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Abstract 
Background: This paper is based on discussions of operational and maintenance costs as 
uncertainty in the judgment of market value in real-estate. In the report entitled "Yield and 
yield for real estate (2004)", Hans Lind raised the problem of measuring the costs and the 
distinction between operating cost and maintenance cost. Furthermore, he has in the report 
referred to a report by Bo Nordlund "What information from the market is used as the basis 
for the valuation of commercial real estate? (2004) "in which the notion that operating and 
maintenance costs in a cash flow typically increase with inflation without any assessment of 
future economic developments. 
 
Objective: This paper aims to explain the problem of understated and standardized operating 
and maintenance cost in the real estate market. We target relatively new investors, fund and 
share investors in the market to give an overall risk picture of the operational and maintenance 
costs of the valuation situation. 
 
What impact differences between actual and reported operating and maintenance costs play in 
the market? 
 
Method: This method will relate inductive interviews. The assumptions and the conclusions 
presented will be complemented by background information and theory of quantitative 
analysis. Through a simplified cash flow statement for a fictitious valuation carried out a risk 
analysis by adding weighted values for operating and maintenance costs and the cost of the 
calculation period. 
 
Conclusions: Our study shows that today there is a problem in the real estate market on 
actual versus reported operating and maintenance costs, particularly for new market 
entrants.Overrated net operating income leads to an overestimated market value and to an 
overrated yield. Overrated net operating income is due to miscalculations of revenue but also 
underestimated the operation and maintenance cost. 



 

 
 

Uncertainty about what you will actually pay for operation and maintenance as a buyer versus 
what you think you will pay is based on factors such as transpiration pairs, demarcation, 
knowledge in management and knowledge of how templates and calculations should be 
interpreted. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Denna uppsats bygger på diskussioner om drift- och underhållskostnadernas 
osäkerhet i en värdebedömning. I rapporten ”Direktavkastning och direktavkastningskrav för 
fastigheter (2004)” har Hans Lind bl.a. tagit upp problematiken kring mätning av kostnader 
och gränsdragningen mellan driftkostnad och underhållskostnad. Vidare har han i rapporten 
hänvisat till en rapport av Bo Nordlund ”Vilken information från marknaden används som 
underlag vid värdering av kommersiella fastigheter? (2004)” där uppfattningen om att drift- 
och underhållskostnader i en kassaflödesanalys vanligen höjs med inflationen utan att det görs 
någon bedömning om den framtida konjunkturutvecklingen. 
 
Syfte: Uppsatsen syftar till att förklara problematiken kring underskattade och 
schabloniserade drift- och underhålls kostnader på fastighetsmarknaden samt skillnader i vad 
som redovisas som investering och vad som redovisas som underhåll. Vi riktar oss mot 
relativt nya investerare, fond- och aktiesparare på marknaden för att ge en generell riskbild av 
drift- och underhållskostnaderna i värderingssituationen.   
 
Hur påverkar skillnader mellan faktiska och redovisade drift- och underhållskostnader aktörer 
på marknaden? 
 
Metod: Metoden kommer förhålla sig induktiv genom intervjuer. De antaganden och de 
slutsatser som läggs fram kommer kompletteras upp av bakgrundsinformationen och teorins 
kvantitativa analyser. Genom en förenklad kassaflödesanalys för en fiktiv värdering 
genomförs en riskanalys genom att lägga in avvägda värden för drift- och underhållskostnader 
samt kostnadsutveckling över kalkylperioden. 
 
 
Slutsatser: Vår studie visar att det idag finns en problematik på fastighetsmarknaden rörande 
faktiska och redovisade drift-och underhållskostnader, speciellt för nya aktörer på marknaden.  



 

 
 

Överskattade driftnetton leder till överskattat marknadsvärde och överskattad tro om 
direktavkastningen. Överskattade driftnetton beror på felberäkningar av intäkter men också 
underskattat drift- och underhåll. 
Osäkerheten kring vad man faktiskt kommer betala för drift-och underhåll som köpare kontra 
vad man tror man kommer betala bygger på faktorer såsom transparens, gränsdragning, 
kunskap om förvaltning och kunskap om hur schabloner och kalkyler bör tolkas.   
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 
DN skriver i en artikel publicerad 2015-01-12 att fastighetsaktiekursen har rusat, Sagax 
har svingat sig upp 86 procent, Hemfosa 79 procent och Balder 73 procent, som helhet 
har börsen gått upp 11 procent. Men trots uppgången vill de mana till försiktighet 
gällande investeringar i fastighetsbranschen. Bolag kan låna till låga räntor och investera 
i fastigheter som ger högre avkastning. Byggnader byter ägare och priserna ökar men 
värdet består. (1) 
 
Under våren 2015 har det diskuterats ränteavdrag och amorteringskrav på 
fastighetsmarknaden, politiker är oroade över den höga belåningsgraden samtidigt slås 
rekord på aktiemarknaden och vi ser fortsatt låga räntor för bostadslån. Därför ställer vi 
oss frågande till om aktörer på fastighetsmarknaden är tillräckligt kunniga för att se 
igenom höga prisökningar och förstå bakomliggande faktorer som leder till höga 
driftnetton.    
 

1.2 Bakgrund 

 
Denna uppsats bygger på diskussioner om drift- och underhållskostnadernas osäkerhet i 
en värdebedömning. I rapporten ”Direktavkastning och direktavkastningskrav för 
fastigheter (2004)” har Hans Lind bl.a. tagit upp problematiken kring mätning av 
kostnader och gränsdragningen mellan driftkostnad och underhållskostnad. Vidare har 
han i rapporten hänvisat till en rapport av Bo Nordlund ”Vilken information från 
marknaden används som underlag vid värdering av kommersiella fastigheter? (2004)” 
där uppfattningen om att drift- och underhållskostnader i en kassaflödesanalys vanligen 
höjs med inflationen utan att det görs någon bedömning om den framtida 
konjunkturutvecklingen. (2)  
 I Nils-Holgerssons rapport om prisutvecklingen för sophämtning, vatten och avlopp 
(VA), el och uppvärmning kan man läsa att under alla år mätningarna har genomförts så 
har prisökningen varit högre än KPI. (3) 
 
Drift- underhållskostnader är en viktig del i framtagandet av driftnettot som kan vara en 
avgörande faktor vid investeringsbeslutet. P.g.a. svårigheterna med att ta fram drift- och 
underhållskostnader har Repab fakta tagit fram schabloner eller riktvärden som ska 
användas vid värderingen. Riktvärdena baseras på kalkyler för fastighetstyper med 
vissa angivna egenskaper och påstås därför vara bättre lämpade än statistikvärden som 
jämförelsetal för årskostnadsanalyser och som underlag vid kalkylering. (4) 
 
Genom studien av drift- och underhållskostnaders påverkan på fastighetsvärdering och 
investeringsbeslut hoppas vi kunna rikta uppmärksamheten kring vikten av att 
genomlysa fastighetsmarknaden och sprida kunskapen om hur faktiska kostnader kan 
skilja sig från schabloner vid fastighetsförvaltning. Framförallt vill vi belysa hur detta 
kan påverka olika aktörer på fastighetsmarknaden.  
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1.3 Problemformulering 
För att kunna göra en djupare analys av en fastighets förmåga att generera avkastning är 
det viktigt att investerare har tillgång till så mycket information som möjligt samt en 
kunskap i var den informationen kommer ifrån och på vilket sätt den tagits fram.  För att 
undvika subjektiva tolkningar krävs en marknad med full transparens. 
På en fullt transparent marknad skulle en skillnad i de verkliga drift- och 
underhållskostnaderna och de värderade drift- och underhållskostnaderna inte leda till 
problem för aktörer på fastighetsmarknaden då de kommer kompensera för skillnaden 
genom ett ökat avkastningskrav på sin investering. På en marknad utan full transparens 
skulle det innebära att en del av investerarens förväntade avkastning kommer ”ätas 
upp” av de underskattade drift- och underhållskostnaderna.    

