker vilket senare används vid 
schablonförfaranden. Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetstaxeringen och att 
värderingen till detta går rätt till (Lantmäteriet, 2014). 



 

14 

 

Mortgage lending value 
Mortgage lending value är internationellt framtaget inom banksfären och är vanligast 
förekommande i Tyskland. På senare tid har värdebegreppet även kommit till Sverige, främst 
för att tyska banker engagerar sig på svenska fastighetsmarknaden. Mortgage lending value är 
ett långsiktigt belåningsvärde i kreditsammanhang vilket kan beskrivas som ett risk- och 
förväntningskorrigerat marknadsvärde. Kritiken mot Mortgage lending value bygger på att 
metoden anses bortse från spekulativa aspekter, vilket är en motsägelse mot 
fastighetsvärderingens spekulativa natur (Lind och Lundström, 2009). 
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4. Riktlinjer för svensk fastighetsvärdering2 
Det är den ideella organisationen Samhällsbyggarna som står för auktoriseringen av 
fastighetsvärderare i Sverige. Det finns tre kategorier som är möjliga att bli auktoriserad i: 
småhusvärderare, lantbruksvärderare samt fastighetsvärderare. För att bli auktoriserad 
fastighetsvärderare krävs att fyra grundläggande krav uppfylls. Teorikravet innebär att den 
ansökande ska ha minst 3 – 3,5 års högskoleutbildning med relevant inriktning. Praktikkravet 
innebär att den ansökande ska ha minst 3 års erfarenhet av fastighetsvärdering med goda 
vitsord från handledare. Aktualitetskravet innebär att den ansökande kontinuerligt ska arbeta 
med fastighetsvärdering eller liknande relaterade arbetsuppgifter. Oberoendekrav innebär att 
den ansökande ska vara oberoende mot den som beställer värderingen. Det finns även ett antal 
andra sidokrav för att fortsatt vara auktoriserad fastighetsvärderare av Samhällsbyggarna. 

En auktoriserad fastighetsvärderare skall följa det som kallas för God värderarsed. God 
värderarsed består av tio regler innehållande etiska riktlinjer som auktoriserade svenska 
fastighetsvärderare ska iaktta vid fastighetsvärdering. Dessa tio regler är (Samhällsbyggarna, 
2014): 

1. Yrkesmässigt uppträdande 
2. Krav på självständig ställning vid externa värderingsuppdrag 
3. Krav på redovisning av jävsförhållanden vid interna värderingsuppdrag 
4. Värderares möjlighet att uppträda som ombud och biträde fastighetsförsäljning, 

tvist om fastighets värde m.m. 
5. Utförande av värderingsuppdrag 
6. Förhållandet till uppdragsgivaren 
7. Arvodesdebitering 
8. Förhållandet till kollegor 
9. Publicitet, reklam och ackvisition 
10. Hantering av besvärsärenden 

De flesta punkter är etiska riktlinjer som de auktoriserade fastighetsvärderarna ska förhålla sig 
till. Den femte punkten behandlar de obligatoriska uppgifter som ett värdeutlåtande måste 
innehålla. Det är av intresse att veta vad Samhällsbyggarna kräver av de auktoriserade 
värderarna. Egendomen som värderas måste först identifieras. Det värde som bestämts skall 
sedan framgå och värdets storlek. Värdeutlåtandet ska också innehålla en värdetidpunkt och 
eventuella villkor för värdebedömningen. Det ska dessutom innehålla en friskrivning från 
ansvar inkluderas. Slutligen skall det presenteras vem som utfört värderingen och när 
värderingen genomfördes. 

Värderaren ansvarar för att utföra de utredningar och den faktainsamling som behövs för att 
bedöma om värdet är korrekt. Värderaren ansvarar även för att vara objektiv i sin bedömning 
av materialet. Vidare ska värderaren se till att värderingen genomförs på ett korrekt sätt med 
användande av grundläggande värdeteori och lämpliga värderingsmetoder.  I övrigt är 
värderaren någorlunda fri att införliva vad denne känner passar i värderingsutlåtandet och som 
överenskommits med uppdragsgivaren.   

                                                 

2 Detta avsnitt baseras på information från Samhällsbyggarnas hemsida 



 

16 

 

5. Bolagsköp av fastigheter – hur går det till?3 
Sedan en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2003 är försäljning av näringsbetingade aktier 
skattefri (Finansdepartementet, 2002). När försäljning av näringsbetingade andelar blev 
skattefria ändrades förutsättningar för genomföranden av fastighetstransaktioner. Den stora 
fördelen vid försäljning av fastighet paketerad i bolag är att säljaren slipper vinstskatt. 
Dessutom behöver inte köparen betala stämpelskatt vid överlåtelsen eftersom fastigheten inte 
byter lagfaren ägare.  

Lagändringen genomfördes därför att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade 
andelar medförde en kedjebeskattning när företagen erhöll rörelsevinster 
(Finansdepartementet, 2002). Reglerna var heller inte effektiva då företagen realiserade sina 
kapitalvinster i länder där de undvek beskattning. Följaktligen ändrades skattereglerna i 
Sverige. Konsekvensen blir att företagen paketerar tillgångar i bolag och avyttrar bolaget. Det 
är problematiskt att lagtekniskt motverka paketeringar och det är inte säkert att sådan 
lagstiftning är önskvärd. Lagstiftaren avstod därför ifrån att införa generella skatteregler vid 
avyttring av tillgångar, t.ex. fastigheter, paketerade i bolag. 

Det finns två sätt att överlåta en fastighet på: det traditionella sättet där fastighet överlåts som 
fast egendom och bolagspaketering, där fastigheten ingår i ett dotterbolag vars aktier överlåts 
till en extern köpare. Merparten av dagens fastighetstransaktioner sker via bolagöverlåtelse. 
Detta tyder på att förfarandet är tillförlitligt och ger den mest tillfredställande effekten för 
både köpare och säljare. 

5.1 Gällande skatteregler 
Fortsättningsvis används nedanstående förkortningar vid hänvisningar till dessa lagrum:  

• IL – inkomstskattelagen (1999:1229) 
• SL – Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 

För säljaren är skattereglerna om beskattning av avyttring av näringsbetingade andelar och 
vissa andra tillgångar i IL 25a kap. (1999:1229) av betydelse samt reglerna om beskattning av 
underprisöverlåtelse i IL 23 kap. För köparen är reglerna om avdrag för värdeminsking på 
byggnad i IL 19 kap. av betydelse. Skattereglerna om stämpelskatt i SL är av vikt för såväl 
säljare som köpare.  

Lagändringen som trädde i kraft 2003 innebar att aktiebolag som erhåller kapitalvinst från 
avyttring av näringsbetingade aktier är inkomstskattebefriade4. Aktier i onoterade 
fastighetsägande bolag är oftast näringsbetingade andelar vilka vanligen uppfyller de krav 
som finns i 24 kap. 13-14§ inkomstskattelagen. När en fastighet avyttras som fast egendom 
betalar det säljande bolaget bolagsskatt på 22 procent5 på erhållen kapitalvinst. Detta betyder 
att bolag som säljer fastigheter paketerade i bolag inte betalar någon inkomstskatt. 
Inkomstskatt utgår dock på kapitalvinster som kommer från försäljning av traditionell 
fastighetsförsäljningsform. 

                                                 

3 Detta avsnitt baseras på Persson – Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt kapitel 22 samt intervju med Pontus 
Kågerman.  
4 IL 25a kap.  
5 IL 65 kap. 10§.  
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Uttagsbeskattning av ett aktiebolag ska inte ske om egendomen överlåts till underpris6.De 
existerande underprisreglerna möjliggör koncerninterna försäljningar till dotterbolag för att 
därefter kunna avyttra dotterbolaget externt. Fastighetens skattemässiga värde förutsätts 
understiga fastighetens marknadsvärde. Annars skulle inte en kapitalvinst uppstå. Detta 
betyder att fastigheten överlåts till ett underpris, vilket är tillåtet enligt rådande lagstiftning. 
Aktierna säljs därefter till ett externt företag utan att säljaren behöver skatta på kapitalvinst 
enligt tidigare nämnda regler om avyttring av näringsbetingade aktier. 

De presenterade skattereglerna visar att det är lönsamt för fastighetsbolag att avyttra en 
fastighet som aktiebolag istället för att avyttra samma fastighet som fast egendom. Köparen 
av en paketerad fastighet tar över säljarens anskaffningsvärde och avskrivningsunderlag. Det 
är dock en skattemässig nackdel för köparen jämfört med att köpa en fastighet som fast 
egendom, eftersom köparen fortsättningsvis enbart får göra samma värdeminskningsavdrag 
som om säljaren hade behållit fastigheten. Köparen får därmed göra lägre 
värdeminskningsavdrag än vad denne fått om fastigheten köpts som fast egendom. 
Fastighetens skattemässiga värde förutsätts understiga marknadsvärdet, vilket leder till att 
köparens skattekostnader ökar i framtiden. Skatten blir latent, vilket innebär att köparens 
skattekostnad kommer först i framtiden. Säljarens fördelar väger dock tyngre än köparens 
nackdelar.  

Vid överlåtelse av fastighet som fast egendom utgår stämpelskatt, vilken är 4,25 procent av 
fastighetens värde om den förvärvas av juridisk person (SFS 1984:404). 
Stämpelskattereglerna innebär att stämpelskatten indirekt blir lägre vid överlåtelse av bolag än 
om samma fastighet hade överlåtits som fast egendom. Full stämpelskatt utgår vid överlåtelse 
av fast egendom, lägre stämpelskatt utgår om överlåtelsen sker via en indirekt överlåtelse och 
ingen stämpelskatt utgår om fastigheten överlåts genom ett bolag som redan från början ägts 
av det bolag som säljer fastigheten. 

Det är således lönsamt att sälja fastigheter paketerade i bolag, bortsett juridiska och 
transaktionstekniska konsultkostnader. Den minskade eller helt undvikta stämpelskatten är en 
skattemässig fördel som båda parterna drar nytta av. Den skattemässiga fördelen säljaren får 
jämtemot köparens skattemässiga nackdel kan göra att säljaren får dela med sig av överskottet 
i form av ett lägre pris. Vid förhandling om hur stor denna prisreduktion ska vara beaktas 
köparens framtida skattekostnader och hur stor vinst säljaren gör på undvikt inkomstskatt. 

5.2 Två tillvägagångssätt 
Det finns två alternativ som är genomförbara när det kommer till att överlåta en fastighet som 
aktier i ett bolag. Det ena är att sälja aktierna i ett företag som redan från början äger en 
fastighet. Det andra alternativet är att sälja aktierna i ett aktiebolag i vilket en fastighet 
paketerats för försäljning. Det vanligaste alternativet är att sälja redan existerande bolag, 
eftersom lagändringen skedde för elva år sedan och många fastigheter redan är paketerade i 
bolag. Försäljningar av fastigheter som ligger i separata bolag förväntas öka med tiden. Nedan 
beskrivs två transaktionsformer som kan genomföras med paketerade bolag. 

5.2.1 Existerande bolag 
Den ena genomförbara transaktionsformen är att överlåta aktierna i ett bolag som sedan 
tidigare ägt och förvaltat fastigheten av eget intresse. Köparen måste då undersöka bolaget 
och dess historia för att på så vis själv bilda sig en uppfattning om vad för slags krav som i 
                                                 

6 IL 23 kap. 
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framtiden kan riktas mot bolaget samt dess ägare. Säljarens kunskapsövertag minskar ju mer 
information som köparen skaffar sig om bolaget. Avtalet om överlåtelse bör utformas på 
sådant vis att köparen inte råkar ut för överraskningar i framtiden. 

Förvärvsavtalet bör innehålla vissa garantier om vilka förpliktelser och tillgångar som bolaget 
innehar och att dessa inte försvinner ur företaget innan överlåtelsen äger rum. Avtalet kan 
även innehålla en kompensation och riskfördelning om köparens latenta skatteskuld samt en 
fördelning av det överskott som kommer av en undsluppen stämpelskatt. 

5.2.2 Nybildat bolag 
Det andra sättet att genomföra en transaktion är att överlåta aktierna i det nybildade bolaget i 
vilket fastigheten blivit paketerad. Köparen tillträder sedan bolaget samtidigt som bolaget 
tillträder fastigheten. Detta är ett sätt för säljarens att visa att bolaget inte har någon historia 
eller några förpliktelser som senare kan komma att drabba bolaget och köparen. Det är en 
garanti och en trygghet för köparen att inte vara bunden av några avtal och förpliktelser annat 
än de rent lagmässiga.  

En variant på detta alternativ är att det nybildade bolaget förvärvar fastigheten internt, men 
tillträder fastigheten på samma dag som transaktionen till den externa köparen inträffar. Detta 
betyder att det nybildade bolaget inte har haft några hyresintäkter eller driftskostnader. 
Ytterligare en annan variant är att det nybildade bolaget förvärvar fastigheten internt innan 
moderbolaget och den externa köparen har kommit överens. Har det gått en tid innan 
överenskommelsen kan det nybildade bolaget ha erhållit hyresintäkter och betalt 
driftkostnader innan den externa köparen tagit över driften av fastigheten och det nyinköpta 
bolaget. 

5.3 Fastighet eller bolag 
De civilrättsliga skillnaderna mellan att överlåta en fastighet som fast egendom eller som 
aktier i ett bolag är vilka avtal och förpliktelser som följer med eller som automatiskt kan följa 
med. Vid överlåtelse av fastighet som fast egendom är det endast avtal och förpliktelser enligt 
jordabalken som medföljer och dessa avtal och förpliktelser görs gällande mot fastighetens 
nya ägare. 

Vid överlåtelse av aktier i ett fastighetsägande bolag gäller andra regler. De avtal som säljaren 
redan ingått följer med och gäller för köparen. Alla förpliktelser och avtal följer med eftersom 
fastigheten inte byter lagfaren ägare när bolaget som överlåts fortfarande står som 
fastighetsägare och är den part som ingått dessa avtal och förpliktelser. Alla krav och 
förbindelser som skulle ha drabbat den tidigare ägaren drabbar således köparen när denne har 
tagit över driften. Detta kan vara betydande för potentiella köpare av fastigheten som ska 
säljas.  

