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Sammanfattning 

Fastighetsmäklare och värderare är de som bedömer fastighetens 

marknadsvärde. Fastighetsmarknaden utgörs av potentiella köpare vilka är de 

aktörer som i slutändan avgör marknadsvärdet. De egenskaper på fastigheten de 

potentiella köparna efterfrågar, samt deras anledning till köpet, bör således 

vara vad fastighetsmäklare samt värderare prioriterar högt vid värderingen. 

Syftet med studien är att undersöka om skillnader förekommer i värderingssätt 

av en bebyggd skogsfastighet, mellan fastighetsmäklare med olika inriktning. 

Studien fokuserar på att belysa eventuella skillnader vid användning av olika 

värdepåverkande faktorer. 

Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer med 

fastighetsmäklare samt värderare verksamma i Värmlands län. Informanterna 

är specialiserade på förmedling eller värdering av bostadsfastigheter eller 

lantbruksfastigheter.  

Undersökningens resultat är att det förekommer få distinkta skillnader vid 

värdering mellan informantgrupperna. Dock uppdagades att de skillnader som 

förekommer är mer förenade med värderarens utbildning samt erfarenhet, än 

vald fastighetsinriktning. Skillnaderna inkluderar även skogsbruksplanens roll 

vid värdering. Större kunskap inom området skogsfastighetsvärdering 

resulterar i en mer självständig värdering av skogen.  

Någon nämnvärd skillnad mellan informantgrupperna kan ej urskiljas gällande 

beaktandet av värdepåverkande faktorer. 

 

Nyckelord: Skogsfastighet, fastighetsmäklare, värdering, skillnader 
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1. Inledning 

Fastighetsmäklarens samt värderarens uppgift vid fastighetsvärdering är att 

bedöma ett marknadsvärde, det pris fastigheten troligast skulle generera vid en 

försäljning vid värderingstillfället (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010). 

Detta bedömda värde skall vara detsamma oberoende av värderingsmetod och 

värderare. Fastighetsmäklaren utför ofta fastighetsvärderingen inför försäljning 

samt i förmedlingsuppdrag.  

Det finns inga utarbetade lagar och regler för hur en värdering ska genomföras 

av fastighetsmäklare. Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF) har antagit 

regler om god värderarsed vilka skall följas av alla auktoriserade 

fastighetsvärderare med medlemskap i SFF. I dessa regler står att fastigheten 

skall värderas “genom ett korrekt användande av grundläggande värdeteori och tillämpliga 

värderingsmetoder” (ASPECT 2003). Fastighetsmäklare är ej 

automatiskt medlemmar i SFF och omfattas därmed inte av reglerna, de måste 

däremot följa god fastighetsmäklarsed, vilken beskrivs i fastighetsmäklarlagen 

(SFS 2011:666). Vid bedömning av marknadsvärdet skall värderaren vara 

objektiv samt ta en mängd olika faktorer i beaktande. Exempel på sådana 

faktorer är läge, byggnadsskick, omgivning, kommunikation och närhet till 

tätort. Moschidis et al. (2008) skriver i sin artikel att fastighetsmäklare 

tillskriver olika faktorer varierande betydelse för marknadsvärdet. Det kan 

därav finnas skillnader gällande i hur stor utsträckning en faktor påverkar 

prissättningen. Utöver dessa skillnader finns alltid en viss osäkerhet gällande 

värderingen. Denna osäkerhet kan bero på en eventuell asymmetrisk 

informationsbild eller att marknaden är relativt inaktiv då få transaktioner 

genomförts (French & Gabrielli 2004). Osäkerheten ökar ytterligare när 

jämförelseobjekt saknas.  

Det finns flera teorier för hur fastigheter kan värderas, vissa metoder lämpar 

sig bättre än andra vid värdering av olika fastighetstyper. Vid värdering av 

villor och bostadsrätter används generellt i Sverige ortsprismaterial bestående 

av jämförelseobjekt, medan kommersiella fastigheter även värderas med hjälp 

av kassaflödesmetoden. Lantbruksenheter värderas företrädesvis, enligt Seth 

och Tjäder (2003), med hjälp av båda metoderna. Enligt Diaz et al. (2002) 

ändrar fastighetsvärderare ej sin värderingsprocess när de åtar sig objekt 

utanför sitt vanliga fastighetsområde. Detta kan indikera att fastighetsmäklare 

vilka oftast endast värderar enligt ortsprismetoden, tar mindre hänsyn till eller 

helt bortser från avkastningsmetoden vid värdering av exempelvis 
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lantbruksfastigheter. Därav kan tolkningen göras att fastighetsmäklare vilka 

oftast värderar bostadsfastigheter beaktar bostaden mer än den brukbara 

marken vid värdering av en bebyggd lantbruksfastighet. Motsvarande att 

fasighetsmäklare specialiserade på lantbruksfastigheter beaktar marken mer än 

bostaden.  