 

1.4 Syfte och Frågeställning 
Uppsatsen syftar till att förklara problematiken kring underskattade och 
schabloniserade drift- och underhålls kostnader på fastighetsmarknaden. Vi riktar oss 
mot relativt nya investerare, fond- och aktiesparare på marknaden för att ge en generell 
riskbild av drift- och underhållskostnaderna i värderingssituationen.   
 
Hur påverkar skillnader mellan faktiska och redovisade drift- och underhållskostnader 
aktörer på marknaden? 
 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer avgränsa arbetet till att gälla kostnaderna i kassaflödesanalysen trots det är 
det viktigt att poängtera att även inkomster kan påverkas av osäkerhet i bedömning. 
Fokus ligger på att förstå problematiken ur ett bolagsperspektiv med köpare och säljare 
på en fastighetsmarknad riktad mot förvaltningsfastigheter och därför kommer privata 
småhusägare, lantbruk och rörelsefastigheter inte uppmärksammas enskilt.    
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi hur vi har valt att arbeta och samla information till uppsatsen 
och hur vi sedan har valt att behandla den informationen. Anledningen är att läsaren ska 
få en förståelse av vår analys och slutsats senare i uppsatsen, genom att förstå vårt sätt att 
samla och behandla information. 
 
Metoden kommer förhålla sig induktiv genom intervjuer. De antaganden och de 
slutsatser som läggs fram kommer kompletteras upp av bakgrundsinformationen och 
teorins kvantitativa analyser. Genom en förenklad kassaflödesanalys för en fiktiv 
värdering genomförs en riskanalys genom att lägga in avvägda värden för drift- och 
underhållskostnader samt kostnadsutveckling över kalkylperioden. 
 

2.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod när vi skrev denna uppsats. Det 
innebär att den information vi har samlat in kommer från öppna intervjuer med 
personer som vi har försökt att välja ut strategiskt utifrån vad vi vill veta. En kvantitativ 
metod kan sägas besvara frågorna ”hur mycket” och ”hur stor andel” angående något. 
Enligt Jacobsen D.I. så föredrar han kvalitativ metod då man då kan utveckla ny kunskap. 
(5) 

2.2 Val av respondenter 
Då frågeställningen grundar sig på teorier som innebär problem för specifika aktörer på 
marknaden som till del kan vara omedvetna om problematiseringen har vi valt 
respondenter särskilt insatta i ämnet, samtal har också förts med erfarna aktörer på 
fastighetsmarknaden. Detta för att öka möjligheterna att i slutändan kunna uppfatta 
skillnader mellan teori och praktik.  
  

2.3 Intervjuernas utformning och genomförande 
Intervjuerna varade runt en timme vardera i enskilda rum för att undvika distraktioner.  
Vår informationsinsamling är indirekt, vilket innebär att våra iakttagelser redan gjorts 
av någon annan vid något tidigare tillfälle, och därav är även våra intervjufrågor 
indirekta. 
För att effektivisera informationsinsamlingen anpassades intervjufrågorna till 
respondentens kunskapsområde. Vidare lämnades utrymme för respondenterna att 
förmedla information utöver frågans svar, vilket gav utrymme för spontana 
diskussioner. Detta värderade vi högt i vår genomgång av informationsinsamlingen, då 
denna typ av information är unik för oss som har valt att använda oss av den kvalitativa 
metoden och som inte kan nås genom enbart enkäter. (5) 
 
Intervjun startade genom en kort sammanfattning av uppsatsens syfte och 
frågeställning. Sedan ställde vi frågorna en efter en enligt frågeformuläret. Vi avbröt 
aldrig respondenten utan lät hen tala till punkt. På så sätt fick vi viktig extra information 
och ofta besvarades även flera frågor vi hade på en och samma gång. Vi försökte även 
lägga upp frågorna i en följd så att den nästkommande frågan delvis byggde på frågan 
tidigare och på så sätt skapa ett logiskt samband i intervjun. (6) 
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Detta gjorde vi för att underlätta både för oss och för respondenten. En ytterligare 
handling vi gjorde för att effektivisera intervjuen var att spela in intervjun, om tillstånd 
gavs. Detta för att lägga mer fokus på vad respondenten sa och mindre på att försöka få 
det antecknat.  
Till sist lyssnade vi igenom intervjuen och antecknade då ner det som vi tyckte var 
viktigast och mest relevant utifrån vår frågeformulering. 
 
Frågemall med de generella frågorna intervjuerna byggdes på finns som bilaga 1 
 
Respondenter: 
 
 - Christina Gustafsson (Executive Director på MSCI i Stockholm)  
Forskningsingenjör KTH 
Intervjuades 2015-03-26 
 
Christina valdes ut som respondent då hon har gedigen erfarenhet om 
fastighetsmarknaden och dess prisutveckling över tid. Christina har också uttryckt 
vikten av transparens på den svenska fastighetsmarknaden. 
 
(1 december 2012 blev IPD uppköpt av det amerikanska bolaget MSCI Inc. i april 2015 
bytte de därför namn till MSCI).  
 
 - Bo Nordlund (BREC-Bo Nordlund Real Estate Consulting AB) 
Universitetsadjunkt KTH 
Intervjuades 2015-04-01 
 
Bo valdes ut då han är specialist inom redovisning och värdering av fastigheter. Han har 
författat och varit medförfattare till flera av de artiklar vi läst inom ämnesområdet.  
 
 
 - Rosane Hungria Gunnelin (Forskningsingenjör KTH)  
Intervjuades 2015-04-16 
 
Rosanes forskning är inriktad mot bostadsrättsmarknaden i Stockholm trots en viss 
ämnesskillnad valdes Rosane ut för hennes kunskaper om fastighetsvärdering och 
insikter om fastighetsmarknaden i stort.  
 
 - Hans Lind (Professor KTH) 
Intervjuades 2015-05-12 
 
Hans valdes ut då det var han som gav inspiration till idé om uppsatsämne. Hans rapport 
”Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter (2004)” ligger till grund för 
antagandet om osäkerhet i bedömning av drift- och underhållskostnader.  
 
Utöver dessa respondenter har vi haft informella intervjuer och diskussioner med 
erfarna aktörer på fastighetsmarknaden.  
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2.4 Reliabilitet 
Det kan vara ett problem med reabiliteten när man använder sig av en kvalitativ metod då 
svaren från respondenterna kan tolkas annorlunda av någon annan. I ett försök att bibehålla en 
hög reabilitet i vår tolkning av intervjuer har samtliga respondenter getts möjlighet att läsa 
igenom empirin innan den slutliga inlämningen av uppsatsen. Förtydligande av den 
ursprungliga texten samt tillägg har genomförts för de respondenter som så önskat.     

2.5 Kritik på egen studie 
Uppsatsen bygger enbart på muntliga påståenden och innehåller ingen statistisk analys, vilket 
kan äventyra trovärdigheten i slutsatsen. 
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3. Teori  
Syftet med teoridelen är att gå igenom och förklara de centrala teorier och begrepp 
behjälpliga för läsarens förståelse av problematiken kring en orealistisk värdering. Genom en 
kort definition av välkända marknadsbegrepp kopplade till uppsatsämne går vi vidare med en 
beskrivning av problematiken kring kostnadsbedömning av drift- och underhåll.   
 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Pris/värde 
 
Värde och pris ska inte förväxlas. Priset är den slutgiltiga summan som köparen betalar 
säljaren vid transaktionstillfället. Denna summa kommer givetvis ha en påverkande 
faktor på framtida marknadsvärden. Värde är en uppskattning av avkastning och/eller 
pris. Värdet är per definition subjektivt. (7) 
 

3.1.2 Avkastningsvärde 
 
Begreppet avkastningsvärde definieras som följande i boken fastighetsekonomi och 
fastighetsrätt av Erik Persson, professor emeritus KTH:  
 
”Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 
värderingsobjekt” 
 
Den matematiska formeln för avkastningsvärde är: 

 
Figur 1 – Avkastningsvärde (8)  

 
Där T är tidshorisonten, t är antal år framåt i tiden, r är kalkylräntan, Ct är Cash Flow för respektive år och 
C0 är priset för fastigheten vid anskaffningstillfället. (9) 
 

3.1.3 Kalkylränta 
 
Kalkylränta kan också benämnas diskonteringsränta eller avkastningskrav. Det är den 
räntesats men använder för att nuvärdesberäkna de framtida kassaflödena till dagens 
värde. Den är beroende av ett flertal situationsspecifika faktorer och både objektiva 
såsom subjektiva ställningstaganden tas med i bedömningen för att hitta rätt 
kalkylränta. Dessa faktorer och ställningstaganden kan vara risker, fastighetens läge, 
marknadsposition och kvalitéer.  
 