Vid en förvärvssituation måste köparen och säljaren att komma överens innan köpet hur och 
vad som ska följa med och vilka situationer som ska uppkomma. Vid en överlåtelse av 
fastighet som fast egendom vet köparen vad denne får och vilka avtal och förpliktelser som 
medföljer transaktionen. Vid förvärv av aktier i ett fastighetsägande bolag måste köparen själv 
skaffa sig en uppfattning och försäkra sig om vilka förpliktelser och avtal som köparen vid en 
eventuell transaktion övertar från tidigare ägaren. Det kan vara tidskrävande och 
resurskrävande att försöka få reda på vad köparen övertar. Denna osäkerhetsfaktor existerar 
inte i samma avseende vid överlåtelse av fastighet som fast egendom. 
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5.4 Fast eller lös egendom 
Jordabalken gäller vid överlåtelse av fastighet i fast form. För kommersiella fastigheter är 
reglerna i princip dispositiva, lagen gäller endast om parterna inte kommit överens om annat. 
Då aktier överlåts i ett fastighetsägande bolag överlåts lös egendom, vilket innebär att 
köplagen är applicerbar. Även i detta fall är reglerna i princip dispositiva. 

5.5 Fastighetsvärde och köpeskilling vid bolagsköp 
Vid överlåtelse av aktier i ett fastighetsägande bolag transformeras köpeskillingen från en 
köpeskilling för fastigheten till en köpeskilling för aktierna. När transformationen genomförs 
beaktas avtal, lån och eventuella andra förpliktelser som det säljande företag haft i bolaget och 
som köparen kommer att överta. Det typiska är att köpare och säljare kommer överens om 
vilket pris fastigheten har om fastigheten skulle säljas som fast egendom. Detta pris 
transformeras sedan till en köpeskilling för aktierna. Köpeskillingen blir därmed kopplad till 
hur mycket skulder köparen får med sig vid köpet av bolaget. Även de tillgångar som finns i 
bolaget beaktas vid transformationen. Det sista som beaktas är hur säljaren kompenserar 
köparen för den latenta skatt som uppstår för köparen i och med att fastighetens 
marknadsvärde är högre än bolagets skattemässiga värde.  Köpeskillingen för aktierna 
bestäms således av hur stora skulder bolaget har och bolagets latenta skatteskuld. 

Den latenta skatten innebär en belastning för köparen som får mindre värdeminskningsavdrag. 
Detta innebär att den vinst som säljaren gör (då säljaren slipper betala skatt vid en eventuell 
vinst av fastigheten) har en förlust hos köparen (då köparen tvingas betala mer inkomstskatt 
över tid eftersom värdeminskningsavdraget blir mindre). Köparen slipper dock 
stämpelskatten. Det är enkelt att transformera köpeskillingen när alla tillgångar, skulder och 
förpliktelser i bolaget är värderade till marknadspris. Om det däremot finns tillgångar, skulder 
eller förpliktelser vars köpeskilling inte motsvarar dess bokförda värde kan komplikationer 
uppstå. Om bolagets balansräkning innehåller felaktigheter blir transformationen av 
köpeskillingen svårare och överlåtelsen blir överlag mer komplicerad. Det kan bli svårt för 
parterna att komma överens om hur förmånen ska fördelas parterna emellan. Ska hela 
fördelen hamna hos säljaren eller hela fördelen hos köparen? Ska de dela lika eller ska de dela 
på något annat sätt? Detta förhandlas mellan köpare och säljare och ser olika ut från 
transaktion till transaktion. 
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6. Resultat: Problem med bolagsköp och 
fastighetsvärdering 
Intervjupersonerna ställdes frågan om hur de går tillväga när jämförelseobjekten sker som 
bolagsköp istället för vanliga fastighetsöverlåtelser. Intervjupersonerna ställdes även frågan 
om det har blivit viktigare att ha ett bra kontaktnät. 

6.1 Problem med att jämförelseobjekten sker som bolagsköp 

6.1.1 Intervjusvar 
Alla intervjupersoner är överens om att det har blivit svårare med fastighetsvärdering och att 
det är problematiskt när jämförelseobjekten sker som bolagsköp. Intervjupersonerna har olika 
åsikter om hur stort problemet faktiskt är och hur problem som uppkommer ska lösas. I 
intervjuerna har intervjupersonerna framhävt att de trots problem med att jämförelseobjekten 
sker som bolagsköp får fram den information som krävs. 

Lantmäteriet är verksamma med massvärdering av fastigheter för taxering. De har fått det 
mycket svårare då de tidigare kunnat använda fastighetspriser från lagfarna register som 
underlag för fastighetstaxering. Det har accentuerats i takt med att de flesta 
fastighetsöverlåtelser av vissa typer avyttras via bolag, då kommer de inte in i deras 
fastighetsprisregister som lagfarna köp. Lantmäteriet kan inte ta fram information om köpare, 
pris och så vidare vilket leder till en brist på transparens. Problemet är att även i 
nuvärdesmetoden finns indata som måste härledas från marknaden. Intervjupersonen från 
Lantmäteriet tycker att det är ett bekymmer eftersom de inte har bevismaterial till den som ska 
granska besluten. De får använda marknadsvärdesbedömningar, vilket är en typ av underlag 
där det går att bedöma hur de har uppnått de värden som taxeringsvärdena baseras på. 

Fastighetstaxeringen är en myndighetsutövning men Lantmäteriet behöver kompetens från 
konsulter och fastighetsvärderare. Lantmäteriet måste förlita sig på konsulternas kunskap om 
marknaden. Det bygger på att konsulterna gör en mer noggrann analys av försäljningarna och 
av marknaden. Lantmäteriet får inte in köpen i deras offentliga register och kan därför inte 
göra stödjande analyser eller undersöka intressanta nyckeltal. Lantmäteriets arbete skulle 
underlättas om möjligheterna till bolagsköp togs bort. Marknaden skulle då använda de 
traditionella sätten för överlåtelse, att fastigheter överlåts där ett köpekontrakt förhandlas och 
ansökan om lagfart sker hos inskrivningsmyndigheter. 

Med ett lagfartsförvärv är köpeskillingen känd, vilka kostnader köparen har, stämpelskatt och 
eventuella transaktionskostnader säger en av värderarna. Vid bolagsöverlåtelse är det 
köpeskillingen på bolaget som redovisas. Det innebär att kunskap om bolagets strukturer 
måste finnas. Dels om det ligger finansiering bakom samt det bokförda värdet och dels vilka 
latenta skatter som ligger i den strukturen. Det gäller för värderare att ha ett nära samarbete 
med företagets transaktionssida, hur de har jobbat och hur parterna resonerat i 
frågeställningarna. Värderaren uttrycker att främst noterade bolag går ut offentligt och 
meddelar om de har genomfört en fastighetsaffär och hur det påverkat deras resultat. Detta 
presenterar de i pressreleaser vilket värderaren tycker är bra. Det kan ge fastighetsvärderare 
vägledning om bolaget tycker att det är en realiserad vinst eller realiserad förlust. Värderaren 
säger att principen för fastighetsvärdering är densamma som tidigare, men att det är mycket 
mer arbete med analysen av transaktionerna. 
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En värderare menar att transaktionerna har blivit mer komplexa och komplicerade i och med 
att de flesta transaktioner sker som bolagsköp. Det har blivit mycket svårare att hitta 
jämförelseobjekt och känna trygghet med att stödja bedömningarna på jämförelseobjekten. 
Vidare säger värderaren att det tillkommer avdrag för latent skatt och att det underliggande 
fastighetsvärdet därefter ska optimeras genom t.ex. hyresgarantier. Värderaren tycker att det 
är mycket svårare att analysera en sådan transaktion. Det är inte svårt att få fram det 
underliggande fastighetsvärdet men det kan vara förknippat med åtaganden i form av 
hyresgarantier eller liknande som måste rimlighetsbedömas. Överlag tycker värderaren att det 
är ett problem att jämförelseobjekten är bolagsköp. Värderaren skulle föredra att alla 
transaktioner var lagfartsköp men har förståelse för varför den transaktionsformen är attraktiv 

Det framhålls av en värderare att värdering var enklare innan lagändringen 2003 eftersom 
köpeskillingen som uppgavs var den verkliga. Den köpeskilling som redovisas vid lagfaren 
fastighetsöverlåtelse är konstaterad fakta. Detta innebär en trygghet för värderarna. Det är 
även känt att köpeskillingen inte är nedsvärtad av latenta skatteproblem eller andra aspekter. 
Däremot går inte kunskapen djupare än köpeskillingen. Det finns ingen kunskap om 
uthyrningssituation, hyresgäster, avtalslängder eller andra viktiga parametrar vid 
fastighetsvärdering. 

En av värderarna menar att alla fastigheter är unika. Vid fastighetsvärdering gäller det att 
försöka uppnå så bra jämförelseköp som möjligt. Ibland finns inte objekt att jämföra med. Det 
är många tillvägagångssätt som används men generellt tittar värderaren inte på de 
lagfartsköpta fastigheterna. Oftast är marknaden tillräckligt transparent för att pressreleaser 
och nyhetsbrev ska indikerar ungefärliga nivåer. Värderaren uttrycker dock att det är ett 
problem om värderare enbart skulle använda lagfarna köp och Lantmäteriets databas för att ta 
reda på försäljningspriser. Värderaren uppger att fastighetens läge är viktigt vid värdering och 
det är enklare att värdera en fastighet i centralt läge med mycket information. Det är svårt är 
att värdera fastigheter där det inte finns mycket ortsprismaterial, exempelvis i mindre orter 
eller där inga fastighetstransaktioner sker alls. Värderaren anser att det är ett problem att 
transparensen är otillräcklig, men att denna varit bristande så länge att ingen troligen ens 
reflekterar över det. 

Fler parametrar behöver analyseras när det gäller bolagsköp och det är inte alltid lätt att få tag 
i den informationen uppger en av värderarna. Det bästa är enligt värderaren om det finns ett 
prospekt tillgängligt. Värderaren säger även att det har varit relativt smala 
försäljningsprocesser de senaste åren, vilket är problematiskt. När det gäller 
bolagsförsäljningar kan det vara stora portföljer som avyttras vilket leder till problem. De 
större fastighetsportföljerna kan vara spridda över landet och olika lokalslag kan ingå. 
Värderaren tycker vidare att källkritiken har ökat alltmedan transparensen försämrats och att 
detta sammantaget leder till att en fastighetsvärdering kräver mer arbete. 

En av bankvärderarna säger de försöker ta reda på vad den underliggande fastigheten prissatts 
till när det är ett bolagsköp och att de sedan genomför en transaktionsanalys. Om de inte 
känner till fastighetens driftnetto görs en bedömning som relaterar till köpeskillingen eller det 
underliggande värdet. Det medför att en prisnotering framkommer som är användbar i 
ortsprismaterialet. Bankvärderaren tycker att det har blivit svårare med fastighetsvärdering på 
grund av bolagsöverlåtelse eftersom det inte längre är offentlig information. 

En av bankvärderarna tycker att det har blivit svårare med fastighetsvärdering på grund av att 
det är mycket bolagsköp. Marknaden är inte lika transparent som den var för ett tiotal år 
sedan. Aktörer är inte lika benägna att offentliggöra köpeskillingen, ofta kommer köparen och 
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säljaren överens sinsemellan om att köpeskillingen inte får offentliggöras. Bankvärderaren 
tycker att det är svårt att få fram information och att de affärerna inte används som 
jämförelsematerial. Om det är riktigt stora portföljer kan det också vara svårt att erhålla 
information, speciellt om fastigheterna är spridda över landet. Värdering kan vara svårt även 
om det skulle handla om lagfarna köp, då portföljaffärer inte fördelas efter fastighetsvärden 
utan andra skäl. Bankvärderaren säger sig titta på den underliggande fastigheten men värderar 
aldrig bolaget, eftersom det är i fastigheten som pantbrevet tas ut.  

6.1.2 Kommentarer 
Det framkommer under intervjuerna att värderarna tycker att det är ett problem att 
jämförelseobjekten sker som bolagsköp. Med en mer komplicerad marknad är det viktigt för 
värderarna att kunna göra de analyser och observationer som krävs för att genomföra en 
värdering. Det har blivit mer arbete för att genomföra en värdering eftersom de måste göra 
noggrannare analyser av transaktionerna. Det är noterbart att värderarna upplever att de lyckas 
inhämta den information som krävs. Värderarna uttrycker en önskan om att alla affärer skulle 
ske som lagfarna köp men de har förståelse för att marknaden väljer bolagsköp. 

Värderarna anser sig alltid titta på det underliggande värdet. Detta framstår emellanåt som 
något oklart och det är svårt att veta om intervjupersonerna menar samma saker när de talar 
om det underliggande värdet.  

Problemet med bolagsköp är att det inte går att bevisa köpeskillingens data. Ett lagfaret köp 
som redovisas behöver däremot inte misstros. Den redovisade köpeskillingen hos ett lagfaret 
köp stämmer, vilket är en trygghet för värderarna. Värderarna lyfter fram att ett lagfaret köp 
ändock måste analyseras eftersom det i princip bara är köpeskillingen som redovisas. Alla 
affärer som sker som lagfarna köp presenteras, både bra och dåliga. Eftersom massvärdering 
är beroende av köpeskillingen har Lantmäteriet fått det svårare. Det är intressant att de blivit 
tvungna att anlita konsulter i en större utsträckning för att kunna få in det ortsprismaterial som 
krävs. 

Intressant är också att det anses vara problem när det sker portföljaffärer. Det verkar dock 
som att detta är svårt även ifall det skulle vara lagfarna portföljaffärer men att det är än 
svårare när de sker som bolagsaffärer. Det är svårt för värderarna att värdera varje fastighet 
individuellt och det kan vara ett omfattande arbete. Värderarna har svårt att veta vilka 
fastigheter som är bra och dåliga vilket gör att det lätt blir schabloniserade värden. 