Bebyggda skogsfastigheter kan bestå av rena skogsskiften, vilka endast består 

av skog, samt av en bostadsenhet. Således hamnar denna fastighetstyp i en zon 

mellan rena skogsfastigheter och renodlade bostadsfastigheter. Potentiella 

köpare söker olika fastighetstyper, småbarnsfamiljen letar bostad med bra läge 

medan skogsinvesteraren vill ha bra skog. Dock kan skogen på en bebyggd 

skogsfastighet i bra läge bli ett alltför stort åtagande för barnfamiljen. För en 

skogsinvesterare kan motsatsen gälla, bostaden bli en oönskad kostnad. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka om skillnader förekommer i 

värderingsprocessen av en bebyggd skogsfastighet mellan fastighetsmäklare 

med olika specialisering. Studiens fokus ligger på att belysa eventuella 

skillnader vid användning av olika faktorer samt deras inverkan på 

marknadsvärdet vid skogsfastighetsvärdering.  

 Vilken/vilka värderingsmetod/-er använder sig fastighetsmäklarna av? 

 Vilka faktorer påverkar marknadsvärdet i störst utsträckning? 

1.2.  Avgränsningar 

I Värmland finns fastighetsmäklare specialiserade på olika fastighetstyper, 

exempelvis småhusfastigheter eller skogs- och jordbruksfastigheter. I denna 

studie behandlas endast bebyggda skogsfastigheter då dessa kan placeras i en 

gråzon mellan skogsfastighet och bostadsfastighet, samt då det geografiska 

undersökningsområdet till stor del består av skog. Studiens informanter är 

anställda vid fastighetsmäklarkontor i Värmland samt verksamma i länet. 

Fastighetsmäklarna är företrädesvis specialiserade på förmedling av 

bostadsfastigheter eller lantbruksfastigheter, för att underlätta jämförelsen. 

Fasighetsmäklare utan någon erfarenhet av skogsfastighetsvärdering är även 

intressanta för studien då de enligt Diaz et al. (2002) ej ändrar sitt 

tillvägagångssätt vid värdering. Därav blir deras teoretiska värdering av 

skogsfastigheter relevant för studien. Studien är genomförd under vårterminen 

2013 och intervjuerna under vecka 16 och 17. 
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1.3. Begrepp 

Arrondering: Skiftenas geografiska placering i förhållande till varandra 

(Nationalencyklopedin 2013a). 

Avstyckning: Vid avstyckning särskiljs del av fastighet eller samfällighet för 

att utgöra egen fastighet eller ingå i sammanläggning (SFS 1978:988 10 kap. 1§ 

1 st.). 

Bonitet: Mått på markens virkesproducerande förmåga i m3sk per hektar och 

år (Seth & Tjäder 2003). 

Impediment: Mark med bonitet lägre än 1, exempelvis fjäll, berghällar och 

kärr (Skogsstyrelsen 2013a).     

m3sk (skogskubikmeter): Måttet på den stående skogens stamvolym 

(Skogsstyrelsen 2013b). 

Marknadsvärde: Det försäljningspris fastigheten troligtvis skulle generera på 

en fri och öppen marknad vid en specifik värdetidpunkt (Persson 2008).  

Omarronderingsområde: “område med mycket stark ägosplittring för vilket 

länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen.” (SFS 

1979:230 1§ 4 st.). 

Ospecialiserade fastighetsmäklare: Fastighetsmäklare vilka förmedlar alla 

fastighetstyper samt fastighetsmäklare vilka vanligtvis ej förmedlar 

skogsfastigheter. 

Sammanläggning: “Fastigheter som har samme ägare och innehas med lika 

rätt får sammanläggas till en fastighet” (SFS 1970:988 12 kap. 1§).  

Skifte: Avgränsad del av fastighet som ej nödvändigtvis gränsar till andra delar 

av fastigheten (Nationalencyklopedin 2013b). 

Skogsbestånd: Skog av samma art och ålder inom ett bestämt område (Seth 

& Tjäder 2003). 

Skogsfastighet: Skogsfastighet är en fastighet till huvudsak bestående av 

skogsmark. Den nationella definitionen av skogsmark är ”Mark som är lämplig 

för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat 

ändamål” (Skogsvårdsstyrelsen 2013c). Skogsfastigheter kan bestå av flera 

skiften.  



10 

 

Slutavverknig/föryngningsavverkning: Då majoriteten av beståndet 

avverkas (Skogsstyrelsen 2013d). 

Specialiserade fastighetsmäklare: Fastighetsmäklare som vanligtvis 

förmedlar skogsfastigheter. 

1.4. Disposition 

I kapitel ett Inledning introduceras bakgrund angående värdering samt 

problematiken den medför. Syftet, frågeställningar samt studiens 

avgränsningar specificeras i detta kapitel. Även begrepp nödvändiga för 

förståelsen definieras.  