Rent matematiskt kan man förklara kalkylräntans storlek på tre olika sätt: 
 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ä𝑛𝑛𝐾 =  𝐾𝑟𝐾𝐾𝐾ä𝑛𝑛𝐾 +  𝑖𝑛𝑖𝐾𝐾𝑛𝑖𝑖𝑛 +  𝐾𝑖𝑟𝐾𝑖𝐾𝐾𝑛𝑖𝐾  
 
Den helt korrekta relationen är egentligen enligt s.k. Fischers formel: 
 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ä𝑛𝑛𝐾 =  (1 + 𝐾𝑟𝐾𝐾𝐾ä𝑛𝑛𝐾)  ∗  (1 +  𝑖𝑛𝑖𝐾𝐾𝑛𝑖𝑖𝑛)  ∗  (1 + 𝐾𝑖𝑟𝐾)  
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Det tredje vanliga sättet att bedöma kalkylräntan är: 
 
𝑁𝑖𝑁𝑖𝑛𝑟𝐾𝐾 𝐾ä𝑛𝑛𝐾 𝑝å 𝑟𝑛𝐾𝑛𝑟𝑖𝑠𝐾𝑖𝑠𝐾𝑛𝑖𝑖𝑛𝑟𝐾 +  𝑟𝑛𝑛 𝐾𝑖𝑟𝐾𝑛𝑖𝐾𝐾ä𝑠𝑠 (8) 
 
 

3.1.4 Direktavkastning 
 
Direktavkastning kan definieras som kvoten mellan driftnettot och marknadsvärdet/pris 
eller som finansiellt härledd kalkylränta minus värdeförändring. 
Det är viktigt att skilja mellan faktisk direktavkastning och normaliserad 
direktavkastning. Vid normaliserad direktavkastning tas det hänsyn till om hyrorna i 
kontrakten avviker från de marknadsmässiga. (9) 

 

3.1.5 Direktavkastningskrav 
 
Vanligtvis brukar man säga att direktavkastningskravet för fastigheter bestäms utifrån 
dessa grundläggande modeller: (2) 
 
Direktavkastningskrav = Total avkastning på alternativ placering +/- justering pga 
skillnader i risk +/- justering pga. skillnader i värdeutveckling  
 
eller 
 
Direktavkastningskrav = Direktavkastning på alternativ placering +/- justering pga 
skillnader i risk +/- justering pga. skillnader i det årliga betalningsnettots utveckling i 
förhållande till den alternativa placeringen 

 

3.1.6 Restvärde 
 
Ett restvärde är ett eventuellt ekonomiskt värde vid kalkylperiodens slut. Man 
evighetskapitaliserar framtida driftnetton och förutsätter i kalkylen att både tillväxten 
och direktavkastningskravet är konstant i all oändlighet.  
 
När man beräknar restvärdet använder man sig av Gordons formel:  
 

 
Figur 2  - Gordons formel (10) 

 
Där  P = evighetsvärdet, alltså summan av framtida kassaflöden i en evighet vid 
 tidpunkt 0. 
 D = Fritt kassaflöde för det första året som vi inte har en prognos. 
 k = kalkylränta. 
 g = konstant årlig tillväxt i driftnettot.  (10) 
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3.1.7 Marknadsvärde/Verkligt värde 
 
Den engelska definitionen enligt International Valuation Standard Council (IVSC) lyder: 
 
 ”Market Value is the estimated amount for which an asset should exchange on the date of 
valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction after 
proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably and without 
compulsion.” 
 
Den svenska versionen definieras som: 
 
”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.”  
 
Den svenska versionen är därför avvikande mot den engelska. 
 
Marknadsvärdet ska spegla det mest sannolika priset på marknaden i värderingens 
ögonblick. Givetvis kommer priset att skilja sig i olika utsträckning från marknadsvärdet 
och därför kan marknadsvärdet förklaras med en normalfördelningskurva som nedan. 
(11) 
 
 

 
Figur 3 – Normalfördelningskurva (12) 

 
 

Figur 1: Man kan se det som att µ är det mest sannolika priset (marknadsvärdet) och sedan har man en viss 
standardavvikelse (σ) i olika utsträckningar. Om till exempel säljaren och köparen inte har tillgång till 
samma information eller om man värderar olika nyttor mer eller mindre så kan priset understiga eller 
överstiga marknadsvärdet.  
 
I redovisningssammanhang brukar begreppet verkligt värde (fair value) användas i 
stället för marknadsvärde.  
Ett sätt att uttrycka verkligt värde är marknadsvärdet i form av noterade priser på en 
aktiv marknad. (2) 
 

3.1.8 Driftnetto 
 
Driftnetto är hyresintäkter minus kostnader vid förvaltning av en fastighet. Driftnettot 
används i flera fastighetsvärderingsmetoder och är ett viktigt och centralt begrepp inom 
fastighetsvärdering. (9) 
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Genom en snabb undersökning av fastighetsbolag som lagt ut definitionen av driftnetto 
kan man dock se en viss skillnad. Enighet råder över att driftnetto tas fram genom att 
subtrahera kostnader från intäkter genererade av fastigheten. Vad som definieras som 
kostnader utöver drift- och underhåll skiljer sig mellan bolagen. Det står klart att det 
finns svårigheter att avgöra vilka kostnader som finns i definitionen av drift- och 
underhåll och vilka som bör nämnas separat. 
 
 - Hufvudstaden 
”Nettoomsättning fastighetsförvaltning minus kostnader för särskilda projekt, underhåll, 
drift och administration, tomträttsavgälder samt fastighetsskatt.” (15) 
 
 - Humlegården.se 
”Intäkter minus drift- och underhållskostnader, fastighetsadministration, fastighetsskatt, 
tomträttsavgäld samt uthyrnings- och fastighetsägarkostnader” (16) 
 
 - Wallenstam 
”Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och 
fastighetsskatt.” (17) 
 

3.1.9 Drift- och underhållskostnader 
Med drift menas åtgärder med ett förväntat intervall på minst en gång per år, vilka 
utförs för att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt och med underhåll 
syftar man på åtgärder som ska återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt. (4) (18)  
 
Driftkostnad är en periodisk utgift för att nyttja en byggnads funktion. 
Underhållskostnad är en årlig kostnad för att bibehålla en byggnads ursprungliga 
funktion. I underhållskostnader ska inte räknas med standardhöjande åtgärder. 
(19) (4) 
 
Följande tabell visar drift och underhållskostnaderna för tre olika ambitionsnivåer. 
 
Tabell 1: Modellen av drift- och underhålls kostnaderna finns representerad i REPAB Fakta och ger uttryck 
för tre ambitionsnivåer. Nivå tre redovisar samtliga aktiviteter som inbegrips i drift- och 
underhållskostnader enligt modellen. 