6.2 Kontaktnät och nätverkande 

6.2.1 Intervjusvar 
Merparten av intervjupersonerna uppger att de tycker att det har blivit viktigare att ha tillgång 
till ett bra kontaktnät. Eftersom fastighetsmarknaden har blivit mer komplex och 
ortsprismaterialet blivit svårtillgängligare anger intervjupersonerna att det har blivit viktigare 
att kunna kommunicera med andra på fastighetsmarknaden för att bilda sig en uppfattning om 
t.ex. vakansnivåer och direktavkastningsnivåer. En av värderarna lyfter fram att det alltid har 
varit viktigt att ha kontakter eftersom ortspriset bara är data. Värderaren säger vidare att det är 
behändigt att ha tillgång till bra data för att styrka sina värderingar. För att sätta korrekt värde 
har kontaktnät eventuellt blivit ännu viktigare. En annan värderare nämner att det alltid varit 
viktigt med kontaktnät och att de med mycket kontakter har lättare att få tag på information. 
Det är en uppfattning som delas av de flesta värderarna. 
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En av värderarna betonar att de talar direkt med köpare och säljare som genomfört en affär 
men att de inte är generösa med att ge ut information om det underliggande fastighetsvärdet. 
Hur mycket information värderaren kan erhålla beror på hur bra värderaren känner de 
inblandade aktörerna. En annan värderare tror att det har det blivit viktigare att ha bra 
kontaktnät eftersom underhandsinformation är viktig. Tidigare existerade det många 
fåmansbolag som arbetade med fastighetsvärdering. Fåmansbolagen byggde upp ett 
tillräckligt kundunderlag som de kunde leva på. Det är mycket svårare att jobba med det 
förfaringssättet idag, eftersom att det behövs mer information och det behövs anskaffas mer 
information. Vidare säger värderaren att de ortsprisverktyg tillhandahållna av olika företag 
har blivit dyrare vilket är försvårande för fåmansbolagen. 

Vid dålig transparens blir det ännu viktigare med ett brett kontaktnät för att inhämta 
information om olika nivåer på marknaden anger en av värderarna. Värderaren nämner att det 
är viktigt med kontaktnät för att kunna höra om de affärer som inte blev av och veta varför 
affärerna inte inträffade. En av bankvärderarna tycker att det har blivit viktigare med 
kontaktnät och nätverka. För ett tiotal år sedan fanns det ett bättre ortsprismaterial som gick 
att hämta hem från inskrivningsmyndigheten. Bankvärderaren framhäver att de har en fördel 
att som bank inneha väldigt mycket information som de får in och att för dem är kanske inte 
kontaktnät lika viktigt.  

6.2.2 Kommentarer 
Alla intervjupersoner lyfter fram att det är viktigt att ha ett kontaktnät och vara ute på 
marknaden och nätverka. De flesta intervjupersoner lyfter fram att det har blivit ännu 
viktigare de senaste åren medan andra tycker att det alltid har varit viktigt. Värderare har 
förmodligen behövt lita ännu mer på sina kontakter sedan ortsprismaterialet blivit svårare att 
hämta in information om. Att ha ett bra kontaktnät underlättar för värderarna. Värderarna 
anger att de försöker undersöka marknaden och upprätthålla god kontakt med de 
kontaktpersoner de förfogar över. Ju bättre de upprätthåller kontakten med kontaktpersonerna 
desto mer troligt är det att de får information ifrån dem. Det är noterbart att en värderare 
nämner att det är viktigt att få information om de affärer som inte blivit av. Detta kan göra att 
värderarens kunskap om marknaden blir bättre men det är svårt för värderaren att redovisa 
den informationen. 

Det är intressant att notera att det har blivit viktigare att jobba på större företag och dela 
informationen med sina kollegor. Eftersom kontaktnät spelar en viktig roll är det angeläget 
med kollegor och kunskapsdelning inom företaget. En värderare som arbetar enskilt måste 
helt förlita sig på att ha ett eget kontaktnät och därigenom få tillräcklig information. En av 
värderarna anger att mindre bolag har blivit utspelade och att de större företagen blivit än mer 
etablerad vilket bidrar till känslan att kontaktnät, informations- och kunskapsdelning internt 
blivit viktigare. Det förefaller viktigare för fastighetsvärderarna än för bankvärderarna med ett 
bra kontaktnät. 

6.3 Informationsinsamling 

6.3.1 Intervjusvar 
Värderarna genomför informationsinsamlingen på likartade sätt. De kanaler som används är 
kontakter, nyhetsbrev, pressreleaser, promemorias och ortsprisdatabaser. Via dessa 
informationsvägar inhämtar fastighetsvärderarna den informationen som behövs för att 
genomföra en så objektiv och korrekt värdering som möjligt. Många värderare konstaterar att 
nyhetsbrev och pressreleaser blivit viktigare och att den informationen oftast är väldigt 
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tillförlitlig. Alla värderare är överens om att det har blivit svårare att hitta bra 
jämförelseobjekt och när fastighetsöverlåtelsen är bolagsköp är det svårare att få information 
än när jämförelseobjekten är lagfarna köp. Bankerna kan få reda på mer information då deras 
kunder delar med sig av information. 

En värderare säger att de brukar höra av sig till köpare och säljare och fråga dem om affären 
de varit inblandad i. Det skapar en bra bild av hur aktörerna har resonerat och det 
underliggande värdet vid transaktionen. Det har blivit svårare att hitta jämförelseobjekt för att 
känna sig trygg tycker värderaren. Ju fler transaktioner värderaren har kännedom om desto 
lättare blir det att bedöma värden och värdera eller relatera till värdet även om inte 
fastigheterna är exakt jämförbara. Finns det en transaktionsavdelning på företaget är det 
möjligt att via den erhålla mer information om transaktioner. Ibland kan promemorior erhållas 
där informationen finns och värderaren kan räkna ut ett driftnetto. 

Datscha har tillsammans med Fastighetsvärlden skapat ett instrument som analyserar 
bolagsförvärv. En värderare tycker inte den är tillförlitligt då den är för schematisk gjord. 
Instrumentet gör någon form av omräkningar men den informationen som finns tillgänglig 
överensstämmer inte alltid med sanningen. Används fel indata blir analysen felaktig. Det 
finns idag ett problem med att få tag på rätt siffror enligt värderaren.  

För att få tag i ortspris blir det en mängd olika informationskällor som sammanvägs anger en 
av värderarna. Bland annat ett eget kontaktnät, höra med fastighetsägaren och med köpare och 
säljare. Det finns offentligt publicerad information i form av pressmeddelanden och liknande 
som de utnyttjar. Värderaren använder sig även av informationskanalerna nyhetsbrev, 
tidningar och publicerade analyser. När de får in ett uppdrag ser de till att skaffa sig 
tillräckligt underlag för att känna sig trygga i de bedömningar som de genomför. Det kan vara 
olika angreppssätt beroende på syftet med analysen eller syftet med värderingen. 

En av värderarna framhåller att de har ett eget register där de skriver upp varenda transaktion 
som offentliggörs via nyhetsbreven. I det mediet erhålls ofta mer information än vad som 
skulle erhållits i ett lantmäterisystem. Det finns ett antal transaktioner som inte offentliggörs 
och den informationen fås endast via kontakter. Värderaren säger att det är nyhetsbrev och 
kontakter som är vanligast för dem. En annan värderare samlar in sin information från 
ortsprisdatabaser som utgår ifrån de fastigheter där transaktion sker som ren 
fastighetstransaktion. Svefa har en databas där det är faktiska utfall där fastigheten bytt 
lagfaren ägare, en ren fastighetsöverlåtelse. Eftersom det inte sker många rena 
fastighetstransaktioner är materialet därifrån inte längre lika fylligt. Är jämförelseobjekten 
bolagsköp använder värderaren notiser som kommer ut och refererar till Fastighetsvärlden. De 
har ett även eget research-team som samlar in data utifrån detta. Därifrån bygger upp de upp 
egna databaser med kommentarer till vilket leder till ansenlig vägledning för värderingen. 

Det har inte blivit någon ny typ av informationsinhämtning med nya IT-samhället de senaste 
åren anser en av värderarna. Värderaren betonar att problemet med bolagsköp har varit sedan 
lagändringen. Generellt används information från affärer som värderaren själv har insyn i. 
Värderaren använder även transaktionsdatabaser såsom Lantmäteriverkets, Datscha och 
Svefa. Värderaren säger vidare att en värdering handlar om att resonera med investerarna och 
marknaden. Värdering sker inte bara genom en analys av siffror, det beror på vad värderaren 
antar att marknaden är villig att betala. 

För att få reda på det underliggande fastighetsvärdet måste de fråga köpare och säljare anger 
en av bankvärderarna. Är det någonting de har inblick i eftersom aktörerna är kund i banken 
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får de lättare reda på information. Bankvärderaren framhäver att det ofta är bra för aktörerna 
att informera marknaden för att hålla marknaden så informerad som möjligt. Det är lättare att 
få igenom finansieringar om aktörerna hjälper till att göra den transparent. Bankvärderaren 
säger att de gör en transaktionsanalys och rimlighetsbedömer all information de erhåller. Har 
de en nära eller långtgående relation med en kund tenderar de att lita mer på deras 
information. 

En av bankvärderarna säger att de får reda på saker som inte är officiella. De bygger upp en 
intern kunskapsbank av det som är genomfört. Eftersom informationen är konfidentiell kan de 
inte hänvisa till den, men de blir säkrare i sina bedömningar. Det är helt internt arbetsmaterial 
för bankvärderarna och de skriver inte utlåtanden. Bankvärderaren får informationen från 
kundansvarig som ofta har en direktkontakt med kunden vilket senare leder till att 
bankvärderaren får informationen. Bankvärderaren anger att den som vill vara kund hos 
banken måste dela med sig av information. Det finns affärer som de inte får reda på genom 
banken utan de måste få fram informationen på marknaden. De läser och analyserar den 
information som finns, de nyhetstidningar, de informationsblad som kommer och försöker 
utnyttja deras kontaktnät och försöker få fram uppgifter.  

6.3.2 Kommentarer 
Informationsinsamling bedrivs på ungefär samma sätt av alla intervjupersoner. 
Bankvärderarna utmärker sig något från fastighetsvärderarna genom att kunna erhålla 
information från sina kunder. Alla intervjupersoner följer på något vis de nyhetsbrev och 
pressreleaser som utkommer dagligen, vilket bokförs i egna databaser. Detta gör att 
nyhetsbrev och pressreleaser är viktiga källor och underlag för ortsprismaterial. Det är 
noterbart att de transaktionsdatabaser som t.ex. Datscha och Svefa erbjuder används av 
värderarna mest i de fall det gäller lagfarna köp. Värderarna verkar inte riktigt lita på att de 
siffror som erhålls från de transaktionsdatabaserna utan vill göra en egen bedömning av 
siffrorna.  

Det är mycket kontaktnät som används för att erhålla den informationen fastighetsvärderarna 
behöver. När informationen från nyhetsbrev och pressreleaser inte är fullständig måste de 
kontakta de inblandade aktörerna. Det är som tidigare nämnt viktigt med kontaktnät för att 
värderarna ska veta vem de ska kontakta och hur de ska erhålla informationen.  

Intressant är att en av bankvärderarna anger att en potentiell kund till banken måste dela med 
sig av den information han besitter. Detta leder till att banken kan erhålla information från 
kunden som denne eventuellt inte hade varit villig att dela med sig av. Det bankvärderarna 
lyfter fram gemensamt är den informationen de kan erhålla som bank ifrån de kunder de har i 
banken. De är dock noga med att de försöker följa marknaden för att få information ifrån 
deras kunder. Detta är information som inte fastighetskonsulter eller liknande har tillgång till 
vilket kan betyda ett övertag för bankvärderarna jämfört med deras fristående kollegor. 
Eftersom bankvärderarna jobbar internt konkurrerar de inte med andra fastighetsvärderare, 
vilket medför att den informationen bankvärderarna erhåller genom kunder inte bör snedvrida 
konkurrensen på värderingsmarknaden. 

6.4 Är vägen till rätt slutvärde korrekt? 

6.4.1 Intervjusvar 
Alla värderarna är eniga om att auktoriserade fastighetsvärderare kommer fram till rätt 
slutvärde. Professionell värderare är seriösa och gör rätt även om de har svårt att bevisa hur de 
kommit fram till det redovisade slutvärdet. På grund av svårigheter att redovisa en del av den 
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information de får fram kan värderingsutlåtanden innehålla en del fel men slutvärdet är oftast 
korrekt eller så korrekt som möjligt. Värderarna uttrycker en åsikt om att de har svårt att 
redovisa allting korrekt och att mycket värdering bygger på erfarenhet och kontakter vilket 
kan vara svårt att redovisa.  

Det största problemet är att de flesta har en uppfattning om vad värdet ska vara tycker en av 
värderarna. Ska värdering genomföras korrekt ska en kassaflödeskalkyl skapas med det mest 
sannolika scenariot. Då ska rätt bedömda marknadshyror, rätt kostnader samt hur de 
utvecklas, investeringar och underhållsbehov och liknande som ligger till grund för 
bedömningar användas. Då måste ett annorlunda avkastningskrav användas än om allting 
fortsättningsvis kommer se ut i framtiden som idag. Värderare kommer till samma resultat i 
slutändan men har två helt olika kassaflödesanalyser. Grävs inte tillräckligt djupt för att få 
reda på den här informationen, gör personen det enkelt för sig, då personen innan vet var den 
ska komma. Oftast är problemet i analysskedet när analys av transaktionerna sker, att inte 
kunna få fram tillräckligt med information. Då är det lätt att schablonisera. Det är något 
värderaren säger sig försöka undvika. De vill att deras kassaflödesanalyser ska vara så 
realistiskt bedömda som möjligt utifrån en tänkt köpares perspektiv.  

Värderaren säger fortsättningsvis att han tror att det är ungefär 20 procent av genomförda 
transaktioner de inte har lyckats analysera till botten. Det fyller på deras kunskapsbank men 
de är inte säkra på vad den sålts för men de kan ändå veta vilket avkastningskrav det 
motsvarar. Det som skrivs i en värderingsrapport måste vara korrekt annars resulterar det i 
felaktig värdering och då kan skadeståndskrav uppkomma. Detta kan leda till att värderaren 
undviker att skriva om osäkra antaganden. 