I nästföljande kapitel beskrivs val av metodansats samt studiens 

tillvägagångssätt. I detta ingår en kritisk diskussion gällande studiens giltighet, 

tillförlitlighet samt det använda referensmaterialet.  

I uppsatsens tredje kapitel Formalia beskrivs kortfattat några av de myndigheter 

samt lagar vilka omfattar skogsfastigheter samt skogsbruk. 

Teorikapitlet berör teori angående skogsvärdering samt de faktorer vilka kan 

påverka marknadsvärdet av en bebyggd skogsfastighet. 

I det femte kapitlet Empiri presenteras den information vilken insamlats 

genom intervjuerna. 

Det följande kapitlet, Analys, jämförs undersökningens resultat, mellan 

informantgrupperna samt med den teori som presenterats i teorikapitlet.  

I det sjunde kapitlet Slutsatser kopplas syftet till analysen i föregående kapitel 

genom att slutsatser dras. Även förslag till fortsatta studier presenteras. 

I det åttonde och sista kapitlet redovisas kompletta hänvisningar till den 

litteratur vilken används för att genomföra studien. 

  



11 

 

2. Metod 

Val av metod för den empiriska studien baseras på vad den undersökande vill 

studera (Jacobsen 2002). I vårt fall vill vi jämföra olika mäklargrupper och 

undersöka om skillnader förekommer vid värdering av en bebyggd 

skogsfastighet. Vårt syfte är att undersöka hur verkligheten ser ut, således 

skulle eventuellt en induktiv ansats vara bäst lämpad. Undersökarna har då 

inga förutfattade meningar och intervjufrågorna blir därmed ofärgade vid 

intervjun (Jacobsen 2002). Vi besitter dock viss förkunskap om ämnet samt att 

förkunskap generellt bidrar till bättre intervjufrågor där mer relevant 

information lyfts fram. Därav har deduktiv ansats till störst del tillämpats.  

2.1. Litteraturstudier 

För att utöka våra förkunskaper genomfördes litteraturstudier av tidigare 

forskning inom området värdering av skogsfastigheter. Artikelsökningen 

utfördes i Karlstad Universitetsbiblioteks sökfunktion OneSearch, vilken söker 

i bibliotekets tillgängliga databaser, samt Google Scholar. Sökord vilka 

huvudsakligen använts är: appraisal, forest, non-timber value, property, real 

estate, real estate agent, timber, uncertainty samt value. Referenser har även 

valts ut ur källförteckningen i funna artiklar och har därefter studerats. 

2.2. Den empiriska studiens upplägg 

Empirisk data kan inhämtas genom kvantitativa eller kvalitativa 

undersökningar, vilka båda har för- och nackdelar. I en kvantitativ 

undersökning ingår ett stort antal informanter. Resultatet efter 

sammanställningen kan generaliseras och appliceras på alla enheter i den 

studerade kategorin. En kvantitativ studie kan dock anses som ytlig då studien 

ofta saknar djup och komplexitet. När färre informanter tillfrågas och 

undersökningen går mer på djupet samt informanternas egna åsikter och 

resonemang framkommer, genomförs en kvalitativ studie (Jacobsen 2002; 

Trost 2010). Nackdelen med en kvalitativ studie är att mängden information 

kan bli oöverskådlig och svårtolkad (Jacobsen 2002).  

Undersökningen är en jämförelsestudie med syftet att utröna eventuella 

skillnader vid värdering av bebyggda skogsfastigheter. Därav har vi valt att 

tillämpa kvalitativ ansats då detta möjliggör förståelse för om skillnader 

förekommer samt vilka de är. En kvantitativ ansats med enkätundersökning 

ansåg vi bli alltför extensiv då enkäten mestadels skulle bestå av öppna frågor. 

Detta hade dessutom kunnat resultera i att antalet besvarade enkäter blivit 
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betydligt färre än antalet utskickade. Antalet möjliga informanter, givet 

avgränsningarna, anser vi dessutom ej är tillräckligt för att säkra en kvantitativ 

undersöknings validitet. Intervjuer med semi-strukturerade frågor ansågs 

således utgöra det bästa alternativet då de är öppna och berör endast ett visst 

ämne eller område. Öppna frågor är fördelaktiga då aspekter intervjuaren ej 

tidigare tänkt på kan framkomma, samt då informantens kunskapsnivå 

undersöks (Ekholm & Fransson 2009). 

2.3. Population, urvalsram samt urval 

Studiens population är värderare verksamma i län där skogs- samt 

bostadsfastigheter förekommer. Studien avgränsades till fastighetsmäklare 

verksamma i Värmlands län samt anställda hos aktörer inom skogs- och 

bostadsfastighetsförmedling. Urvalet skedde med hänsyn till geografisk 

spridning, då skogsfastigheter finns i länet. De individuella mäklarna valdes ut 

genom sökning efter kontaktuppgifter på respektive fastighetsmäklarbyrås 

hemsida. För att undvika överreprecentation från  en byrå, kontaktades endast 

en till två fastighetsmäklare från vardera byrå. Korrigeringar i urvalet av 

fastighetsmäklare genomfördes med anledning av oviljan hos flera av de 

tillfrågade, att delta i undersökningen. 