 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Driftkostnader Administration Administration

Fastighetsskatt Fastighetsskatt
Fastighetsavgift Fastighetsavgift
Försäkring Försäkring
Mediaförsörjning Energianvändning, värme

Energianvändning, kyla
Elanvändning, fastighetsenergi
Elanvändning, verksamhetslokaler
Vattenförbrukning

Fastighetsskötsel Tillsyn och skötsel, mark
Tillsyn och skötsel, byggnad
Tillsyn och skötsel, installationer
Sophämtning
Städning

Underhållskostnader Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll
Planerat underhåll Planerat underhåll, mark

Planerat underhåll, byggnad utvändigt
Planerat underhåll, byggnad invändigt
Planerat underhåll, installationer
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En studie av gjord av Kristian Isberg på LTH visar att fastigheters kostnader i hög grad 
påverkas av ägare och objektstyp. Läget påverkar kontorsfastighetens kostnader men 
inte bostadsfastighetens. (18)  
 

3.1.9.1 Underhåll eller investering  
 
Medan underhåll är en kostnad som ska bibehålla förvaltningsobjektets funktion är 
investeringen en prestandahöjande åtgärd. (4) (19)  
Var gränsdragningen går finns reglerat i IFRS. Osäkerheten ligger i att det kan finnas 
incitament för företagen att planera för hur mycket av kostnaderna som ska aktiveras och hur 
mycket som bör kostnadsföras direkt.  
Kostnadsförs utgiften som underhåll räknas den med i drift- och underhållskostnaderna och 
minskar driftnetto, i värderingssituationen minskar det värdet på fastigheten. Flyttas mer över 
till investering leder det till ett högre driftnetto och värdet på fastigheten ökar.  
Ökade underhållskostnader leder inte till rätt att höja hyrorna till skillnad från 
standardhöjande åtgärder (investering) leder till möjligheten att höja hyran. (20) 
 

3.1.9.2 Prisutveckling för driftkostnader 
 
I jämförelse med 2013 har sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning ökat 
med inflationsmålet på 2 %. Under tidigare undersökningsår har kostnaderna ökat med mer än 
KPI. (3) 

3.1.10 Schablonisering  
 
Ingående kostnader i kalkylen påverkas av vem och med vilket syfte analysen görs. 
Värderingen kan syfta till att ta fram ett marknadsvärde men kan också göras för att få 
fram ett individuellt avkastningsvärde. De ingående parametrarnas storlek varierar 
beroende på syftet. Kostnaderna i marknadsvärdebedömningen ska vara 
marknadsanpassade och därför inte påverkas av fastighetsägaren eller den potentiella 
köparen. Detta har i sin tur lett fram till att driftkostnaderna schabloniseras i 
marknadsvärdebedömningen. Men det är här viktigt att påpeka att de schabloner eller 
riktvärden som används vid kalkyler för enskilda fastigheter eller områden skall ha 
liknande egenskaper som de fastigheter och områden schablonen grundats på. 
(19) (4) (21) 
 
Med ett schablonbelopp menas ett fast vedertaget värde på ett objekt, som inte är 
individuellt bedömt. (22) Man använder samma siffror i beräkningarna från tidigare 
statistik där samma förutsättningar råder och kan ses som en mall man följer när man 
gör sina kalkyler då man använder sig av nyckeltal, branschmätningar, statistik och 
erfarenhet från tidigare värderingar. (23) 

REPABS riktvärden räknas fram för varje kostnadspost och för varje kostnadspost 
används olika typfastigheter. Vidare anges att kostnadsnivåerna som används borde 
kunna nås för en välskött fastighet och därför är de bättre lämpade än statistikvärden 
som jämförelsetal för årskostnadsanalyser och som underlag vid kalkylering. (4) 
 
Drift- och underhållskostnaderna enligt REPABS nyckeltal från 2009 har använts i en 
analys av Kristian Isberg som resulterade i att nyckeltalen som rekommenderats av 
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REPAB föreföll lägre än verkliga kostnader för kontorsfastigheter. Kostnadsposter som 
analyserats var administration, fastighetsskatt, mediaförsörjning, fastighetsskötsel, 
totala driftkostnader och underhållskostnader. Endast mediaförsörjning föreföll 
överskattat av REPAB. (18) 

3.1.11 Transparens 
 
Med en transpararent marknad syftar man på en marknad med insyn dvs. en marknad 
som inte döljer något.  
På Investopedia.se beskrivs en transparant marknad som; Den omfattning med vilken 
investerare har tillgång till efterfrågad finansiell information om ett företag, som till exempel 
prisnivåer, marknadsdjup och granskade finansiella rapporter. Den klassiska definitionen är 
när "mycket är känt av många". Transparens är en av de nödvändiga förutsättningarna för 
alla fria och effektiva marknader. (24) 
 
För transparens på marknaden krävs finansiella rapporter eller redovisningar av hög 
kvalité som är lätta att förstå.  
 En investerare har lättare att räkna ut risken för en investering om denne har 
möjligheten att se och förstå bolagets redovisning.  
En följd av detta gör att konglomerat (flerbranschföretag) har mindre transparens än 
enbranschföretag med hög transparens. 
 
JLL tar vartannat år fram ett transparensindex för fastighetsmarknaden runt om i 
världen. Sveriges placering sammanfattas i tabellen nedan. (25) 
 
Tabell 2: Poäng mellan ett och fem delas ut på de olika invägda faktorerna, totalt tar man hänsyn till 115 
olika faktorer på marknaden som delas in i fem breda underkategorier: Performance Measurement, Market 
Fundamentals, Governance of Listed Vehicles, Regulatory and Legal and Transaction Process.  
Med olika procentsatser vägs poängen samman till ett totalt ”composite score”, 1= Väldigt hög transparens 
 5= Ingen transparens 
 
År Rankad totalt Rankad i 

Europa 
Sammansatt 
poäng 

Transparens 

2004 8 3 1,51 Hög 
2006 8 3 1,38 Hög 
2008 8 4 1,43 Hög 
2010 4 (delad) 2 1,25 Hög 
2012 9 5 1,66 Hög 
2014 11 7 1,8 Transparent 
 
Sverige har tappat i placering på transparensindex vilket inte nödvändigtvis betyder att 
Sverige har en mindre transparent marknad idag. Det kan bero på att andra länder har 
kommit ikapp och förbättrat sin transparens gentemot Sveriges. 
 
Här citeras Christina Gustavsson som skrev i fastighetsvärlden 2011 om vikten av 
transparens  
” En transparent marknad, det vill säga en likvid marknad med öppen information om priser 
och villkor, ger en mer effektiv prissättning. Givetvis kan enskilda aktörer i spelet på en 
marknad kortsiktigt vinna fördelar av att hemlighålla viss information för motparten, till 
exempel om vakanser och tecknade hyror, men öppenhet och ärlighet brukar oftast leda till 
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bättre relationer och därmed öka resultatet på sikt. Transparens är enligt min mening 
förenligt med marknadsekonomi med professionella aktörer. I marknader och länder med låg 
transparens gynnas fastighetsskojare och kortsiktiga aktörer. Därför är transparens något 
som bör eftersträvas i Sverige.” (26) 
 

3.2 Värdering 

3.2.1 Pristeori 
 
En marknad uppstår när köpare och en säljare möts och varor/tjänster utbyts inom 
givna institutionella ramar. En förenklad förklaring av vad fastighetsmarknaden är, är 
där alla köp och försäljningar av fastigheter sker. Går man in lite djupare i begreppet 
fastighetsvärdering så skulle även byte, arv och gåva räknas in.  
 
Totalt set finns det drygt 3 miljoner taxeringsenheter i Sverige och det totala 
fastighetsbeståndet år 2013 uppgick till 7 157 miljarder kronor. Till detta kommer också 
specialenheter såsom sjukhus, dagis, kommunikationsfastigheter, skolor och dylikt. Det 
är med andra ord en väldigt stor marknad med stora summor pengar inblandat.  
 