En av värderarna bygger sina värderingar på kunskap som är svår att redovisa. Dels för att den 
är konfidentiell och dels för att det är mycket information som värderaren har 
erfarenhetsmässigt, vilket är svårt att redovisa. Det blir svårt för en läsare att hänga med på 
resonemanget och värderaren får skriva att värderingen är gjord på erfarenhetsmässiga 
grunder. Värderaren tror att vägen till korrekta siffror ofta är korrekt men att redovisningen av 
vägen dit är bristfällig. Det är svårt att följa vissa resonemang, vilket det lätt kan bli med en 
mängd antaganden. Värderaren redovisar inte bakgrunden till varje antagande han gjort. När 
värderaren bedömer marknadshyra får kalkylen stor påverkan på restvärdet. Värderaren säger 
sig inte redovisar den hyresinformation han besitter erfarenhetsmässigt när bedömningen 
genomförs. Där säger sig värderaren göra en ganska bristfällig redovisning, det som redovisas 
är resonemang kring nyckeltalen. Värderaren säger att det finns mycket information som inte 
skrivs ner. 

En av värderarna säger att mottagaren av deras värderingsrapport en gång har vänt sig till dem 
för att de litar på deras omdöme. Värderaren säger att han skriver klart och tydligt att det är 
värderarens bedömning som professionell värderare och litar inte mottagaren på värderingen 
har de ett annat problem. Värderaren jämför med Antikrundan och hur värdering går till där, 
att personen med föremålet litar på den professionella antikvärderarens omdöme. Värderaren 
säger sig kunna skriva hur mycket som helst om varför han tror det ena eller det andra, 
mottagaren av värderingen måste ha ett visst förtroende för värderaren. En annan värderare 
säger att de gör en rimlighetsbedömning. Värderaren säger att efter ha jobbat med värdering 
ett tag erhålls en känsla vad som är rimligt eller orimligt och reagerar rätt snabbt på något som 
ser konstigt ut. Värderaren kan tänka sig att banker vill föra över krav på värderarna att 
granska informationen noggrannare. Det är genomförbart men måste kosta därefter tycker 
värderaren. 
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En av bankvärderarna säger att de granskar många värderingar och att hon kan se vissa 
värderingar där värderaren inte riktigt vet vad den håller på med. Ofta är den värderaren inte 
auktoriserad. Bankvärderaren har svårt att tro att auktoriserade värderare skulle göra dåliga 
värderingar. En annan av bankvärderarna tycker att Due diligencen som genomförs när 
fastigheten ska förvärvas har blivit längre och mer omfattanden. Det är fler konsulter 
inblandade, det kan ta längre tid och det är mycket mer noggrant. Under den processen 
kommer väldigt mycket information fram. Bankvärderaren säger att det är mycket erfarenhet 
och känsla i en värdering. 

6.4.2 Kommentarer 
Det uppfattas som att värderarna har ett problem att redovisa all kunskap de besitter. Till följd 
av olika anledningar har de skaffat sig en erfarenhetsmässig kunskapsbas som är 
svårredovisad. Värderarna anser sig ha rätt slutsiffror och komma till rätt bedömningar men 
har svårt att kunna motivera vissa antaganden de gör. En av värderarna säger att mottagaren 
av värderingsrapporten måste lita på värderaren. Andra värderare är försiktigare i sina 
utlåtanden. För att undvika skadeståndskrav skriver vissa värderare ingenting om de inte är 
helt säkra de antaganden. 

Det är svårt att avgöra om ett värdeutlåtande är rätt eller fel då det är en bedömning från 
värderaren. En av bankvärderarna säger att auktoriserade värderare inte gör fel. Även om 
auktoriserade fastighetsvärderare har ett gott rykte och en hög standard är värdebedömning 
behäftad med viss osäkerhet och därmed bör det förekomma värderingar av sämre kvalitet.  

 

  



 

28 

 

7. Resultat: Transparens på fastighetsmarknaden 
Intervjupersonerna ställdes frågan om transparensen förändrats på den svenska 
fastighetsmarknaden. Intervjupersonerna ställdes även frågan om antalet synliga transaktioner 
förändrats på den svenska fastighetsmarknaden. 

Sverige rankas högt i JLLs Transparency Index (JLL, 2012). Sverige anses vara Highly 
Transparent och ligger på plats 9 i världen. 

7.1 Transparensen på marknaden och dess utveckling 

7.1.1 Intervjusvar 
De flesta värderarna är överens om att transparensen på marknaden har minskat eller 
förändrats. Eftersom det inte finns några krav att redovisa köpeskillingen eller annan 
information har det blivit svårare för värderare och andra aktörer på marknaden att få fram all 
nödvändig information. Många värderare lyfter fram att det sedan finanskrisen blivit värre och 
att transparensen i viss mån är konjunkturbaserad. Vissa intervjupersoner nämnde att de inte 
tycker transparensen blivit sämre de senare åren och att de lärt sig leva med att få fram 
informationen på nuvarande tillvägagångssättet. En av värderarna lyfter fram att det sedan 
innan finanskrisen 2008 blivit mindre transparens på marknaden eftersom det tidigare var mer 
öppet vad köpeskillingarna var. 

Efter finanskrisen har transparensen stramats åt svarar en av värderarna. Det går ändå att få 
fram informationen men det är betydligt svårare. Värderaren tycker att det fortfarande är 
möjligt att få relativt bra transparens men att det har blivit svårare att få fram och bearbeta 
informationen som gör marknaden transparent. En annan av värderarna påstår att det har blivit 
minskad transparens så tillvida att många väljer att inte rapportera köpeskillingen. Där det 
tidigare redovisades köpeskillingen är det numera möjligt att dölja den informationen. Det 
förekommer hemlighållande och värderaren skulle därför vilja påstå att det blivit minskad 
transparens. En annan värderare lyfter fram att bolagsköp av fastigheter har resulterat i en 
minskad transparens på marknaden. Värderaren säger att orsaken till transaktionsformen är 
skattedriven och alltmedan reglerna ser ut som de gör tror värderaren att trenden med 
bolagsöverlåtelse kommer fortsätta.  

Den minskade transparensen är beror på konjunkturen tror en av värderarna. När det är en 
sämre marknad är det minskat informationsunderlag. Med en starkare marknad finns mer 
information. I en sämre marknad är aktiviteten lägre, vilket innebär färre försäljningar att 
jämföra med. I en gynnsam marknad finns fler jämförelseobjekt, det är lättare att få fram 
information vilket leder till en mer transparent marknad. En annan värderare framhäver att 
ibland kan det kan verka positivt med bolagsköp, men transparensen blir sämre med 
bolagsköp. Det var bättre transparens när fastighetspriserna var synliga och tillgängliga. 

En av bankvärderarna tycker att det är svårt att svara på om transparensen har blivit sämre. 
Bankvärderaren säger att vi lever i ett informationssamhälle och att information skrivs ut om 
alla affärer som sker i nyhetsbrev och liknande mediala plattformar. De utför även en del 
analyser, vilket gör att bankvärderaren har svårt att svara på om transparensen blivit sämre. 
Bankvärderaren menar trots allt att det blivit någon slags förändring. Genom att bara gå 
igenom lagfartsbanden har det blivit sämre. Bankvärderaren anser att det är många krafter 
som jobbar för att öka transparensen och öka informationen på marknaden. En annan av 
bankvärderarna säger att marknaden inte är lika transparent som den var för ett tiotal år sedan. 
Alla är inte lika benägna att offentliggöra och meddela om köpeskillingen. Ofta kommer 
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köparen och säljaren överens om att köpeskillingen inte får offentliggöras. Det är i de fallen 
svårt att få fram information, vilket medför att transparensen försämras. 

7.1.2 Kommentarer 
Transparensen på marknaden är intressant och intervjupersonerna har olika tankar och idéer 
om hur transparensen var och hur den har utvecklats. En gemensam nämnare är att de lärt sig 
leva med försämrad transparens och att transparensen i viss mån är konjunkturberoende. Flera 
värderare nämner att det har blivit svårare på grund av bolagsköp medan vissa inte tror att 
någon ändring skett på grund av detta. Det är svårt att uppfatta en tydlig trend hur 
transparensen har förändrats men det verkar som att transparensen har minskat i och med att 
det har blivit svårare att få fram information. Det är uppenbart att transparens är olika för 
olika personer och det är svårt att mäta och bedöma transparensen.  

7.2 Har antalet synliga transaktioner förändrats? 

7.2.1 Intervjusvar 
Majoriteten av värderarna tycker att antalet synliga transaktioner har ökat men att det har 
blivit svårare att få fram informationen om de transaktionerna. Det framhävs att vissa 
transaktionerna offentliggörs som skrävleri. Alla större affärer tillkännages och tack vare 
nyhetsbrev och pressreleaser vet marknaden om vilka affärer som har genomförts. Det är inte 
alltid de aspekter som är av intresse för fastighetsvärderare som offentliggörs, t.ex. 
direktavkastning, hyresnivåer och liknande. En av värderarna anger att ungefär 20 procent av 
de genomförda transaktionerna har de inte lyckats analysera till botten. När de övriga 
värderarna tillfrågats om siffran svarar de att den stämmer någorlunda överens med hur väl de 
har lyckats analysera transaktionerna. 

Det har inte blivit färre synliga transaktioner på marknaden säger en av värderarna. Det är få 
transaktioner som det inte sänds ut pressmeddelande om. Att det finns mycket information på 
nätet beror på IT-åldern menar värderaren. Tidigare fanns inte hemsidor, då var det lagfarna 
köp och värderarna köpte förköpslistor från kommunerna. Värderaren säger vidare att det har 
blivit svårare att kunna använda informationen, det har blivit färre användbara transaktioner. 
Värderaren är övertygad om att transaktioner är mer komplexa nu, vilket bidrar till att 
transaktionerna är mer svåranalyserade. Den datan eller de nyckeltalen som erhålls utifrån 
köpeskillingen måste hanteras med större ödmjukhet än tidigare anser värderaren.  

Det har blivit fler synliga transaktioner men det har blivit svårare att få reda på information 
om transaktionerna anser en av värderarna. Det vore idealt för fastighetsvärderare om alla 
fastighetstransaktioner genomfördes som lagfarna köp. Lagfarna köp måste även de hanteras 
med rensning i ortsprismaterialet. En annan värderare anser att det blivit mer synligt eftersom 
det är många företag som gärna släpper pressreleaser. Värderaren säger sig vara inblandad i 
många affärer som inte offentliggörs, oftast mindre affärer.  

I och med att det inte finns några krav på att offentliggöra köpen fastslår en av värderarna att 
det har blivit färre synliga transaktioner, men att marknadsperspektiv alltid är 
konjunkturbaserat. I princip alla transaktioner offentliggörs men inte siffrorna bakom. 
Aktören bakom en affär kanske vill offentliggöra att de genomfört en affär men inte till vilken 
direktavkastningsnivå. Är affären dåliga kanske inte aktören vill publicera affären över 
huvudtaget. Ju bättre affär desto mer troligt att aktören meddelar om den offentligt. 

En av bankvärderarna anser att det inte blivit färre synliga transaktioner de senaste åren. De 
har oftast inblick i en hel del köp eftersom de som bank är med och finansierar köpen. En 
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annan bankvärderare tycker att det har blivit svårare med fastighetsvärdering på grund av det 
stora antalet bolagsköp. Det är ofta köparen och säljaren kommer överens om att 
köpeskillingen inte får offentliggöras. Ju större transaktion desto mer sannolikt att den sker 
som bolagsköp. Det förekommer även bland små också. Privata fastighetsägare som är 
enskild firma och bostadshus brukar avyttras via fastighetsöverlåtelse. Dessa resulterar i 
synliga transaktioner eftersom de inte är bolagsköp. 

7.2.2 Kommentarer 
Det som framkommer ur intervjupersonernas svar är deras olika syn på hur de anser en synlig 
transaktion offentliggörs. Vissa tycker att det har blivit färre synliga transaktioner och att det 
blivit svårare att få reda på vilka transaktioner som genomförts. Det är genomgående att 
intervjupersonerna får reda på information om i princip alla transaktioner som genomförs 
genom nyhetsbrev och pressreleaser men att de oftast inte får reda på mer om själva 
transaktionen. De vet alltså om vilka affärer som har skett vilket bidrar till god kunskap om 
genomförda transaktioner men det har blivit svårare att få all information om dessa vilket gör 
att de inte kan använda alla köp i jämförelsematerialet. En av intervjupersonerna lyfter fram 
att mindre affärer oftare är hemliga än större och att de kanske inte upptäcks av många 
värderare.  

7.3 Benägenhet att dela med sig av information 

7.3.1 Intervjusvar 
Värderarna är överens om att olika aktörer är olika villiga att dela med sig av information. 
Aktörernas generositet beror på hur bra kontakter de har samt hur bra affären och marknaden 
är. Vissa av aktörerna är generösa och vill bidra till transparens på marknaden medan vissa 
tycker att deras affärer bara är deras ensak. En värderare uppger att aktörer är olika villiga att 
ge ut information, samtidigt vet dem att när det är värderare som ringer är syftet att använda 
informationen i en värdering. När marknaden är god är de mer villiga att stoltsera och berätta 
om de bra affärerna de genomfört. 

Olika aktörer delar med sig olika mycket menar en av värderarna. Värderaren tänker sig att 
ena parten kan vara väldigt sugen på att göra köpeskillingen offentlig medan den andra parten 
väldigt gärna inte vill det. Vill inte ena parten att den andra parten ska delge information kan 
de komma överens om en klausul om att hålla det konfidentiellt. Är det en säljare i ett trängt 
läge vill han inte visa det. På köpesidan kanske någon sitter på mycket pengar och inte gjort 
många affärer, då måste köparen visa marknaden sin genomförandekraft, nästa gång mäklaren 
ringer vet mäklaren att det finns ett förtroende att aktören besitter genomförandekraft.  

Ibland kan inte respondenterna uttala sig precist tycker en värderare. Då måste de ha respekt 
för det och ibland måste de lova respondenterna att inte berätta någonting. Det skapar en 
trygghet för antaganden värderarna gör, men är svårt att bifoga i ett utlåtande. Oftast berättar 
värderaren inte syftet varför han vill ha informationen. Värderaren nämner att i en 
värderingssituation kan han inte berätta varför han ringer och vilket objekt som betraktas. Det 
gäller för värderaren att berätta att det bevaras konfidentiellt och att det bara är till för att 
utveckla en marknadsuppfattning.  