2.4. Genomförande av intervjuerna 

I ett tidigt skede söktes kontaktuppgifter via internet till fastighetsmäklare 

verksamma vid kontor i Värmlands län. Vi eftersträvade att intervjua fyra 

fastighetsmäklare specialiserade på lantbruksfastigheter respektive fyra 

fastighetsmäklare ej specialiserade eller specialiserade på annan fastighetstyp. 

Antalet informanter bestämdes med förhoppning om att uppnå empirisk 

mättnad.  

Informanterna bestod till större delen av verksamma fastighetsmäklare samt 

värderare. Eftersom antalet specialiserade fastighetsmäklare ej uppgick till 

önskvärt antal utvidgades gruppen till att innefatta skogsekonomer i nära 

samarbete med, eller tidigare verksamma fastighetsmäklare.  

Därefter valdes sex stycken specialiserade samt sju stycken ospecialiserade 

informanter ut. Anledningen till att totalt 13 personer kontaktades, var att ett 

visst bortfall presumerades, på grund av tidsbrist eller annan anledning. 

Förfrågan om deltagande sändes till informanterna via e-post, innehållande 

kort information om studien samt datum för telefonkontakt. Svar på e-posten 

erhölls från flertalet tillfrågade. Antalet deltagande ospecialiserade informanter 
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uppgick härefter ej till önskat antal vartefter ytterligare sju förfrågningar e-

postades enligt ovanstående förfarande.  

Därefter uppgick de deltagande informanterna till fem stycken specialiserade 

samt fem stycken ospecialiserade. Av de ospecialiserade informanterna 

intervjuades två av dem samtidigt, efter dessa informanters önskemål. 

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats med hänsyn till 

informantens bekvämlighet. På grund av personliga skäl tvingades en 

ospecialiserad informant ställa in intervjun. Därmed uppgick det slutliga 

antalet informanter till fem specialiserade samt fyra ospecialiserade.  

Intervjufrågorna formulerades i semistrukturerad form, för att möjliggöra för 

informanten att prata med större frihet.  Vi valde att använda oss av öppna 

frågor i möjligaste mån för att undvika inverkan på informantens svar. 

Följdfrågorna vid intervjun utformades samt strukturerades utifrån 

informantens svar och kan således anses vara både öppna och stängda i 

varierande grad. Alla intervjuer leddes av oss båda samt spelades in.  

I praktiken finns många olika fastigheter, de kan värderas med olika metoder 

och efter olika faktorer. Därav tilldelades informanterna under intervjun 

premisser; totalarea 20 ha varav 15 ha skog samt en privatbostad på 150 m2, 

för att visualisera ett hypotetiskt likvärdigt värderingsobjekt samt besvara 

frågorna med denna i åtanke. Detta förenklar jämförbarheten av 

tillvägagångssättet vid värdering mellan de olika grupperna. En hypotetisk 

fastighet valdes framför en verklig med anledning av avsatt intervjutid. Vi 

ansåg även att värdering av en verklig fastighet skulle innebära ett alltför stort 

åtagande med hänsyn till tid och arbete, från informanternas sida.  

Eftersom studien vi genomfört är en jämförande studie är det viktigt att 

förutsättningarna i största möjliga mån är lika. Intervjufrågorna delades upp i 

tre delar, där del ett handlade om informanten och dennas bakgrund, 

exempelvis utbildning. Del två behandlade värdering av en bebyggd 

skogsfastighet på generell nivå.  Den tredje och sista delen utgjorde teoretisk 

värdering av den hypotetiska skogsfastigheten med följande förutsättningar; 

totalarea 20 ha varav 15 ha skog samt en privatbostad på 150 m2. 

Frågeformuläret återfinns i bilaga 1. 

2.5. Analys av empirin 

Intervjuerna transkriberades för att åskådliggöra den insamlade informationen. 

Detta tillvägagångssätt rekommenderas av Jacobsen (2002) då det minskar 
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risken för att information förbises. Därefter samlades relevant information i 

kategorier formade efter syftet och frågeställningarna. Förfarandet tillämpades 

eftersom det underlättar jämförelsen mellan de olika informantgrupperna 

(Jacobsen 2002). Resultatet redovisas i Empirikapitlet med utgångspunkt i 

frågeformuläret. Informanterna tilldelas där en bokstav mellan A-I i syfte att 

hålla deras respektive identitet anonym. Eftersom studien är en 

jämförelsestudie ansågs skyddandet av informanternas identitet vara viktigt, i 

det fall någon informant har ett avvikande tillvägagångssätt. Att nämna 

informanterna vid namn ansågs ej vara väsentligt för studiens trovärdighet. 