Fastighetsmarknaden fungerar enligt marknads-och pristeorin. De elementära 
mikroekonomiska grunderna för vad det är som genererar utbud och efterfrågan 
appliceras även på fastighetsmarknaden. 

 
 
Figur 4 – Hur pris och kvantitet bestäms av utbud och efterfrågan (13) 
 
När man ser en fastighet som ett marknadsobjekt är det viktigt att ha i åtanke att: 
 

• Varje fastighet är unik 
• Varje fastighet är lägesbestämd 
• En fastighet har lång varaktighet 
• Det krävs en stor kapitalinsats vid köp av en fastighet 
• Köp av en fastighet innebär nästan alltid ett lånefinansierat köp 
• Det är oftast ett trögrörligt utbud 
• Det råder bristfällig marknadsinformation med lång eftersläpning i 

publicering/tillgång 
• Det är en utdragen överlåtelseprocess 
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• Det är ofta många inblandade parter vid ett fastighetsköp 
 
Dessa osäkerhetsfaktorer gör att alla teorier om fastighetsmarknaden bör tas med en 
nypa salt. 
 
En annan avvikande karaktär på fastighetsmarknaden är att man delar in den i en rad 
delmarknader beroende på vilken typ av fastighet det är frågan om, t.ex. kommersiella 
fastigheter, industrifastigheter eller bostadsfastigheter. (14) 
 
 

3.2.2 Kassaflödesmetoden 
 
Kassaflödesmetoden är en avkastningskalkylbaserad metod där nuvärdesberäkning av de 
framtida driftnetton och restvärde fastigheten förväntas generera över kalkylperioden.  
Matematiska formeln lyder: 
 
 

𝑉 =
∑ (𝐻 − 𝐷 − 𝑈 − 𝐹 − 𝑇 − 𝐼)𝑡𝑛
𝑡=1

(1 + 𝑝)𝑡
+

𝑅𝑛
(1 + 𝑝)𝑛

 

  Figur 5 – Formel kassaflödesmetoden (9) 
 
Där: V = Nuvärde  
H = Hyra    I = Investeringar I fastigheten  
D = Drift    R = Restvärde  
U = Underhåll  n = Kalkylperiod  
F = Fastighetsskatt   t = Tidsvariabel  
T = Tomträttsavgäld   p = Kalkylränta på totalt kapital 
 
På senare tid har det bildas en stark preferens för avkastningskalkylbaserade metoder och 
främst kassaflödeskalkylmetoder. Detta beror bl.a. på ett ökat inslag av finansiella aktörer 
med ett mer renodlat kapitalinvesterarsynsätt men också för att det kan vara svårt att hitta bra 
jämförelseobjekt. Användning av metoden kräver goda uppskattningar av intäkt, kostnad, 
kalkylränta, inflation, vakans samt räntekostnad. (14) 
 

3.2.3 Nettokapitaliseringsmetod 
 
För Nettokapitaliseringsmetoden gäller: 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑛𝐷𝑡𝑡𝐷

𝑃𝐷𝐷𝑃
∗  100 =  𝐷𝑖𝐾𝑟𝐾𝑛𝐾𝐷𝐾𝐾𝑟𝑛𝑛𝑖𝑛𝑠 

 
 
Nettokapitaliseringsmetoden även refererad till som direktavkastningsmetoden baseras på ett 
framräknat normaliserat bedömt driftnetto. Detta bildar sedan en kvot tillsammans med betalt 
pris för fastigheten. För att få det uttryckt i procent multiplicerar man det med hundra. Dessa 
beräkningar görs på flera jämförelseobjekt för att sedan få fram ett genomsnitt.  
Problem som kan uppkomma vid denna värderingsmetod är mätproblem. Vid tillämpning av 
nettokapitaliseringsmetoden kan det bli problem rörande jämförbarheten mellan 
värderingsobjektet och jämförelseobjekten, t.ex. vad hyrorna gäller, vilken typ av area som 
det avser, indexeringar och löptider och vad som inkluderas/exkluderas i driftnettot i de olika 
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värderingarna, t.ex. värme, fastighetsskatt, vakansgraden och att erhålla relevanta uppgifter 
angående drift-och underhållskostnader. (9) 
 

3.3 Redovisning 

3.3.1 IAS/IFRS  
 
Ett steg mot en transparent marknad är implementeringen av ”International financial 
reporting standards” (26)  
 
IFRS är ett internationellt regelverk för finansiell rapportering som, sedan 2005, ska 
implementeras på alla svenska börsnoterade bolag som handlar på en reglerad 
marknad. Detta beslutades av IAS Regulation och standarden har anpassats till Eus 
normer.   
D.v.s. bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Nordic Growth Market (NGM) och 
Burgundy MTF måste tillämpa redovisning enligt IAS/IFRS.  
 
Bolag som handlar på ”First North” och andra oreglerade marknader får men behöver 
inte redovisa enligt IAS/IFRS standard. (27) 
 
Med IFRS införande medfördes stora förändringar på vad som ska redovisas som 
investering och vad som ska redovisas som underhåll. (28) 
 
På förvaltningsfastigheter tillämpas IAS 40 och för rörelsefastigheter IAS 16. 
IAS 16 innehåller två värderingsmetoder Cost och Revaluation och IAS 40 har de två 
värderingsmetoderna Cost och Fair value model. Cost modellen tillämpas på samma sätt 
för de olika fastigheterna. (28) 
 
Då vår avgränsning koncentrerar sig på kommersiella fastigheter kommer inte mer 
nämnas om IAS 16 om det inte påverkar de kommersiella fastigheterna. 
 
Värderingsmetod cost enligt IAS 40 
Enligt IAS 40 ska företag som väljer denna värderingsmetod följa den metod som anges i 
IAS 16 paragraf 30. Fastigheten ska redovisas till anskaffningsvärdet minus 
ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar.  
 
Värderingsmetod Fair value 
Enligt IAS 40 paragraf 33 ska företag som väljer ”fair value” metoden redovisa alla sina 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde som är detsamma som marknadsvärde. 
Undantaget finns i paragraf 53 som anger hur man kan gå tillväga på en marknad med 
låg eller ingen transaktionsvolym där verkligt värde inte kan tas fram på ett tillförlitligt 
sätt.  (29) 
 

3.3.2 K3-regelverket 
 
Från och med 2014 ska större onoterade företag använda de redovisningsregler som 
anges i K3. Jämfört med tidigare normgivning skedde en del förändringar bl.a. skall 
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större företag idag redovisa sina fastigheter/anläggningstillgångar genom 
komponentsredovisning.  
En anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda 
nyttjandeperioder ska delas upp på dessa komponenter, och varje komponent ska för sig 
skrivas av över nyttjandeperioden. (30) 
 
Avskrivningar måste nu redovisas på ett sätt som gör det möjligt att se framtida 
kassautflöden som kommer vara nödvändiga för att hålla fastigheten i skick. 
Att använda sig av ett driftnetto utan att se till vilka framtida kostnader fastigheten står 
inför ger ett överskattat driftnetto.  (31) 
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4. Empiri 
 

4.1 Generell problematisering 
Hans Lind har fått uppfattningen att direktavkastningsmetoden är en vanlig värderingsmetod i 
Sverige och därav kan det bli problematiskt om det existerar en osäkerhet kring just drift-och 
underhållskostnader och därmed även driftnetto. Har man låga drift-och underhållskostnader 
vid värderingen överskattas driftnettot och ska man då få rätt marknadsvärde så måste man 
överskatta direktavkastningen. 