Aktörerna pratar gärna om att det ska var transparent, men när det väl kommer till dem att 
dela med sig av informationen är de inte särskilt tillmötesgående tycker en av värderarna. En 
annan värderare berättar att ett tillvägagångssätt de tillämpar är att prata direkt med de köpare 
och säljare som genomfört affären. De bildar sig en bra uppfattning av hur köpare och säljare 
resonerat samt vad det underliggande värdet vid transaktionen är. De är dock inte särskilt 
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givmilda med att dela ut informationen. Deras generositet beror på hur väl värderarna känner 
de aktörerna.  

En av bankvärderarna uppger att de sällan kräver någonting tillbaka, de är ofta 
tillmötesgående. Många gånger är det bra att informera marknaden för att marknaden ska 
kunna vara så informerad som möjligt. Det är lättare att få igenom finansieringar om de 
hjälper till att göra marknaden transparent. 

7.3.2 Kommentarer 
Det är uppenbart att köpare och säljare är väldigt snåla med att dela med sig av informationen 
om de transaktioner de genomfört. Det är många som talar om att aktörerna på marknaden 
gärna ser att marknaden är transparent och att det är viktigt att dela med sig av information 
men när det sedan kommer till dem själva att dela med sig av information blir de väldigt 
sparsamma med informationen. Det förefaller som att köpare och säljare är mer öppna och 
tillmötesgående mot bankvärderarna och att de kan vilja framstå som bra kunder åt banken.  

En annan sak som de flesta nämnt är att ju bättre du känner personen med informationen desto 
mer information erhålls. En annan intressant sak att notera är att det ibland kan köparen eller 
säljaren vill dela med sig av informationen men inte deras motpart vilket medför att de inte 
kan dela med sig av informationen. Vill ena parten att det ska vara konfidentiellt kan inte 
andra parten dela med sig av informationen hur gärna denne än önskar. Eftersom det är två 
eller fler parter som måste komma överens om de ska offentliggöra affären och köpeskillingen 
är det mer troligt att affären eller köpeskillingen inte offentliggörs. 

En annan intressant aspekt är att värderarna inte berättar varför och till vilket värderingsobjekt 
de behöver informationen. Det kan bidra till att aktörerna reagerar och inte delar med sig av 
informationen. Det gäller för värderarna att vara trovärdiga och tillförlitliga och vara 
uppriktiga med allt de säger. Är värderarna uppriktiga mot de aktörer de vill ha information 
ifrån kan de förmodligen få mer information från dem och en god kontakt skapas. 
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8. Resultat: Värdering och värderingsmetoder 
Intervjupersonerna ställdes frågan vilken värderingsmetod som är vanligast och hur 
fastighetsvärdering går till vid konjunkturnedgång. Intervjupersonerna ställdes även frågan 
om de gör någon omräkning från bolagsvärde till fastighetsvärde. 

8.1 Värderingsmetoder och tillvägagångssätt 

8.1.1 Intervjusvar 
Värderarna anger att kassaflödesmetoden är vanligast tillsammans med ortsprismetoden. 
Enligt värderarna används dem förenat vilket medför att kassaflödesmetoden är en slags 
ortsprismetod. Ingen av intervjupersonerna använder produktionskostnadsmetoden förutom 
till vissa specialfastigheter. En av värderarna lyfter fram att de räknar på mortgage lending 
value när de tyska bankerna kräver det men att det inte har någon spridning förutom de tyska 
bankerna. Angående om de tar hänsyn till stämpelskatten eller inte råder delade meningar 
bland intervjupersonerna. En del tar hänsyn till att köparen kommer bli drabbad av 
stämpelskatt och redovisar att det mest troliga är att fastigheten kommer att avyttras via bolag. 
De har därför inte med stämpelskatt då den undviks av köparen vid bolagsköp. 

En av värderarna anger att det är kassaflödesmetoden de använder som värderaren anser är en 
ortsprismetod. Vidare säger värderaren att de viktigaste parametrar i kassaflödesmetoden är 
ortspris i form av direktavkastningskrav. Det är kassaflödesmetoden och direktavkastning i 
någon kombination med ortspris som de använder när de värderar. Stämpelskatten ska spegla 
marknaden anser värderaren. De flesta typer av fastigheter avyttras via bolag vilket innebär att 
de får hantera stämpelskatten därefter i ortsprisanalyser. Brukligen värderar de utan 
stämpelskatt och noterar det i utlåtandet. Det tillkommer ett värdeavdrag om genomförandet 
sker som fastighetstransaktion. 

I samtliga värderingar förekommer en kassaflödesmetod betonar en av värderarna. Flest 
transaktioner genomförs utifrån ett driftnetto. Värderaren tror att kassaflödesmetoden mer och 
mer börjar bli någon slags efterhandskonstruktion, bevis för att det kan se ut som värderaren 
önskar. Den klassiska driftnettovärderingsmetoden är att veta vad fastigheten skulle avyttras 
för om alla parametrar var marknadsmässiga. Att kassaflödesmetoden finns med i alla 
värderingar men ibland kan det ses som en efterhandskonstruktion håller en annan värderare 
med om. Kassaflödesmetoden är en ortsprismetod tycker värderaren. Värderaren skriver inte 
någonting om underliggande värde i sina värderingar överhuvudtaget, det är förutsatt att det är 
det underliggande fastighetsvärdet som behandlas.  

Det är möjligt att ange ett värde med och utan antagande om stämpelskatt tycker en av 
värderarna.  Värderaren tror att det bästa är att nyttja båda för att välja det som passar bäst för 
den värderade fastigheten. Skulle värderaren värdera åt en egenanvändare skulle värderaren 
förmodligen indikera att stämpelskatten skulle inkluderas. En annan värderare framhäver att 
det oftast är en bolagsöverlåtelse de värderar och de flesta ortspris de använder är 
bolagsöverlåtelser vilket medför att de inte behöver genomföra omfattande justeringar av 
jämförelseobjekten. 

De tar hänsyn att fastigheten förmodligen kommer säljas som bolagsöverlåtelse fastställer en 
värderare. De tar däremot ingen hänsyn till stämpelskatten. Värderaren säger att de ska 
försöka spegla marknadens syn på fastigheten och det de skriver är att lagfartskostnaden för 
fastighetstransaktion är förenat med vissa avgifter.  
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En av bankvärderarna framhåller att de alltid använder ortsprismetoden som grund för att 
därefter komplettera den med en kassaflödesanalys. De tar inte någon hänsyn till att köparen 
slipper stämpelskatt vid deras värderingar. Vid en värdering skulle värderaren kunna ta 
hänsyn till det, det är teoretiskt att fastigheten avyttras och att det är den mest sannolika 
köparen då, att värderare sätter sig in eller analysera hur köparen skulle resonera. Hänsyn 
skulle kunna tas om den sannolika köparen köper fastigheten via bolag. Bankvärderaren säger 
att det är hypotetiskt vilket bidragit till att de har valt att inte göra det. En annan 
bankvärderare säger att kassaflödesanalyser är vanligast. De tar inte hänsyn till att om 
stämpelskatt undiks vid bolagsöverlåtelse, de räknar på fastighetens värde oavsett 
transaktionform. I de flesta bolagsaffärer försöker de få grepp om hur parterna bedömt 
underliggande fastighetsvärdet. Då hamnar stämpelskatten utanför fastighetsvärderingen. De 
sätter det i relation till det underliggande fastighetsvärdet. Vid en bolagsaffär måste latenta 
skatter beaktas. De försöker granska underliggande fastighetsvärdet, vad fastigheten är värd 
innan diskussion om latent skatt samt om stämpelskatter och transaktionskostnader 
förekommer. 

8.1.2 Kommentarer 
Det framkommer tydligt i intervjusvaren att det är kassaflödesmetoden och ortsprismetoden 
som är de vanligaste metoderna vid fastighetsvärdering av kommersiella fastigheter. Detta var 
väntat då det är metoder som är välgrundade teoretiskt och praktiskt. Intervjupersonerna 
nämner att de inte använder några andra metoder och även om det skulle vara möjligt att 
använda t.ex. produktionskostnadsmetoden, används metoder de är trygga med och 
mottagaren enklast förstår. Det var bara en av värderarna som lyfte fram mortgage lending 
value. Det var de stora tyska bankarna som krävde att värderarna använde den metoden, det 
verkar inte finnas något intresse för denna metod utanför Tyskland. 

De flesta framhäver att de värderar med köparen i åtanke men de kommer med olika och 
ibland vaga svar på hur detta faktiskt sker. Stämpelskatten drabbar köpare vid överlåtelse av 
fastighet som fast form men vissa typer av fastigheter, t.ex. kommersiella i Stockholm, 
överlåts aldrig i denna form. Värderarna säger ändå att de alltid värderar det underliggande 
fastighetsvärdet och att det transaktionskostnader vid olika transaktionsformer kan tillkomma. 

Kassaflödesmetoden och ortsprismetoden används alltid tillsammans enligt värderarna. Det är 
intressant att en del värderare säger att de anser kassaflödesmetoden vara en ortsprismetod. 
Alla värderare anser att de använder båda metoderna kombinerat för bäst resultat och att de 
använder ortspris för att få fram en direktavkastning till kassaflödesmetoden. Det gör att de 
två metoderna blir sammantvinade till ett värderingsunderlag.  

Det är intressant att en av värderarna lyfter fram att kassaflödesmetoden har blivit någon slags 
efterhandskonstruktion. Det blir då en fråga att värderarna själva vet eller tror sig veta vad 
värdet på fastigheten är för att sedan manipulerar kassaflödesmodellen för att få fram sitt eget 
värde. 

8.2 Konjunktursvängningar 

8.2.1 Intervjusvar 
Alla värderare är överens om att det är svårare med värdering när konjunkturen är sämre. Det 
sker då färre affärer vilket bidrar till färre jämförelseobjekt. Även om köpare skulle vara 
intresserade av affärer kanske inte säljarna vill sälja sina fastigheter på en nivå de anser vara 
för låg. Har ägarna då låga räntor och låg risk kan de vänta ut den värsta krisen och behålla 
fastigheten tills fastighetens värde ökat. Under senaste finanskrisen sänktes räntorna kraftigt 



 

34 

 

vilket medförde att många kunde behålla sina fastigheter och tvingades inte sälja. Krisen på 
90-talet tvingade många ägare att avyttra sina fastigheter på grund av att de var överbelånade 
och inte hade kassaflöden att betala räntor. Det blev som en spiral nedåt att värdena sjönk på 
grund av det. En av bankvärderarna tycker att vi har en värderarkår som i den allra största 
utsträckning är duktig och värderar utifrån marknadsvärde. Går marknadsvärdet ner följer 
värderarkåren efter. Många värderare lyfter fram att det blir problematiskt att som värderare 
sätta ett lågt värde på en fastighet när det sker få överlåtelser. Även om det låga priset är det 
som skulle betalas vid en överlåtelse kommer inte säljaren sälja fastigheten till det priset.  

Efter senaste finanskrisen skedde knappt något på fastighetsmarknaden anger en av 
värderarna. Det var svårt för köpare och säljare att hitta varandra, vilket resulterade i få 
transaktioner. Värderaren tror inte det fick någon påverkan ifall transaktionsformen skulle 
vara bolagsöverlåtelse. Värderare utgår i en tunn marknad ifrån den information de ändå har. 
De får relatera värdet till hur priserna såg ut innan krisen och göra en bedömning av hur 
värdet sjunkit. Det är svårt att redovisa, men värderaren känner ändå trygghet med sin 
bedömning. En annan värderare säger att det gäller att se tendenser, det blir mer en tendens att 
avlyssna marknaden. Alla har sina avkastningskrav och vad de är intresserade att köpa för. 
Det är den dialogen som ger indata till vad marknadsvärdet är snarare än en transaktion. 
Värderaren säger att en värdering alltid är en bedömning och ska innehålla ett 
osäkerhetsintervall som bör vara plus/minus 10 procent. Vid konjunktursvängningar är det 
viktigt att vara noggrann med osäkerhetsintervallet eftersom osäkerhetsintervallet är större då. 

En av värderarna säger att det tidigare har varit svårt med belåning vilket belastat köpare. Det 
har vänt något nu och bankerna är mer intresserade av utlåning. Marginalerna har gått ner och 
det har blivit mer konkurrens. Det är svårt att se om konjunkturen ska svänga innan den 
faktiskt har skett. När transaktionen är genomförd och värderarna fått det i deras ortspristabell 
har tid passerat. Ska en värdering baseras på fakta krävs det att den informationen erhållits, 
vilket gör det nästintill oundvikligt med fördröjning i datan. En annan värderare tycker att det 
är värre med konjunkturnedgång, än att transaktion sker via bolagsöverlåtelse. Det är ofta 
tillgång på kapital som är problematiskt. Vid låg tillgång till kapital är det få värderare som 
vågar sänka värdet tillräckligt mycket att de kommer ner till köparnas betalningsförmåga 
vilket är ett bekymmer. Det är större slag i marknaden än som syns i värderingarna. Värderare 
tenderar att ha lite mjukare kurvor.  

En av bankvärderarna säger att värderarkåren har fått kritik för att de inte tar ut svängarna 
varken uppåt eller nedåt vid konjunktursvängningar. Under senaste finanskrisen genomfördes 
inte några transaktioner för att det inte fanns kapital. Det har diskuterats huruvida priserna 
gick ned eller inte utan någon slutsats. Det skedde knappt några transaktioner vilket 
resulterade i att det inte fanns några jämförelseobjekt. Det gjordes några affärer och utifrån 
dem fick värderare dra slutsatser och applicera på sitt värderingsobjekt. Det inträffade aldrig 
några panikförsäljningar. Bankvärderaren säger att det revideras snabbare i en uppåtgående 
marknad, det sker fler transaktioner och då måste analyser och beslut omprövas. 