Dock hänvisas informanterna till en bokstav med anledning av att läsaren ska 

kunna se hur många informanter som står bakom respektive åsikt, vilket 

bibehåller studiens trovärdighet. 

I Analyskapitlet jämförs därefter resultatet från de olika informantgrupperna 

med teori samt varandra.   

2.6. Giltighet och tillförlitlighet 

I och med att vi genomför en kvalitativ undersökning fanns risk att det vi 

uppfattat ej motsvarar vad informanterna ville förmedla. För att minimera 

denna riskfaktor översändes undersökningen till informanterna före 

publicering. Detta för att säkerställa att vår tolkning överensstämde med deras.  

Även att kritiskt granska använda källor ökar studiens interna giltighet 

(Jacobsen 2002).  

Undersökningen borde rimligtvis kunna genomföras i andra län där 

förekomsten av skog är hög samt där fastighetsmäklare specialiserade på 

förmedling av skogsfastigheter respektive ej specialiserade på förmedling av 

skogsfastigheter, är verksamma. Undersökningsförfarandet kan även tillämpas 

på fall där skillnader mellan andra mäklargrupper jämförs. Resultatens externa 

giltighet kan dock vara lägre i andra områden eller ej säkerställas, då 

Värmlands län består till stora delar av skog vilket alla län i Sverige ej gör. 

Då intervjuer genomfördes föreligger risk att studiens tillförlitlighet minskar 

med anledning av intervjuareffekten. Informanten påverkas av hur 

intervjuarna är klädda, för sig, talar, etcetera (Jacobsen 2002). Följdfrågorna 

vid intervjuerna utformades olika allteftersom intervjuarnas kunskap inom 

ämnet ökade. Därmed blev följdfrågorna olikartade vilket riskerar att minska 

jämförbarheten mellan informanterna och således även studiens tillförlitlighet. 
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2.6.1. Källkritik 

Studiens första problem uppdagades i samband med litteratursökningen, då 

den mest relevanta forskningen inom skogsfastighetsvärdering, är äldre än 10 

år. Således föreligger viss risk att forskningen ej speglar dagens förhållanden 

och därav är föråldrad.   

Flera mäklare har kontaktats angående intervjuer. Dock har ej alla valt att 

delta. Flera av de ospecialiserade avböjde på grund av brist på erfarenhet inom 

skogsfastighetsvärdering och att de inte känt sig bekväma att uttala sig om 

detta. Hälften av de ospecialiserade informanterna, vilka valt att delta, har 

således haft mer erfarenhet av skogsfastighetsvärdering än vad som 

förmodades när de tillfrågandes. Samtliga informanter bedöms vara tillförlitliga 

källor inom ramen för studiens syfte och ingen av dem anses ha anledning att 

medvetet lämna inkorrekta uppgifter.    
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3. Formalia 

Studien behandlar skogsfastigheter. Därav presenteras nedan myndigheter och 

lagar vilka reglerar skogsbruk. Även en kortfattad beskrivning av 

skogsbruksplanens innehåll samt användningsområde presenteras. Dessa har 

inverkan på nyttjandet av skogsfastigheten. 

3.1. Myndigheter 

I Sverige finns myndigheter vilka arbetar med frågor angående skog och 

skogsvård. Skogsstyrelsens mål är att säkerställa skogens bevarande gentemot 

samhället och framtida generationer, likväl att se till att skogen i egenskap av 

nationell tillgång genererar en god ekonomisk avkastning (Skogsstyrelsen 

2013e). Länsstyrelsens uppgift är att säkerställa att de nationella målen 

efterföljs i varje län (Länsstyrelsen 2013). 

3.2. Lagar 

Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och Miljöbalken (SFS 1998:808) är två av 

lagarna vilka berör hur skogen skall brukas och bevaras. Skogsvårdslagen 

behandlar bland annat hur mycket skog som får avverkas vid samma tidpunkt, 

vad som gäller vid nyplantering samt vilken natur- och kulturhänsyn som 

måste tas. Exempelvis måste skogsägaren anmäla till Skogsstyrelsen att 

avverkning på över 0,5 ha planeras. I lagen står även att återplantering måste 

ske inom tre år efter avverkning. I Miljöbalken preciseras när skyddsvärda 

områden till exempel naturreservat och biotopområden blir aktuella.  

3.3. Skogsbruksplan 

Skogsbruksplanen är en beskrivning av skogsfastigheten och upprättas av 

skogsexperter anställda vid statliga myndigheter eller privata värderingsföretag. 

Skogsbruksplanen har olika roller beroende på användare. För skogsägare är 

skogsbruksplanen en informationskälla då grundlig information om bestånden 

samt individuella råd för skötseln, erhålls (Brukas & Sallnäs 2011). 