”Om en köpare tar fram vad som är rimligt att betala genom en enklare ortprismetod och lite 
fingertoppskänsla om marknadsvärdet, då blir direktavkastningen en slags efterkonstruktion. 
Räknar man då baklänges kommer man fram till en hög avkastning som ger ett intryck av att 
fastigheten är mer attraktiv än vad den är”. (Hans Lind, 2015) 
 

På grund av detta så menar han att det är de okunniga aktörerna som kan bli lurade, en hög 
direktavkastning kan ge intrycket av att en fastighet är mer attraktiv än vad den egentligen är. 
På fastighetsmarknaden finns enligt Hans kunniga och okunniga aktörer, de kunniga aktörerna 
vet om skillnaderna och kan kompensera för det i sitt direktavkastningskrav. 

Hans menar på att en säljare har anledning att underskatta sina driftkostnader så värdet på 
fastigheten blir högre. Kanske måste vi dra in någon form av auktorisering. Vill vi ha en 
bättre fungerande marknad borde data samlas in och formulera någon form av 
rekommendation som en offentlig uppgift. 

Rosane Hungria Gunnelin anser att de erfarna aktörer vet hur en marknadsvärdering ska 
tolkas och att de gör en egen investeringskalkyl. Det är deras egen kalkylränta som används i 
bedömningen av marknadsvärdet. Överstiger värderarens kalkylränta investerarens 
totalavkastningskrav så är det lönsamt att investera. Privata mindre aktörer som inte förstår 
kalkylen och dess brister och inte kan göra egna kalkyler kan få problem. 

Christina Gustafssons uppfattning är att det finns en skillnad mellan faktiska och 
schabloniserade drift-och underhållskostnader men att skillnaden har legat på samma nivå 
under en längre tid, därmed ser hon inga större problem för kommersiella fastigheter och 
erfarna aktörer. Hon menar att värderingen är bra och att priset på en kommersiell fastighet 
blir ca 10-20% högre än marknadsvärdet. Den logiska förklaringen till detta är att man som 
säljare hellre säljer till ett pris över marknadsvärdet än under.  

”Värderingen anpassas efter den sannolika köparen den kommer alltså inte spegla 
verkligheten” (Christina Gustafsson, 2015) 

Blir priset inte tillräckligt högt avstår man från att sälja sin fastighet, och därmed blir många 
försäljningar inte av. Men Christina menar att det är här det kan uppstå problem om säljare 
inte vill sälja fastigheter där priset inte överstiger marknadsvärdet riskerar man att laka ut 
fastighetsportföljen. Kvar blir de fastigheter som inte anses lika attraktiva på marknaden. 

Alla fyra; Hans, Christina, Rosane och Bo Nordlund anser att ett felaktigt driftnetto allt för 
ofta kompenseras för genom att skruva på kalkylräntan. 
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4.2 Transparens 
Likt Rosane menar Bo Nordlund att om marknaden är transparant så kommer det inte finnas 
några problem i skillnaderna mellan de olika drift-och underhållskostnaderna.   

Rosane anser att just när det gäller drift- och underhållskostnader finns det rum för förbättring 
gällande transparensen och en del av det problemet ligger i att förvaltare inte alltid vill ange 
planerat underhållet då detta anses vara en del av affärsstrategin.  

Hans tycker att det finns ett generellt problem med transparens och det första han nämnde 
handlade också om osäkerheten i vad som faktiskt betalas för fastigheten. 

4.3 Marknadsvärde 
Hans, Christina och Rosane säger att det är en klassisk ståndpunkt att värderare alltid får fram 
rätt marknadsvärde trots orealistisk input.  

Rosane menar att när marknadsvärdet ska tas fram skiljer sig metoden beroende på vilken 
värderare som är i fråga. Antingen görs ett schabloniserat kassaflöde och kalkylräntan justeras 
efter svårighetsgrad på den enskilda fastigheten, eller så justerar man i kassaflödena så att 
man redovisar de faktiska kostnaderna.  

Bo konstaterar också att marknadsvärdet anpassas till potentiella investerare. 

När vi frågar Rosane om varför hon tror att priserna är högre än marknadsvärdet på 
fastigheten svarar hon att priset speglar en kapitaliserad förväntning om bättre tider men att 
det inte kommer ha samma effekt på marknadsvärdet om inte värderarna har samma positiva 
framtidsutsikter. 

Både Christina och Rosanne säger att värderare också kan haft koll på eventuella sidovillkor 
på marknaden. Sidovillkor leder till högre priser, den prisökning som sidovillkor ger upphov 
till ska inte speglas i avkastningsvärdet. En värderare måste vara helt opartisk. Båda säger 
också att man ofta skruvar på kalkylräntan för att få fram rätt marknadsvärde. Enligt Rosanne 
kan det leda till missförstånd om hur man bedömer ett värde. 

4.4 Drift- och underhåll och schabloner 
Hans ser det som ett problem med osäkerheten idag angående att drift-och 
underhållskostnader vid en värdering inte alltid stämmer överens med dess faktiska kostnader.  

”Tittar man på drift-och underhållskostnader och jämför med de faktiska kostnaderna så 
finns det en skillnad. Om man ska köpa en fastighet så kommer man sätta in sina egna drift-
och underhållskostnader. Dessa kostnader är till viss mån individuella, privata företag kan 
dra ner kostnaderna ganska kraftigt”. (Hans Lind, 2015) 

Eftersom inkomstskatten beräknas utifrån redovisat driftnetto och driftnettot ökar ju mer man 
väljer att redovisa utgifter som investering, menar Rosanne att det finns skatteincitament för 
att redovisa mer utgifter som underhåll än investering.  

Men en annan anledning kan vara att om man tillfälligt har haft höga drift-och 
underhållskostnader, genom t ex ett stambyte, så sätter man nivån för drift-och underhåll lägre 
de kommande åren för att anpassa sig efter de schabloniserade beloppen som råder på 
marknaden. Dock så tycker inte Rosanne att schabloner i sig är något problem så länge 
fastigheten i fråga är jämförbar med schablonernas dataframtagning. 
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Bo menar på att det finns en problematik med de schabloniserade beloppen som värderare 
använder sig av. Han menar att värderare inte bryr sig om redovisade värden utan använder 
sig av schabloniserade belopp som bygger på statistik, som i sin tur bygger på redovisning. Så 
indirekt använder sig värderare av redovisade värden. Om marknaden använder sig av 
orealistiska kalkyler så måste säljare också göra för att kunna relatera ditt marknadsvärde till 
något.  

Hans och Bo uttrycker liknande åsikter i frågan de säger att man idag har låst in sig. Företag 
väljer värderare som värderar för högt, värderar värderaren lågt blir de inte anlitade. Det har 
uppstått en inlåsningseffekt på marknaden.  

4.5 Lösningsförslag 
Hans åsikt är att fastighetsägarna vet vad som gäller men det är andra aktörer, fonder, 
pensionsbolag och utländska aktörer utan tillräcklig kunskap om kostnaderna som riskerar att 
luras.  De vi uppfattar som större företag men som inte har samma kontroll, de luras in på 
marknaden av höga direktavkastningar.   Vi har gjort det för lätt för oseriösa aktörer att lura 
okunniga aktörer, marknaden kan behöva styras upp. Värderare bör vara auktoriserade och du 
bör kunna förlora den om du använder orimlig inputs. Värderaren ska kunna motivera alla 
värden i kalkylen utifrån verkligheten. 

En annan intressant punkt som Hans nämnde är att alla större bolag är på väg mot 
komponentavskrivning och då ska nästan allt underhåll aktiveras men hans intryck är att det 
inte sker, bolag vill ha kvar en del underhåll man vill inte aktivera så mycket som reglerna 
egentligen säger och gör man inte det så får man en handlingsfrihet igen. Här kan det finnas 
mycket strategi, ska man sälja vill man redovisa ett bra driftnetto.  
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5. Känslighetsanalys 
 
Vi har utfört en rimlig känslighetsanalys för en fiktiv fastighet rörande kostnadsutveckling  
och kostnadsnivåer för drift-och underhåll.  
 