8.2.2 Kommentarer 
Det är uppenbart att konjunkturnedgång är förenat med många svårigheter för 
fastighetsvärderare. Det blir då väldigt få affärer och det är svårt för värderarna att veta om de 
är representativa för marknaden eller på vilka grunder de är genomförda. Det verkar vara svårt 
vid en konjunkturuppgång då priserna stiger fortare än värderarna hinner justera. Eftersom 
värderarna måste ha tillgång till jämförelseobjekt kommer de alltid ligga lite efter marknaden 
vid en uppgång och det blir svårt att uppskatta differensen mellan jämförelseobjektet och 



 

35 

 

marknadsuppgången. Det är intressant att en värderare tycker att det är värre med 
konjunktursvängningar än att jämförelseobjekten sker som bolagsköp. 

Vid en dålig konjunktur och få försäljningar beror transaktionsantalet på hur bra tillgång till 
kapital köpare har. Har köpare dålig tillgång till kapital har de inte råd att köpa på samma sätt 
om det är lätt att få fram försäljning. På samma sätt beror försäljningen på hur tvingad säljaren 
är att avyttra fastigheten. Vid låga räntor kan ägarna behålla fastigheterna och inte tvingas 
avyttra bara för att det en konjunkturnedgång inträffat. Dessa förhållanden gör det väldigt 
svårt för fastighetsvärderare att bedöma värden på fastigheter vid konjunktursvängningar. En 
av värderarna säger att värderarkåren fått kritik för att de inte tar ut svängningarna ordentligt 
men den kritiken kan anses hård då det är väldigt svårt med fastighetsvärdering vid 
konjunktursvängningar. 

8.3 Omräkning från bolagsvärde till fastighetsvärde 

8.3.1 Intervjusvar 
De flesta värderare är överens om att de inte gör någon omräkning från bolagsvärde till 
fastighetsvärde. Enligt dem är det alldeles för många parametrar som spelar in, vilket innebär 
att det är ett för stort jobb för den erhållna informationen. Det går inte att hitta ett sätt att 
schablonisera eftersom affärerna är individuella. En värderare säger att för att hantera latent 
skatt gör de försök till omräkning från pris på bolag till fastighetsvärde. De försöker få fram 
det underliggande fastighetsvärdet. Beroende på vad som finns i bolaget gör de olika saker. 
Det kan bli oerhört komplext och det är oftast ett omfattande arbete om det finns mer saker än 
fastigheten. Det är i vissa fall inte är lönt om det ligger för mycket i bolaget, fastigheten 
kanske bara är en mindre del av bolagets värde. Värderaren lyfter även fram att det genomförs 
många bolagstransaktioner med fastigheter där huvudsyftet inte är att förvärva fastigheten. En 
värderare säger sig inte göra några omräkningar från bolagsvärde till fastighetsvärde men kan 
tänka sig att kollegorna i transaktionsteamet genomför sådana analyser. Priset för bolag anses 
inte vara intressant för värderarens jobb.  

En värderare säger att de nästan aldrig är inne i ett sådant läge då de kan göra en omräkning 
från köpeskilling för bolaget till en köpeskilling för fastigheten. Vad som sker är att skulderna 
avlägsnas för att få ut den latenta skatten för att nå ett fastighetsvärde, vad det underliggande 
fastighetsvärdet är snarare än bolagsvärdet, men värderaren säger sig inte göra den 
uträkningen själv. En annan värderare säger att om det över huvudtaget inte går att få fram 
någon information alls använder de sig av det som sista utväg. De använder det genom att 
säga att det skett en transaktion men de använder inga nyckeltal eftersom det skulle ge en 
felaktig bild. 

Det är ganska ovanligt att det endast står bolagspriset vid ett offentliggörande anser en av 
värderarna. I dagsläget står oftast det underliggande fastighetsvärdet med. Värderaren tror att 
det är för att de inte vill avslöja vilka avdrag de gjort för latent skatt och andra 
värdepåverkande faktorer. Det kan vara massor av andra saker i ett bolagsköp, det behöver 
inte bara vara den latenta skatteskulden, t.ex. avtal, en förvaltarorganisation, skulder och så 
vidare. Det kan vara både positiva och negativa saker som förändrar värdet. 

En av bankvärderarna säger att de inte transformerar priserna för bolagsköp till ett 
fastighetsvärde. De vill veta vad själva underliggande priset för fastigheten satts till. Det finns 
ingen anledning att transformera bolagsköpet eftersom det kan ligga massa skatteskulder och 
sådant däri som bidrar till ett annat pris på bolaget än på fastigheten. En annan av 
bankvärderarna säger att det ofta är aktiva bolag som bedriver verksamhet och där är det 
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svårare. Det genomförs omräkning på banken och det görs på kreditavdelning av 
kundansvarig men det är inte det som värderarna gör, de tittar mest på den egendom som ska 
pantsättas. 

8.3.2 Kommentarer 
Varje fastighetstransaktion är unik och som fastighetsvärderare är det väldigt svårt att ha 
kunskap om vad som är inkluderat i bolagets köpeskilling. Eftersom det finns många aspekter 
som påverkar köpeskillingen förutom själva fastighetsvärdet är det inget som värderarna gör 
vilket anses vettigt med tanke på osäkerheten det skulle medföra. Värderarna skulle behöva 
göra ett väldigt omfattande arbete för att få med allt som skulle behöva analyseras och det 
arbetet kan inte anses ingå i fastighetsvärdering. Det verkar på intervjupersonerna att 
kunskapen till omräkning finns inom de bolag som har mer transaktionsinriktade avdelningar.  
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9. Resultat: Övriga aspekter 
Intervjupersonerna ställdes frågan om det är skillnad mellan storstad och småstad. 
Intervjupersonerna ställdes även frågan om det blivit viktigare med lokal kännedom vid 
fastighetsvärdering. Intervjupersonerna ställdes även frågan om bolagsköp skulle kunna 
räknas om till vanliga försäljningar. Intervjupersonerna har även diskuterat vikten av 
auktorisation och hur Samhällsbyggarnas auktorisering fungerar. 

9.1 Skillnad mellan storstad och småstad 

9.1.1 Intervjusvar 
Intervjupersonerna är relativt överens om att det är skillnad på större och mindre städer. De 
har olika teorier om varför det är skillnad. En genomgående uppfattning är att det beror på 
storleken på affären. Det är troligare att en stor affär sker som bolagsöverlåtelse. En annan 
uppfattning som delas av många intervjupersoner är att det beror på hur professionella 
aktörerna är och hur vana aktörerna är med fastighetstransaktioner. Några av 
intervjupersonerna lyfte fram att det är viktigt att veta vilka som är köpare eller intresserad 
köpare på orten. På mindre orter är det sannolikt lokala aktörer medan större orter även kan ha 
nationella och internationella intressenter. 

Det är något enklare med fastighetsvärdering i mindre orter anser en av värderarna. Objekten 
är mindre och det sker fler lagfarna fastighetsförvärv i mindre orter. De stora bolagen gör 
helst bolagsaffärer även i mindre orter. Många av de lokala aktörerna vill helst genomföra 
lagfartsförvärv, men det sker färre överlåtelser i mindre orter. En annan värderare tror inte att 
det är någon skillnad på större och mindre städer. Det är snarare kopplat till vilka aktörer som 
är aktiva på marknaden. De fastighetsägande aktörerna vill inte betala skatt. En annan av 
värderarna anger att tankesättet i mindre orter skiljer sig från större orter. I mindre orter är 
hyrestillväxten ofta svag och det finns problem med vakans. Värderaren säger att de ibland 
använder Bruttokapitaliseringsmetoden i mindre orter, vilket är en värderingsmetod som 
aldrig används i större orter. 

Det blir fler bolagspaketeringar tycker en av värderarna.  De mindre orterna genomför affärer 
som de alltid gjort medan i storstadsområdena blir det komplexare affärer med fler rådgivare, 
advokater och skattejurister. Det är inte samma ute på landet tycker värderaren.. Det är 
förmodligen fler bolagstransaktioner när professionella aktörer är inblandade anser 
värderaren. Det beror på vilka köpare det finns på orten anser en annan av värderarna. I 
mindre städer kan ett familjebolag med mycket pengar köpa fastigheter. Då är det troligen lika 
vanligt med bolagsaffärer. Värderaren säger att det är bostadsrättsföreningar och 
egenanvändare som köper fastigheter som fastighetsöverlåtelse. Det beror på hur mycket 
pengar de kan spara på att göra bolagsöverlåtelser. Rör det sig om för små belopp, små 
fastigheter, kan den juridiska kostnaden och konsulthjälpen de behöver för att genomföra en 
bolagsaffär överstiga vad de sparar på transaktionsformen. Det är snarare en undre gräns på 
priset som avgör transaktionsformen anser värderaren. 

En av bankvärderarna säger att det genomförs flest bolagsaffärer i storstäder. Många 
småstäder har lite material att utgå ifrån, det sker väldigt få affärer där vilket gör det svårare 
att värdera i småstäder. Det kan ha att göra med storleken på aktören. Större aktörer tenderar 
att koncentrera sig på större orter och större orter attraherar också utländska aktörer på ett 
annat sätt. En annan av bankvärderarna säger att det finns vissa orter i Sverige som är väldigt 
dominerade av några få fastighetsägare som håller det inom sin grupp, där är det svårt att få 
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information. Det finns marknader där det inte genomförs särskilt många affärer också, där det 
kanske bara finns en handfull kommersiella fastigheter och där det egentligen inte finns någon 
referens vilket gör det svårt. 

9.1.2 Kommentarer 
Det är beaktningsvärt att värderarna snarare anser att det är storleken på affären som avgör om 
fastighetstransaktionen sker som bolagsöverlåtelse eller lagfaren överlåtelse. Värderarna är 
överens om att större affärer sker oftare i större städer och att det då blir en skillnad mellan 
större och mindre städer. Det är också skillnad på vilka aktörer som agerar på de olika 
marknaderna tycker värderarna. Det är noterbart att professionella aktörer som är vana vid 
fastighetstransaktioner ofta genomför bolagsöverlåtelser oavsett storlek på ort. Det beror 
också på hur attraktiv orten är och inte storleken i sig som beror på vilka intressenter som 
finns. Enligt värderarna finns det en undre gräns när konsultkostnaderna överstiger förtjänsten 
på bolagsöverlåtelse vilket borde betyda att den undre gränsen är troligare att passeras i en 
mindre ort vilket gör att färre bolagsöverlåtelser förekommer i mindre orter.  

9.2 Lokalkännedom 

9.2.1 Intervjusvar 
De flesta intervjupersoner är överens om att det är viktigt med lokalkännedom men att det 
nödvändigtvis inte är värderaren som behöver besitta den lokala kännedomen. Så länge 
värderaren kan höra av sig till någon med lokalkännedom behöver inte värderaren inneha den 
lokala kunskapen. Det är viktigt att som värderare ha möjligheten att ta hjälp av någon med 
lokalkännedom. Innehar någon för mycket lokalkännedom kanske denne missar den 
nationella kännedomen som är viktig att ha. En värderare i en storstad kan ha dålig 
lokalkännedom men kanske vet att stora investerare är intresserade av en viss typ av fastighet, 
då kan den värderaren vara mer användbar än en person som bara känner den lokala 
marknaden och den lokala köparen. En av värderarna säger att det är särskilt viktigt när de 
kommer till mindre orter att de får prata med någon, det är omöjligt att ha bra koll på mindre 
orter. Det kan vara små nyanser i de små orterna. Två kvarter bort kan det vara stor skillnad, 
vilket är svårt för en värderare utifrån att veta om.  

Det är viktigt att kunna marknaden bra anser en av bankvärderarna. Det är olika viktigt med 
lokalkännedom beroende på vilken typ av objekt det är. Vid värdering av mindre industrier är 
lokalkännedom viktigare. Stora portföljer med fastigheter som ligger över hela landet innebär 
en helt annan typ av investerare. Investerarna kanske inte heller har lokalkännedomen som 
behövs. En annan av bankvärderarna håller med om att det är viktigt med lokalkännedom. 
Bankvärderaren anser att det alltid har varit viktigt, men att det är ännu viktigare nu. 
Bankvärderaren säger att det var lättare förr att sätta sig in i en marknad, nu kan det längre tid 
på grund av att fastigheter överlåts via bolagsköp. 

9.2.2 Kommentarer 
Värderarna tycker att det är viktigt att lokalkännedom existerar men att de som värderare inte 
behöver besitta den lokala kännedomen så länge de har möjligheten erhålla lokalkännedomen 
på annat sätt. Värderarna anser att den nationella och internationella kunskapen är minst lika 
viktig även på lokal nivå då det beror på vilken köpare som är intresserad. Det är intressant att 
värderarna anser det är viktigt med lokalkännedom men att de själva inte behöver besitta den 
vilket borde betyda att de har bra kontakt med folk som har lokalkännedom på de 
delmarknader de behöver.  
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9.3 Samhällsbyggarna och auktorisation 

9.3.1 Intervjusvar 
Alla intervjupersoner tycker att det är bra att Samhällsbyggarnas auktorisation av 
fastighetsvärderare existerar. Värderarna nämner att bankerna har som krav att minst en 
auktoriserad värderare ska medverka vid fastighetsvärdering. Värderarna lyfter även fram att 
det blir vanligare att även vara auktoriserad av den engelska organisationen RICS. En av 
värderarna säger att som auktoriserad av Samhällsbyggarna krävs bara en endagarskurs för att 
få auktorisation av RICS. En av värderarna tycker att det är bra med auktorisation men att för 
många auktorisationsstämplar kan leda till inflation i auktorisering. Värderarna tycker överlag 
att de som är auktoriserade värderare har en etik och moral som ligger väl i standard. 
Värderarna tror att auktorisationen gör att de oseriösa aktörerna undviker marknaden vilket 
medför att de fastighetsvärderare som finns på marknaden har en hög kvalitetstämpel. 