Åtgärdsförslagen bestäms ofta i samråd med skogsägaren och är anpassad efter 

dennas önskemål och behov. Därav måste planen ses över när ägarens 

förutsättningar ändras. Planen underlättar även upprättandet av finansiell 

planering på både lång och kort sikt för skogsägaren (Seth & Tjäder 2003). För 

skogsvårdsstyrelsen samt andra myndigheter kan den användas vid 

implementering av regler samt styrning av skogsförvaltning. Planen kan även 

agera informationskälla för andra myndigheter (Brukas & Sallnäs 2011) samt 
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användas vid värdering, exempelvis inför försäljning, i och med den 

detaljerade beskrivningen av skogsfastigheten (Seth & Tjäder 2003). 

Det som måste ingå i en skogsbruksplan är; skogens skick, andelen produktiv 

skog respektive skogligt impediment, samt åldersfördelning på den produktiva 

skogen. Även eventuella natur- och kulturområden på fastigheten såsom 

naturreservat samt biotopskyddsområden måste redovisas. De tre viktigaste 

aspekterna vilka kan utläsas ur planen är: handlingsutrymmet, vilket inkluderar 

åtgärdsförslag samt skogsvårdslagens begränsningar; andelen avverkningsbart 

virke samt hur skogsverksamheten bör budgeteras (Seth & Tjäder 2003). 

Skogsbruksplaner har upprättats under lång tid. Dess syfte samt utformning 

har varierat med samtidens mål med skogsbruket. Exempelvis skiftade 

skogsvärdena under sent 1900-tal från rent monetära med fokus på avkastning, 

till mer mjuka värden med rekreation och naturliv i fokus. Detta skifte 

resulterade i så kallade gröna skogsbruksplaner. Dessa planer är upprättade på 

samma sätt som vanliga skogsbruksplaner, med tillägg för vissa miljömål med 

förvaltningen. Bland annat ska fastigheter på mer än 20 ha avsätta minsta 5 % 

av skogsmarken för bevarande (Brukas & Sallnäs 2011). 

  



18 

 

4. Teori 

Studiens syfte är att jämföra användandet av värderingsmetoder samt de 

faktorer vilka påverkar värderingen, mellan mäklare. Nedan presenteras 

relevanta värderingsmetoder samt värdepåverkande faktorer gällande 

skogsfastigheter. 

4.1. Värderingsmetoder 

Alla metoder för fastighetsvärdering är applicerbara på alla fastighetstyper. Det 

är dock upp till värderaren att avgöra vilken som är den mest lämpliga 

metoden för det aktuella objektet. Resultatet av värderingen kan variera 

beroende på vilken metod som används. Valet av värderingsmetod påverkas 

mest av tillgång på information samt värderarens personliga preferenser 

(Persson 2008). 

4.1.1. Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden går ut på att jämföra det aktuella objektet med liknande 

objekt sålda inom en bestämd tidsperiod. Den avsedda tidsperiodens längd är 

beroende av marknadsläget och konjunkturen. Tillämpbarheten av metoden 

beror till stor del på mängden tillgänglig data. Problem uppstår då få 

transaktioner skett på marknaden inom den bestämda tidsperioden samt när 

objektet är av distinkt karaktär och liknande objekt ej står att finna (Persson 

2008). Avsaknaden av jämförbara objekt orsakar uppkomst av osäkerhet. 

French och Gabrielli (2004) definierar osäkerhet som den del av utfallet vilket 

vid beslutstillfället är okänt. Värderaren uppskattar utöver osäkerheten hos 

varje variabel även risken samt dess betydelse för marknadsvärdet. Risk 

definieras som den mätbara förlusten av ett möjligt utfall (French & Gabrielli 

2004). Om den information värderaren beaktar ej till hundra procent är 

korrekt eller relevant, resulterar värderingen ej i det mest troliga 

transaktionspriset; marknadsvärdet. Att generera ett korrekt bedömt 

marknadsvärde, och därmed förutsäga framtiden är i praktiken omöjligt. För 

att ändock uppskatta marknadsvärdet krävs minimering av osäkerheten 

gällande variablerna inför värderingen (French & Gabrielli 2004). Således är att 

utgå från endast ett jämförelseobjekt vid fastighetsvärdering förenat med hög 

risk, såvida objekten inte är identiska gällande samtliga variabler.  

Marknadspriset på jämförbara fastigheter kan även relateras till olika 

värdefaktorer, t.ex. arean eller taxeringsvärdet, varav den sistnämnda benämns 

köpeskillingskoefficienten (Persson 2008). Seth och Tjäder (2003) menar dock 
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att köpeskillingskoefficienten ger en missvisande bild av värdet på 

skogsfastigheter då taxeringsvärdet kan vara beräknat på ett inaktuellt 

virkesförråd. Därutöver varierar virkesförrådets art och kvalité mellan olika 

fastigheter, på vilket delar av taxeringsvärdet grundas (Seth & Tjäder 2003; 

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010). Jämförelse mellan 

köpeskillingskoefficienter kan därmed resultera i missvisande marknadsvärden 

(Seth & Tjäder 2003).  