Fastighet: Kommersiell fastighet 
Area: 6813 kvm 
Kostnadsutveckling: 2 % och 4 %. 
Drift-och underhållsnivåer: 300 kr/kvm, 400 kr/kvm, 500 kr/kvm, 600 kr/kvm. 
Varje punkt presenterar en kalkylperiod om fem år. 
Grafen bygger på uträkningar från bilaga två. 
 

 
Figur 6 - Marknadsvärde presenteras på y-axeln och drift-och underhållskostnader på x-axeln för en 
kostnadsutveckling för drift-och underhåll om 2 % samt 4 %.  
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6. Analys 
I denna del i studien presenterar vi vår analys som vi har kommit fram till efter att ha 
bearbetat empirin och jämfört den mot teorin. 

I teorin är begreppet drift-och underhåll simpelt. Med driftskostander menar man en periodisk 
utgift för att nyttja en byggnads funktion och med underhållskostnader syftar man på åtgärder 
som ska återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt. (16) Trots detta har vi sett att det i 
verkligheten är svårt att få en uppfattning om de faktiska drift-och underhållskostnaderna. 

6.1 Marknadsvärde 
Med marknadsvärde menas 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. (9) 

I redovisningssammanhang brukar begreppet verkligt värde (fair value) användas i stället för 
marknadsvärde. Ett sätt att uttrycka verkligt värde enligt bokföringsnämnden är 
marknadsvärdet i form av noterade priser på en aktiv marknad. (32) 

Enligt boken fastighetsekonomi och fastighetsrätt ska verkligt värde tolkas på samma sätt som 
marknadsvärdet. (33) 

Här råder en viss begreppsskillnad. Marknadsvärde beskrivs som ett sannolikt pris medan det 
verkliga värdet ska bygga på noterade priser. Teoretiskt sett betyder det att så länge det finns 
en positiv framtidstro kommer det verkliga värdet förhålla sig lägre än priset på fastigheten, är 
framtidstron om marknaden negativ kommer det verkliga värdet förhålla sig högre än det pris 
som betalas/erhålls vi en transaktion. Marknadsvärdet ska spegla ett sannolikt värde som kan 
erhållas den dag värderingen sker, värderingen kommer därför inbegripa ett mått av 
subjektivitet i tolkningen av framtidstro på fastighetsmarknaden. Enligt enkel 
sannolikhetsteori borde därför marknadsvärdet i 50 % av värderingarna ligga över priset för 
fastigheten och i 50 % under priset på fastigheten.  Men Christina har uppfattningen att 
fastighetspriset de senaste åren generellt ligger över marknadsvärdet. Möjliga förklaringar 
erhålls både av Christina och Rosanne. Antingen har köpare på marknaden en högre 
framtidstro än värderaren eller så får köparen ett visst mått av säkerheter som höjer priset då 
säkerheten i avkastningen ökar.  

Christinas teori om urlakning av fastighetsportföljen skulle betyda att om fastigheten värderas 
lågt kommer den inte säljas. Det faktiska priset den fastigheten skulle ha genererat kommer 
därför inte vara en del av statistiken och därför inte påverka det verkliga värdet på liknande 
fastigheter. Fastighetsägare som har möjligheten att välja skulle därför inte sälja då 
marknadsvärdet är lågt. Det finns i så fall anledning att fråga sig hur stark påverkan en 
lågkonjunktur har på fastighetspriser.  

Med få till inga transaktioner på marknaden borde fastighetens marknadsvärde teoretiskt sätt 
bli noll, d.v.s. görs inga transaktioner finns inget värde.   

I redovisningssamanhang kan man därför se en logisk anledning till att skilja på begreppen 
verkligt värde och marknadsvärde. I IFRS finns det undantagsregler för värdering av 
fastigheter när transaktionsnivån är låg vilket i sig tyder på att IFRS ändå sluter sig till att det 
verkliga värdet motsvarar marknadsvärdet. (29) 
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Det finns en uppfattning bland respondenterna att värderingen leder fram till rätt 
marknadsvärde men med fel inputs.  

Vi ställer oss här frågande till vad som är det rätta marknadsvärdet när värdet i sig bygger på 
subjektiva tolkningar av konjunkturen. Christina säger att värderingen anpassas efter 
potentiella köpare. Tolkar man marknadsvärdet bokstavligen är detta inte ett problem så länge 
det faktiskt finns köpare villiga att betala och säljare villiga att sälja.  

6.2 Drift- och underhåll och schabloner 
Det står klart att drift- och underhållskostnader är en svårbedömd post. Dels beroende på den 
som äger fastigheten, vilken typ av fastighet det rör sig om, vilken storlek fastigheten har.  
Vidare finns en upplevd gråzon mellan underhåll och investering i och med det skapas ett 
rörelseutrymme för fastighetsägare att planera sin kostnadsföring. (20) 

Rosane bekräftar att det finns incitament för att planera sin kostnadsföring, då driftnettot 
ligger till grund för inkomstskatteberäkningen kan man med höga underhållskostnader sänka 
sitt driftnetto. Detta kan vara en anledning till att, som Hans upplevt det, de 
komponentredovisningsregler som anger att större delar av kostnaderna nu ska redovisas som 
investering inte efterföljs till fullo.      

Vi anser att en del av problematiken ligger i just denna upplevda gråzon mellan investering 
och underhåll. Då man kan styra sin redovisning efter framtida plan för fastigheten skapas en 
osäkerhet i värdet på fastigheten. Är planen att ägna sig åt en långsiktig förvaltning kan man 
minska skattekostnader genom att kostnadsföra underhåll över investering. Är man inne på att 
sälja fastigheten finns incitament för rulla underhåll framåt och flytta över kostnader till 
investering för att uppnå ett högre driftnetto.  

Alla våra respondenter säger att problemet att uppskatta de faktiska drift-och 
underhållskostnaderna gäller främst för de nya aktörerna på marknaden.  

”Jag skulle säga att på fastighetsmarknaden har vi kunniga och okunniga aktörer, de kunniga 
aktörerna vet om skillnaderna i redovisade och faktiska drift-och underhållskostnader och 
kan kompensera för det i sitt direktavkastningskrav” (Hans Lind 2015). 

Om man som aktör har funnits på marknaden ett tag så vet man mer hur marknaden fungerar 
och man vet vad man historiskt sett har för drift-och underhållskostnader för liknande 
fastigheter i fråga. Detta leder till att man lägger mindre fokus på olika schablonbelopp än vad 
nya aktörer gör, som inte har någon tidigare erfarenhet att bygga sina belopp på. 

Varken Rosane eller Christina anser att schablonbelopp i generell bemärkelse behöver vara ett 
problem på marknaden så länge beloppen stämmer överens mot verkligheten och tillägger att 
nivån för drift-och underhållskostnader för en fastighet är beroende av ägaren och hur noga 
man är på vissa bitar.  

Christina ser att det finns en skillnad mellan faktiska och schabloniserade drift-och 
underhållskostnader men att skillnaden har legat på samma nivå under en längre tid, därmed 
ser hon inga större problem för kommersiella fastigheter och erfarna aktörer. 

Bo Nordlund har en mer kritiskt inställning till schabloner. Han menar att det är viktigt att se 
vad schabloner och dess belopp egentligen kommer ifrån. Schabloner bygger på redovisning, 
som i sin tur bygger på statistik och som i sin tur bygger på redovisning. Han menar därför att 
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en värderare borde vara mer intresserade av de redovisade värdena för specifika fall än att 
enbart använda sig av schabloner i sina kalkyler.  

Hans känner att det blivit för lätt för erfarna aktörer att manipulera kalkylerna och på det 
sättet dra in oerfarna aktörer på en marknad de inte till fullo förstår. 

I denna fråga vill vi förtydliga att det inte behöver finnas ett ont uppsåt hos erfarna aktörer på 
marknaden. Som Bo även påpekade, om marknaden använder sig av orealistiska kalkyler så 
måste säljare också göra för att ha möjlighet att följa med i utvecklingen på marknaden. 