Värderarna tycker överlag att det är bra att Samhällsbyggarna inte har särskilt många krav på 
vad de auktoriserade värderarna ska ha i sina värderingar. Värderarna anser att de besitter den 
kunskap och erfarenhet som krävs för att tillsammans med beställaren kunna bedöma vad den 
specifika värderingen ska innehålla. En av värderarna tycker att det är svårt att ha generella 
krav eftersom innehållet är situationsspecifikt. Värderaren tycker inte att det är konstigt att 
Samhällsbyggarna och liknande organisationer har övergripande krav. Värderaren tycker att 
det bör vara upp värderaren själv att bestämma och fatta rätt beslut utifrån syftet med 
värderingen och hur värderingen ska användas. Det kan vara stor skillnad på vilket arbete som 
behövs läggas på dokumentationen. Det finns ingen anledning att överarbeta en värdering. 
Om det ska vara någonting som bara värderaren och fastighetsägaren själv ska titta på internt 
och alla har full information är det kanske en viss dokumentation som ska användas. 
Fastighetsvärderingar ska betraktas utifrån sitt syfte, de ska läsas noga och följdfrågor ska 
ställas om det är något antagande som är avvikande. Det är skillnad på vilken roll läsaren har. 
Är läsaren investerare, revisor eller bank har de olika användningsområden och 
ingångsvärden. 

Det är mer ett krav än en trygghet att vara auktoriserad av Samhällsbyggarna anser en av 
värderarna. Värderaren tycker att Samhällsbyggarnas auktorisation kunde bli bättre, 
värderaren känner inte till någon som har blivit avstängd eller blivit av med sin auktorisation. 
Värderaren tycker att så länge en värderare är helt opartiskt och gör sin bedömning kan 
värderare aldrig göra fel. Värderaren genomför en bedömning och sedan är det upp till 
mottagaren av värderingen att tro på innehållet. Om värderaren har räknat fel, har onda 
aningar eller inte är opartisk tycker intervjupersonen att värderaren som gjort felet ska bli 
varnad eller bli av med sin auktorisation av Samhällsbyggarna, förutsatt att felet är 
bevisningsbart. För att de som beställer värderingar ska känna större trygghet i 
Samhällsbyggarna tycker värderaren att Samhällsbyggarna skulle titta mer på uppföljning. 
Värderaren upplever att de svenska bankerna har förtroende för värderare som är 
auktoriserade. RICS har mycket högre rekommendationer och krav på vad en värdering ska 
innehålla. Värderaren tycker att det räcker med ett muntligt avtal mellan värderaren och 
beställaren, sen är det upp till en bank eller annan mottagare av en värdering att sätta en 
kravspecifikation på vad de vill att värderingen ska innehålla. Känner bankerna en oro måste 
kravspecifikationen ökas. Det är bankernas uppgift, inte Samhällsbyggarnas tycker 
värderaren. 
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9.3.2 Kommentarer 
Det råder en enig trygghet bland värderarna att inneha Samhällsbyggarnas auktorisation i 
ryggen. Det är relativt höga krav för att bli auktoriserad av Samhällsbyggarna men när 
värderaren väl är auktoriserad är kraven inte längre lika omfattande. En auktoriserad värderare 
har stort ansvar själv att utföra värdering korrekt. Bankerna upplever att de auktoriserade 
värderarna gör ett bra jobb och de intervjuade värderarna känner att bankerna litar på de 
auktoriserade värderarna. Det har blivit vanligare att värderarna även är auktoriserade av 
RICS. Många utländska aktörer har som krav att de anlitade värderarna är auktoriserade av 
RICS. Det är inte stor skillnad på RICS och Samhällsbyggarnas auktorisering. Det är 
intressant att värderarna i princip måste ha två auktorisationer för att kunna genomföra 
värdering. Det bör bidra till en högre kvalitetstämpel så länge det inte går inflation i 
auktorisering. 

9.4 Prispress på värderingar 

9.4.1 Intervjusvar 
Några av värderarna har lyft fram att det råder prispress på värderingar. Det har blivit mer 
arbete att utföra en värdering, vilket inte resulterat i höjda arvoden. En av bankvärderarna tror 
inte att det har blivit dyrare med värdering. En av värderarna säger att de får lägga ner mycket 
mer arbete på analysen av transaktioner på grund av bolagsköp och att det borde ha gjort 
värdering dyrare men att det följaktligen inte inträffat. 

Det har alltid varit en otrolig prispress på värderingar anser en av värderarna. Det är mer 
information som ska inhämtas på olika sätt men värderare får inte högre arvode för 
värderingarna. Kraven från banker och revisorer har höjts men det har inte resulterar i att 
arvodena ökats. Om det fortsätter kommer det någon gång bli olönsamt att vara 
fastighetsvärderare. Därför ser marknaden ut som den gör med ett fåtal större aktörer som är 
verksamma med fastighetsvärdering. Vidare är det svårt att starta upp en ny 
värderingsverksamhet eftersom konkurrensen är svår och prispressen enorm fastslår 
värderaren. Värderaren tror att största problemet inom värdering är att kostnaderna för en 
värdering är för låga. Priset att köpa en värdering är för låg för att få lönsamhet och 
värderaren kan inte lägga tillräckligt mycket tid på värderingen. Ofta vill värderare lägga mer 
tid än de får betalt för, vilket leder till att det blir olönsamt. Det tycker värderaren är en tråkig 
utveckling. En annan värderare säger att en förändring skett gällande finansieringssidan att 
banker och finansieringsinstitut ställer mer krav på vad som ska redovisas. Detta medför att 
värderarna måste producera det dem vill ha för att finnas med på deras lista över godkända 
värderare. Efter finanskrisen skedde en stor förändring säger värderaren. Det är väldigt noga 
att värdering följer en viss process och att allting som ska vara med finns med.  

9.4.2 Kommentarer 
Noterbart är att flera värderare har uttryck en oro över att värdering blir mer omfattande och 
kräver mer informationsinhämtning men att de inte får betalt för det. Värderarna tror att detta 
har lett till svårare genomförande av självständig fastighetsvärdering, utan stöd från en större 
organisation. Får inte värderarna betalt proportionerligt för deras arbete kan det leda till att 
värderarna inte är lika noggranna med sina värderingar. Detta i sin tur skulle kunna leda till 
sämre kunskap på marknaden och sämre transparens, vilket skulle vara en oönskad utgång. 
Det måste dock finnas någon som reglerar att kvaliteten ökar ifall värdernas ersättning ökar. 
Att bankerna ställer mer krav har medfört mer arbete på värderarna för att kunna tillgodose 
bankernas krav.   
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10. Analys 
En av denna rapports frågeställningar behandlar vilka problem som finns med 
fastighetsvärdering när jämförelseobjekten sker som bolagsköp. Med utgångspunkt i 
intervjusvaren fastställs att det har blivit mycket svårare att hitta jämförelseobjekt och stödja 
bedömningarna på jämförelseobjekten. För att erhålla ortspris krävs att en mängd olika 
informationskällor vägs samman. En övervägande majoritet av alla större fastighetsaffärer 
sker som bolagsförvärv, vilket medför en svårighet för värderarna att erhålla tillräckligt bra 
jämförelseobjekt. Värderarna utvecklar nya tillvägagångssätt för att få fram den information 
som krävs för den specifika värderingen, men detta innebär mer arbete och är svårt. Frågan är 
om alla värderare arbetar optimalt och om de verkligen lyckas erhålla de mest lämpade 
jämförelseobjekten. 

Intervjupersonerna var eniga om att arbetet som krävs för att genomföra en värdering har 
ökat. Det är fler parametrar som måste analyseras vid bolagsköp, vilket innebär att det krävs 
ett omfattande arbete för att erhålla bra jämförelsematerial. Värderarna måste besitta god 
kunskap om bolagets strukturer. Dels om det ligger finansiering bakom samt det bokförda 
värdet och dels vilka latenta skatter som ligger i strukturen. Lind och Lundström (2009) 
skriver att det har blivit svårare att få fram tillämpade direktavkastningskrav på marknaden 
när fastighetsaffärerna sker som bolagsöverlåtelse. Detta stämmer väl överens med vad 
intervjupersonerna framhäver. Då bolagsköp är den vanligast förekommande 
transaktionsformen kan det finnas ett visst intresse från värderarna att göra omräkning från 
bolagsvärde till fastighetsvärde. De många aspekter som påverkar köpeskillingen förutom 
själva fastighetsvärdet gör att värderarna vanligen inte gör omräkningar. Med utgångspunkt i 
svårigheterna att urskilja vad som ingår i ett bolagsförvärv utöver fastigheten får det anses 
rimligt att omräkning från bolagsvärde till fastighetsvärde inte genomförs av 
fastighetsvärderarna. 

Ett annat problem är att det är svårt för värderare att utföra fastighetsvärdering vid 
konjunktursvängningar. Vid konjunkturnedgång sker få avyttringar av fastigheter vilket 
medför en svårighet för värderarna att erhålla jämförelseobjekt. Eftersom de redovisade 
priserna har en viss eftersläpning i uppgång och knappt existerar i nedgång är det svårt för 
värderarna att kunna göra lika korrekta värdebedömningar som när marknaden är stabil. 
Enligt Lind och Lundström (2009) ärdet lätt att värderare tar hänsyn till äldre transaktioner 
när det sker få transaktioner på marknaden. Detta innebär ett tidsrelaterad urvalsfel i datan då 
värderarna använder gammal data som inte är aktuell vid värderingstidpunkten. Detta kan leda 
till utjämningar där svängningarna i fastighetsvärdena är mindre än de verkliga 
konjunktursvängningarna. Existerar inga jämförelseobjekt närmare i tiden kan detta vara det 
enda alternativet, men värderarna måste vara medvetna om osäkerheten och felmarginalerna 
som uppstår. Försäljningen av en fastighet i konjunkturnedgång beror på hur tvingad säljaren 
är att avyttra fastigheten. Ägaren kan vid låga räntor behålla sina fastigheter. Dessa 
förhållanden gör det svårt för värderare att bedöma värden på fastigheter vid 
konjunktursvängningar. Värderarna får problem att göra egna antaganden om 
konjunkturcykeln och ett felaktigt antagande kan resultera i skadeståndskrav. Detta medför att 
värderarna sällan gör tillräckligt djärva antaganden. Det är viktigt att värderarna följer med i 
värdeutvecklingen vid en nedåtgående trend. Värderarna måste då följa marknaden snabbare 
och vara än mer noggranna med marknadsundersökningar för att följa marknadsutvecklingen. 

En annan av rapportens frågeställningar berör informationsinsamlingen som ligger till grund 
för värdering. För att erhålla information är det viktigt att ha ett bra kontaktnät och veta vilka 
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aktörer som är aktiva på marknaden. Det framkommer i intervjusvaren att det har blivit ännu 
viktigare med ett bra kontaktnät när jämförelseobjekten sker som bolagsköp. Detta leder till 
frågeställningar om informationsasymmetri och värderarnas möjlighet att få tag på korrekt 
information. Det kan också ifrågasättas om värderarnas kontaktpersoner har incitament att ge 
värderarna korrekt information. Kontaktpersonernas informationsövertag gör att det blir svårt 
för värderarna att veta om de erhållit korrekt information. Värderarna måste vara medvetna 
om detta och kritiskt granska den information de erhåller via kontaktpersoner.  

Andra tillvägagångsätt att samla in information som framkom i intervjusvaren var nyhetsbrev, 
pressreleaser, promemorias och ortsprisdatabaser. Bankerna erhåller information från sina 
kunder, vilket är information som värderarna inte kan få tag på. Bankvärderarna redovisar 
värderingar internt vilket borde betyda att deras kunskapsövertag inte snedvrider 
konkurrensen på värderingsmarknaden. De senaste åren har framförallt elektroniska 
nyhetsbrev ökat. Intervjupersonerna framhävde att de dagligen noterar vilka affärer som 
fastighetsbranschens nyhetssidor redovisar och införlivar det i egna databaser. Vissa värderare 
hade egna databaser med offentliggjorda transaktioner, men om de vill använda dessa i en 
värdering måste de göra noggrannare analyser av de valda jämförelseobjekten. De viktigaste 
informationskällorna som intervjupersonerna lyfter fram är kontakter och nyhetsbrev. Det bör 
noteras att värderarna är skeptiska till de ortsprisdatabaser som existerar. De anser att 
databaserna är för schematiskt gjorda samt att de ändå måste utföra egna analyser för att 
kunna använda materialet. Det är dessutom intressant att många mindre affärer inte 
offentliggörs, vilket skulle kunna ha till följd att värderarna missar jämförelseobjekt. 

Vid frågan om det är storleken på orten som skiljer transaktionsformerna åt, framkom i 
intervjuerna att det är viktigare med storleken på affären och hur professionella aktörerna är 
som agerar på orten. Värderarna säger att det har blivit viktigare med lokalkännedom. Har 
värderarna möjlighet att erhålla den lokala kännedomen behöver de själva inte besitta den. 
Det är mindre affärer som genomförs på mindre orter, vilket medför att det är troligare med 
bolagsaffärer på större ort. En professionell aktör är van vid fastighetstransaktioner och 
genomför bolagsöverlåtelser oavsett storlek på ort. Det är viktigt för en professionell aktör att 
orten är attraktiv, vilket är mer troligt i en större ort. Det framkommer i intervjusvaren att det 
finns en undre gräns i fastighetsvärdet när en överlåtelse är dyrare som bolagsöverlåtelse. 
Gränsen passeras inte lika ofta i mindre orter vilket medför att bolagsöverlåtelser inte är 
lönsamt där. Ur ett rättviseperspektiv kan därför ifrågasättas varför stämpelskatten bör vara 
kvar. Stämpelskatten är 4,25 procent, det är alltså en stor summa som drabbar den som 
genomför lagfaren fastighetstransaktion. Då de större affärerna genomförs som 
bolagsöverlåtelse är det endast de mindre affärerna som drabbas av stämpelskatten. 
Stämpelskatten kan alltså ses som bestraffande mot de mindre affärerna. Det går att diskutera 
huruvida stämpelskatten har ett syfte och om den bör avskaffas oavsett transaktionsform. 