Användandet av ortsprismetoden vid värdering av skogsfastigheter försvåras 

då relevanta jämförelseobjekt generellt saknas eller är få. Den bästa 

värderingsmetoden tros vara att kombinera ortsprisanalys med 

avkastningsvärdering. Det högsta avkastningsvärdet för fastigheten bör ställas i 

relation till tidigare transaktionspriser på jämförbara objekt för att generera ett 

rimligt marknadsvärde (Seth & Tjäder 2003). Kobriger et al. (2011) 

kompletterar med att värderare ofta använder jämförelseobjekt som ett 

komplement till avkastningsmetoden. 

4.1.2. Avkastningsvärdering 

Avkastningsvärdering genomförs enligt två huvudmetoder; 

kassaflödesmetoden samt direktavkastningsmetoden. Innebörden av de båda 

metoderna är att nuvärdesberäkna framtida kassaflöden eller driftnetton. 

Nuvärdesberäkningen sker över en i förväg bestämd kalkylperiod vid 

kassaflödesmetoden, och i all oändlighet gällande direktavkastningsmetoden. I 

kassaflödesmetoden nuvärdesberäknas även restvärdet vilket är fastighetens 

beräknade värde vid kalkylperiodens slut. Båda metoder nyttjas med fördel vid 

beräkning av fastighetens marknadsvärde (Persson 2008).  

Fördelen med användandet av avkastningsmetoden vid värdering av 

skogsfastigheter är att hänsyn tas till bland annat virkespriset, skogsbeståndet 

samt kostnader tillfogade fastigheten på grund av dess geografiska läge i landet 

(Seth & Tjäder 2003). 

4.1.3. Beståndsmetoden 

Modellen utvecklades på 90-talet av Lantmäteriet och dåvarande 

Lantbruksstyrelsen. Metoden innebär att framtida avkastningar av skogen 

nuvärdesberäknas med hjälp av tillväxtprognoser, anpassade för den 

individuella skogsfastigheten. Beräkningarna sker för varje bestånd och 

summeras i slutändan till ett samlat värde. Vad som särskiljer denna 

värderingsmetod från andra, är att värdet av marken på vilken skogen växer 
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beaktas. Anledningen till detta är att skogen ej kan generera en värdetillväxt 

utan markens egenskaper (Persson 2008). Tillvägagångsättet vid värdering 

enligt beståndsmetoden kan förenklat beskrivas genom att 

avkastningsvärdering och ortsprisvärdering sammanförs. För att underlätta 

skogsexperternas arbete i fält har dataprogrammet BM-win utvecklats. 

Programmet används idag av många ledande aktörer i 

skogsvärderingsbranschen (Lantmäteriet 2013). I programmet finns 

välutvecklade skogsrelaterade prognosinstrument. Det genererade 

fastighetsvärdet uttrycks i kr/m3sk eller kr/ha. En simulering av skogens 

livscykel för två generationer framåt genomförs, första generationen är den 

skog vilken idag finns på fastigheten. I simuleringen beaktas olika åtgärder 

exempelvis gallring, skogsvård samt slutavverkning. Beräkning av 

marknadsvärdet genomförs i BM-win efter import av valfria virkespriser, 

kostnader förknippade med skogen, åtgärdstidpunkter med mera. Aktuella 

värden på dessa ökar sannolikheten för en korrekt bedömning av 

marknadsvärdet (Persson 2008). 

4.1.4. Income capitalization approach 

Amerikanska experter inom skogsvärdering förespråkar metoden Income 

Capitalization Approach. Vid användning av metoden presumeras att fastigheten 

är mer lämplig för skogsbruk än för något annat ändamål, vilket kan likställas 

med Skogsvårdsstyrelsens (2013c) definition av skogsmark (se 1.3. Begrepp, 

Skogsfastighet). De variabler värderaren använder är historisk information 

angående timmerpriser samt kostnader för avverkning och plantering med 

mera. Beräkningsmetoden har utarbetats samt förfinats av många forskare de 

senaste åren för att öka sannolikheten för ett korrekt marknadspris (Kobriger 

et al. 2011). 

4.2. Värdepåverkande faktorer 

Värdepåverkande faktorer på fastigheter kan indelas i tre grupper: 

1. Samhällsekonomiska och politiska faktorer, exempelvis arbetsmarknad   

2. Marknadsläget, exempelvis efterfrågan 

3. Faktorer knutna till fastigheten, exempelvis tekniska egenskaper (Persson 

2008). 

Specifikt för skogsfastigheter kan faktorerna indelas i dem vilka påverkar hela 

fastighetsmarknaden, endast skogsfastigheter, och värderingsobjektet. 