Men som påpekats av Rosane och Hans samt bekräftas i teorin om underhåll och investering 
finns det ett mått av strategi i hur man planerar och kostnadsför sitt drift- och underhåll. Enligt 
en erfaren aktör vi har talat med kan det bli svårt för nya aktörer att förstå en fastighets 
faktiska kostnader innan de får tillgång att göra en ordentlig undersökning av fastigheten (due 
dilligence) vilket enligt samma aktör inte sker förrän man i princip har kommit överens om 
transaktionen. 

6.3 Transparens 
Transparens kan diskuteras utifrån olika perspektiv, i och med att man vid en transaktion får 
tillgång till de uppgifter man behöver för sin ”due dilligence” skulle transparensen vid 
transaktionen kunna betraktas som komplett.  

Med en transpararent marknad syftar man på en marknad med insyn dvs. en marknad som inte 
döljer något. För transparens på marknaden krävs finansiella rapporter eller redovisningar av 
hög kvalité som är lätta att förstå. En investerare har lättare att räkna ut risken för en 
investering om denne har möjligheten att se och förstå bolagets redovisning. 

Om hela marknaden inte till fullo förstår kostnadernas schablonisering och de incitament som 
skatteregler ger upphov till kan man fråga sig om transparensen på marknaden är ofullständig 
eller om det är så att aktörer på marknaden inte är tillräckligt pålästa.   

Skulle transparensen på marknaden vara komplett skulle det som Rosane påpekat leda till 
säkrare skattningar. Men eftersom kostnaden även beror på förvaltarens erfarenhet, kunskap 
och vilja skulle skattningarna alltid skilja sig från ägare till ägare.  

En annan fråga kring problematiken av drift-och underhållskostnader är okunnigheten om 
dess kostnadsutveckling genom åren och hur det påverkar en investerares kalkyler.  Både 
Hans och Rosane säger att det vanligaste är att man räknar upp drift-och underhåll med 
inflationsmålet om 2 %. I teorin så ökar dock kostnaden för parametrarna som ingår i drift-
och underhåll i olika takt. Hans menar att t ex elkostnaden har sjunkit den senaste tiden vilket 
var en av de större posterna inom drift-och underhåll och Rosane menar att drift-och 
underhållskostnader är mycket lägre än ens hyror så om det skulle vara någon procent 
skillnad, t ex att kostnadsutvecklingen egentligen är 3 % istället för 2 % som man oftast 
redovisar, så får det inte lika stor effekt som om det skulle vara en procent skillnad på 
intäktsidan. Detta bekräftas av vår känslighetsanalys som visar att skillnaden på 
marknadsvärdet är försumbar om man räknar med en kostnadsutveckling om 4 % istället för 2 
%, som är det vanligaste att man gör i branschen, enligt Rosane. 

6.4 Lösningsförslag 
Trots dessa problem som existerar på marknaden så finns det några steg mot rätt riktning för 
att komma till rätta med det. Både Hans och Bo anger komponentredovisningen som en del i 
lösningen. Med komponentavskrivning menas att en anläggningstillgång som har betydande 
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delar med väsentliga skilda nyttjandeperioder ska delas upp på dessa komponenter, och varje 
komponent ska var för sig skrivas över nyttjandeperioden. (30)  

Avskrivningar måste nu redovisas på ett sätt som gör det möjligt att se framtida kassautflöden 
som kommer vara nödvändiga för att hålla fastigheten i skick. (28) 

Hans Lind anser också att ett lätt sätt att få högre kvalité på värderingarna är att införa ett krav 
att värderare i branschen måste vara auktoriserade och bör förlora den om man använder 
orimlig inputs, även fast marknadsvärdet i slutändan får, enligt marknadens förväntningar, ett 
korrekt värde. 
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7. Slutsats 
I denna del av studien presenterar vi våra slutsatser som behandlas med utgångpunkt i 
problemformuleringen och syftet. Vi bygger dessa slutsatser efter att ha utfört en empirisk 
studie med olika respondenter. 

Vår studie visar att det idag finns en problematik på fastighetsmarknaden rörande de faktiska 
kontra redovisade drift-och underhållskostnader, speciellt för nya aktörer på marknaden.  

Överskattade driftnetton leder till överskattat marknadsvärde och överskattad tro om 
direktavkastningen. Överskattade driftnetton beror på felberäkningar av intäkter men också 
underskattat drift- och underhåll. 

Osäkerheten kring vad man faktiskt kommer betala för drift-och underhåll som köpare kontra 
vad man tror man kommer betala bygger på faktorer såsom transparens, gränsdragning, 
kunskap om förvaltning och kunskap om hur schabloner och kalkyler bör tolkas.   

Då flera av våra respondenter menar att fastighetsmarknaden idag inte är fullt transparant så 
får man se det som ett problem. Det innebär att aktörerna på fastighetsmarknaden (speciellt de 
nya) inte känner till allting, att inte full insyn råder samt en svårighet att tolka den information 
man har tillgång till. Det leder till en obalans mellan säljare, köpare, erfarna och oerfarna 
aktörer.  

Vi tolkar det som att schabloner, när det t ex kommer till drift-och underhåll, kan vara 
användbart för nya aktörer på marknaden utan erfarenhet, men det är viktigt att poängtera att 
drift-och underhållskostnader är individuella och därför bör dessa schabloner mer ses som ett 
riktmärke än ett facit.  

Samtliga respondenter tyckte inte att det bör ses som ett problem att kostnadsutvecklingen för 
driftkostnader överstiger KPI. Även vår egen känslighetsanalys visar på skillnader för små i 
sammanhanget för att lägga någon större värdering i frågan. 

På grund av de osäkerheter som finns i det faktum att drift- och underhåll, hyresintäkter, 
marknadsvärden och i viss mån kalkylräntan är en uppskattning och därför också till vissa 
delar subjektiva och öppna för tolkningar om gränsdragningar kan man fråga sig om 
kassaflöden överhuvudtaget hör hemma i en marknadsvärdering. Kassaflöden är utan tvekan 
nödvändiga för den enskilde förvaltaren, köparen och säljaren ur företagets enskilda 
strategiska ståndpunkt men frågan bör ställas om de i marknadsvärderingen inte är mer 
förvirrande än behjälpliga.  

7.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Överskattade driftnetton leder till osäkerheter i värdebedömning av marknadsvärde och 
direktavkastning. I så fall kommer aktörer som inte känner till alla regelverks ”gråzoner” och 
hur man gör en djupare tolkning av en värdering, riskerar att inte få förväntan avkastning på 
sin investering. På grund av detta finns det ett incitament att genomföra en kompletterande 
kvantitativ studie inom samma område för att få fram statistik angående drift-och 
underhållskostnadernas faktiska skillnader. 
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9. Bilagor 

 

 9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Generell frågemall för respondenter: 

 Upplever du marknaden som transparent? 
 Upplever du skillnader i drift- och underhållskostnaders redovisade kontra de 

faktiska? 
 Vad kan påverka en värderings pålitlighet? 
 Vilka risker kan finnas med att skruva på vissa parametrar för att nå ”rätt” 

marknadsvärde?  
 Speglar priset marknadsvärdet? 
 Hur upplever du användandet av schabloner gällande drift- och underhållskostnader? 

 

 

Det bör tilläggas att detta var generella frågor till våra respondenter, alla svarade utifrån sitt 
eget expertisområde och fick frågor riktade mot deras personliga kunskap. En stor del av 
intervjuerna byggde på diskussioner och ovanstående frågor ställdes inte ordagrant som 
ovan. Frågorna angivna ovan är mer inriktningar på hur vi startade upp intervjun.  
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9.2 Bilaga 2 - Känslighetsanalysberäkningar 
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