Ett problem som har framkommit under intervjuerna är att värderarna anser sig besitta mer 
kunskap än de kan redovisa. De får information om konfidentiella affärer, affärer där affären 
inte blivit av och ofullständig information om affärer. Dessa faktorer bidrar till att värderarna 
anser sig besitta en kunskapsbank de inte har möjlighet att redovisa i sina 
värderingsutlåtanden. Med den ökade kunskapen men minskade redovisningsmöjligheten går 
det att ifrågasätta hur mycket mottagaren av en värderingsrapport ska lita på värderaren. Detta 
leder till ett principal-agent problem, där principalen (mottagaren) kan se vilket resultat det 
blir men inte vilken ansträngning som agenten (värderaren) lägger ner. Eftersom det är svårt 
att bevisa värderarnas erfarenhet och kunskap om marknaden kan det vara svårt att urskilja en 
bra värdering från en dålig. Lind och Lundström (2009) säger att det mest sannolika priset 
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endast är en teoretisk konstruktion och därför existerar alltid en osäkerhet i det bedömda 
marknadsvärdet. Detta bidrar till att det är svårt att veta hur korrekt en värdering är och det är 
upp till mottagaren av utlåtandet att lita på värderaren. En av värderarna nämnde under 
intervjun att mottagaren får lita på hans rapport. När kunskapen är svår att redovisa är det 
viktigt för trovärdigheten att vara auktoriserad av Samhällsbyggarna. De auktoriserade 
värderarna har ett gott rykte bland banker och andra värderingskunder. Värderarna upplever 
själva en trygghet att vara auktoriserade vilket bidrar till upplevelsen att mottagaren av 
värderingen litar på dem. För att motverka principal-agent problemet kan auktorisationen 
fungera som signaling” där värderaren signalerar för beställaren vilken typ värderaren är. En 
god auktorisation innebär förmodligen att mottagaren av värderingsrapporten kan godta att 
inte erhålla lika genomgripande information om bakgrunden till värderingen. Värderarna 
tycker att Samhällsbyggarna skulle kunna bli bättre på uppföljning av värderingarna. 
Samhällsbyggarna borde ställa högre krav och vara mer noggranna med att värderarna följer 
de krav och rekommendationer som medföljer auktoriseringen. Detta bör göras för att 
ytterligare höja kvaliteten på auktoriseringen. 

De vanligast använda värderingsmetoderna är kassaflödesmetoden och ortsprismetoden. Lind 
och Lundström (2009) skriver att kassaflödesmetoden kan ses som en ortsprismetod då 
direktavkastningen i kassaflödesmetoden är baserad på ortsprismaterial. Detta stämmer 
överens med det som framkommit under intervjuerna. Det är intressant att en av värderarna 
anser att kassaflödesmetoden har blivit en form av efterhandskonstruktion. Det blir då en 
fråga att värderarna tror sig veta vad värdet på fastigheten är för sedan manipulera 
kassaflödesmetoden till att nå sitt eget bedömda värde. Söderberg och Öhman (2012) fastslår i 
en rapport ”Resultaten från denna studie visar att svenska fastighetsvärderare lyckas relativt 
väl i sina prognoser, att de i någon mån är framåtblickande och att de lyckas jämförelsevis 
ungefär lika bra som om de helt skulle förlita sig på prognoser som kan nås med hjälp av 
mekaniska modeller”. Detta citat visar att fastighetsvärderare kommer fram till slutvärde inom 
rimliga intervall och att de slutvärdesbedömningar de gör är pålitliga. Vidare skriver 
Söderberg och Öhman (2012) ”Det visar sig dock att fastighetsvärderarna systematiskt 
övervärderar framtida driftsnetton jämfört med vad som redovisas i företagens 
redovisningshandlingar, vilket aktualiserar frågan om värderarnas oberoende”. Detta tyder på 
att värderare inte har fullständigt korrekta siffror i deras redovisade kassaflödesmodeller. Det 
kan vara ett tecken på att kassaflödesmetoden ibland är en efterhandskonstruktion, vilket har 
noterats i intervjusvaren.  

Det är svårt att urskilja en trend för hur transparensen förändrats, men intervjusvaren tyder på 
att transparensen har minskat i och med att det har blivit svårare att få fram information. Lind 
och Lundström (2009) skriver att vid transaktioner är informationsproblemen stora och många 
transaktioner genomförs som bolagsaffärer. Detta bidrar till att transparensen försämras.  

Utifrån de intervjusvar som erhållits verkar transparensen ha blivit sämre, men 
tillförlitligheten i detta är svårbedömd och orskaken till detta är oklar. Det har blivit fler 
synliga transaktioner i och med alla nyhetsbrev och pressreleaser. Det har dock blivit svårare 
att inhämta fullständig information om de synliga transaktionerna. Det kan t.ex. bero på att 
köpare och säljare offentliggör affären, men inte gärna direktavkastningen. Det är mer troligt 
att en bra affär blir offentliggjord. Detta skulle kunna ha effekten att det ser ut som alla 
genomförda affärer är bra affärer, vilket utesluter de sämre affärerna. Detta skulle kunna leda 
till ett snedvridet urval, vilket skulle försämra transparensen. Lind och Lundström (2009) 
skriver att en förutsättning för transparens är att företagen i den kommersiella 
fastighetsbranschen är öppna med information. Det betyder att transparensen kan förbättras 
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om företagen redovisar genomförda transaktioner och affärer. Det är ett problem att företag 
anser att deras affärer endast är deras angelägenhet även om det i slutändan skulle bidra till en 
ökad transparens. Att lagstifta om öppen redovisning av det underliggande fastighetsvärdet 
vid bolagsöverlåtelse skulle kunna vara ett angreppssätt för att reda ut detta problem.  

Under intervjuerna framkom att det råder en prispress på värderingar och värderarna uttryckte 
en oro över detta. Prispressen har bidragit till att värderare inte lägger ner lika mycket tid på 
en värdering som de skulle önska. Detta leder till att värderingsutlåtandena inte är av lika god 
kvalitet som de skulle kunna vara. Detta är en oroväckande trend som kan leda till att 
värderarna schabloniserar och använder standardsiffror för t.ex. drift- och 
underhållskostnader, vilket kan leda till felaktigt uppskattade driftnetton. Leder prispressen 
till en kvalitetsförsämring är problemet allvarligt. Det är av vikt att kontrollera hur mycket 
mer arbete som lades ner av värderarna om priserna på värdering skulle höjas. Skulle priserna 
höjas utan kontroll på kvalitet skulle värderarna kunna erhålla högre ersättning utan att 
behöva lägga ner mer arbete på värderingarna. Värderarna skulle då behöva ett incitament att 
inte lägga ner mindre tid. Den rådande prispressen behöver åtgärdas för att kvaliteten på 
marknadsvärdesbedömningarna ska kunna höjas, liksom kvaliteten på värderingsutlåtanden. 

Avslutningsvis kan det sammanfattas att möjligheten till bolagsköp har försvårat för 
värderarna och bidragit till att värderarna fått en ökad arbetsbörda. Det gäller för värderarna 
att kritiskt granska den information de erhåller via kontaker som kan ha ett 
informationsövertag. Det kan anses vara problem med transparensen när transaktionerna 
genomförs som bolagsköp. Ett tillvägagångssätt för att lösa detta problem skulle vara att 
lagstifta om öppen redovisning av det underliggande fastighetsvärdet vid bolagsöverlåtelse. 
Värderarna måste vara medvetna om de svårigheter det innebär med värdering när 
jämförelseobjekten sker som bolagsköp och den informationsasymmetri som kan förekomma 
vid informationsinsamlingen. Det krävs idag mer omfattande analyser av marknaden och de 
genomförda transaktionerna. För att kunna genomföra en så objektiv och korrekt värdering 
som möjligt måste värderaren våga vara djärv i sina bedömningar och ha en hög 
omvärldsmedvetenhet vid marknadsanalyserna. 
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11. Avslutning 
Det kan konstateras att det har blivit svårare att hitta jämförelseobjekt och stödja 
värdebedömningarna på jämförelseobjekten när de sker som bolagsköp. Att alla större 
fastighetsaffärer sker som bolagsförvärv medför en svårighet för värderarna. 
Fastighetsvärdering har blivit svårare och informationsinsamlingen mer omfattande i och med 
att jämförelseobjekten sker som bolagsöverlåtelse. 

Kassaflödesmetoden och ortsprismetoden fastställs vara de vanligaste värderingsmetoderna. 
Kassaflödesmetoden kan anses vara en ortsprismetod då direktavkastningen är baserad på 
ortsprismaterial. Under intervjuerna framkom att kassaflödesmetoden ibland är en 
efterhandskonstruktion vilket anses ha visst stöd i tidigare forskning. 

Erhåller inte värderarna fullständig information om en affär kan de inte använda affären som 
jämförelseobjekt. Detta leder till att värderarna tycker sig ha större kunskap än vad de kan 
redovisa. Värderarna anser sig besitta en kunskapsbas som de inte kan de använda i 
värderingsutlåtanden. Värderarna framhävde att storleken på affären och hur professionella 
aktörerna är, är viktigare än storleken på orten. En större affär är mer trolig att ske som en 
bolagsöverlåtelse. Det är även mer troligt att en större affär genomförs i en större ort.  

Det är svårt att urskilja en trend om hur transparensen förändrats. Intervjusvaren tyder dock på 
att transparensen har minskat då informationsinhämtning har blivit svårare. Den rådande 
prispressen är en oroväckande trend som kan leda till att värderare schabloniserar antaganden. 
Detta kan leda till lägre kvalitet på värderingar och en försämrad transparens på marknaden. 
Det bör vara angeläget att höja kvaliteten på marknadsvärdesbedömningarna och därmed 
kvaliteten på värderingsutlåtanden. 

För framtida studier kan det vara intressant att titta på var fastighetsvärdering är på väg. Det 
vore intressant att undersöka vilket underlag som behövs för att validera fastighetsvärdering. 
Det skulle även vara intressant att undersöka om högre ersättning till värderarna skulle kunna 
leda till högre kvalitet på värderingarna och ökad transparens. 
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Bilaga, Intervjufrågor 

• Hur går ni till väga vid fastighetsvärdering när jämförelseobjekt sker som bolagsköp 
av fastighet? Är det någon skillnad mot hur ni värderar med jämförelseobjekt som fast 
egendom? Är det någon värderingsmetod som är vanligare än andra? 

• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid värdering av bolagsköp? Är det någon 
som är viktigare än andra? 

• Får ni reda på information om fastighetsvärde när det handlar om bolagsköp där 
köpeskillingen ofta inte är offentlig? Hur trovärdig är den och hur har den då 
beräknats? Är det någon skillnad på storstad och småstad? 

• Vid överlåtelse av aktier i ett fastighetsägande bolag transformeras köpeskillingen för 
fastigheten till en köpeskilling för aktierna. Vilka problem ser ni med 
transformeringen av köpeskillingen? Vilka aspekter påverkar skillnaden? 

• Har det enligt er blivit färre synliga transaktioner på marknaden? Är värderingarna 
mindre tillförlitliga på grund av det ändrade antalet transaktioner? 

• Har det blivit ändrat transparens på fastighetsmarknaden? 

• Hur bedöms ett marknadsvärde på en tunn marknad? Har ni goda kunskaper om hur 
olika aktörer tänker? 

• Tar ni i era värderingar hänsyn till att stämpelskatten utgår när fastighetstransaktionen 
sker som bolagsöverlåtelse? 

• Skulle bolagsköp kunna räknas om till vanliga försäljningar? Gör ni något för att 
räkna om bolagsköp till vanliga köp? 

 

 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Disposition

	2. Metod
	2.1 Tillvägagångssätt
	2.2 Val av intervjupersoner
	2.3 Dataanalys

	3. Värderingsteoretisk grund0F
	3.1 Varför uppstår ett värde?
	3.2 Värdebegrepp
	3.2.1 Marknadsvärde
	3.2.2 Avkastningsvärde

	3.3 Teori om värdering av kommersiella fastigheter
	3.3.1 Ortsprismetoder
	Direkta ortsprismetoder
	Indirekta ortsprismetoder

	3.3.2 Avkastningskalkylbaserade metoder
	Direktavkastningsmetoden
	Kassaflödesmetoden

	3.3.3 Andra värderingsmetoder
	Produktionskostnadsmetoden
	Massvärdering
	Mortgage lending value



	4. Riktlinjer för svensk fastighetsvärdering1F
	5. Bolagsköp av fastigheter – hur går det till?2F
	5.1 Gällande skatteregler
	5.2 Två tillvägagångssätt
	5.2.1 Existerande bolag
	5.2.2 Nybildat bolag

	5.3 Fastighet eller bolag
	5.4 Fast eller lös egendom
	5.5 Fastighetsvärde och köpeskilling vid bolagsköp

	6. Resultat: Problem med bolagsköp och fastighetsvärdering
	6.1 Problem med att jämförelseobjekten sker som bolagsköp
	6.1.1 Intervjusvar
	6.1.2 Kommentarer

	6.2 Kontaktnät och nätverkande
	6.2.1 Intervjusvar
	6.2.2 Kommentarer

	6.3 Informationsinsamling
	6.3.1 Intervjusvar
	6.3.2 Kommentarer

	6.4 Är vägen till rätt slutvärde korrekt?
	6.4.1 Intervjusvar
	6.4.2 Kommentarer


	7. Resultat: Transparens på fastighetsmarknaden
	7.1 Transparensen på marknaden och dess utveckling
	7.1.1 Intervjusvar
	7.1.2 Kommentarer

	7.2 Har antalet synliga transaktioner förändrats?
	7.2.1 Intervjusvar
	7.2.2 Kommentarer

	7.3 Benägenhet att dela med sig av information
	7.3.1 Intervjusvar
	7.3.2 Kommentarer


	8. Resultat: Värdering och värderingsmetoder
	8.1 Värderingsmetoder och tillvägagångssätt
	8.1.1 Intervjusvar
	8.1.2 Kommentarer

	8.2 Konjunktursvängningar
	8.2.1 Intervjusvar
	8.2.2 Kommentarer

	8.3 Omräkning från bolagsvärde till fastighetsvärde
	8.3.1 Intervjusvar
	8.3.2 Kommentarer


	9. Resultat: Övriga aspekter
	9.1 Skillnad mellan storstad och småstad
	9.1.1 Intervjusvar
	9.1.2 Kommentarer

	9.2 Lokalkännedom
	9.2.1 Intervjusvar
	9.2.2 Kommentarer

	9.3 Samhällsbyggarna och auktorisation
	9.3.1 Intervjusvar
	9.3.2 Kommentarer

	9.4 Prispress på värderingar
	9.4.1 Intervjusvar
	9.4.2 Kommentarer


	10. Analys
	11. Avslutning
	Källor
	Skriftliga källor
	Internetkällor
	Lagrum
	Muntliga källor

	Bilaga, Intervjufrågor