Virkesvolym, skick, tillväxthastighet samt ålder är exempel på 

fastighetsanknutna faktorer vilka påverkar värdet. Det virke som är 
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slutavverkningsbart påverkar priset på den enskilda fastigheten i stor 

utsträckning. Virkespriset i området har således också betydelse (Seth & Tjäder 

2003). Dock har det i USA påvisats att volymen av det slutavverkningsbara 

virket har relativt liten påverkan på fastighetens marknadsvärde (Snyder et al. 

2007). Skogsvårdslagen  kan förhindra samt begränsa avverkning av skogen 

med anledning av bland annat naturvärden samt trädens ålder (SFS 1979:429 

10§ & 16§). Består skogsfastigheten i betydande utsträckning av gammal skog 

kan detta bidra negativt till värdet då skogsvårdslagen sätter begränsningar för 

hur stor areal som får avverkas under en period (SFS 1979:429 11§). Står 

mycket gammal skog på fastigheten kan skogsägaren drabbas av ofördelaktiga 

skattekonsekvenser vid slutavverkning. All denna information återfinns i 

skogsbruksplanen, om sådan är upprättad. En informativ samt nyligen 

upprättad skogsbruksplan ökar således värdet på fastigheten (Seth & Tjäder 

2003).  

Värdet på skog är ofta högre där efterfrågan på bostäder är stort, det omvända 

gäller dock för ett avfolkningsområde (Seth & Tjäder 2003). Snyder et al. 

(2007) upptäckte även att värdet på skogsfastigheter i Minnesota ökade om de 

var belägna i områden under utveckling. Närvaron av ett boningshus på 

fastigheten har värdehöjande effekt. Om dock köparen inte ämnar nyttja 

bostadshuset kan effekten bli den motsatta. Dess negativa påverkan blir mer 

påtaglig då kostnaden för huset anses större än nyttan av ägandet (Seth & 

Tjäder 2003). 

Välarronderade fastigheter är ofta mer intressanta för köpare då samlade 

skiften underlättar avverkning samt förflyttning på fastigheten. Dock kan även 

dåligt arronderade fastigheter tillskrivas högre värde om angränsande grannar 

är villiga att köpa fastigheten. Arronderingen av grannens fastighetsbestånd 

kan efter köpet således förbättras. Möjligheterna till jakt ökar på väl 

arronderade fastigheter, vilket i sig kan öka fastighetsvärdet. Seth och Tjäder 

(2003) menar att jaktvärdet ofta bedöms tillsammans med värdet på skogen 

men kan även redovisas för sig. Jaktvärdet varierar i olika delar av landet med 

anledning av viltpopulationen (Seth & Tjäder 2003). 

4.2.1. Icke-monetära värden 

De efter avverkning kvarstående träden bidrar med icke-monetära värden till 

fastigheten (Scarpa 2000). Icke-monetära värden kan vara estetik, miljö, 

viltvård samt rekreationsmöjligheter m.m. De icke-monetära värdena kan 

beräknas till differensen mellan avkastningen av en teoretiskt optimal 
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avverkning, och avkastningen av den faktiska avverkningen, för ett bestämt år. 

Den teoretiskt optimala avkastningen förklaras som det värde vilket erhålls 

genom nuvärdesberäkning av alla i framtiden förväntade avkastningar. Scarpa 

(2000) har genom litteraturstudier, av befintliga modeller, framtagit en formel 

för beräkning av den teoretiskt optimala avkastningen. Från resultaten av 

formeln subtraheras sedan avkastningen från den faktiska avverkningen. 

Således är icke-monetära värden en alternativkostnad, den avkastning ägaren 

ger upp för att åtnjuta de icke-monetära värdena. Scarpas (2000) studie 

genomfördes på flera bestånd lönnträd i USA och resultaten påvisade att de 

ekonomiska värdena av icke-monetära värden kan vara tio gånger högre än 

värdet av virket (Scarpa 2000).  

I en studie genomförd av Snyder et al. (2007) framkom att de mest 

värdehöjande icke-monetära faktorerna var relaterade till fastighetens läge. Om 

fastigheten angränsade till sjö eller vattendrag, ökade fastighetens värde med 

329 % respektive 151 %. 

4.3. Anledningar till skogsägande 

Nordlund och Westins (2011) studie påvisar att majoriteten av de privata 

skogsägarna bosatta i kommunen i vilken skogsfastigheten är belägen, gjorde 

det medvetna valet att förvärva skogsfastigheten genom köp snarare än genom 

arvskifte. För dessa skogsägare utgör avkastningen från skogen en större del av 

totalinkomsten än för dem som ej bor på skogsfastigheten. I denna studie 

påvisades att skogsägarna bofasta på skogsfastigheten således värdesätter de 

ekonomiska faktorerna, och därmed timmerproduktion, högre än övriga 

skogsägare. Icke-monetära värden har likvärdig betydelse för båda typer av 

skogsägare. Dock uppdagades skillnader mellan könen, då kvinnor ser mer till 

miljö och rekreation medan män värderar jakt- och fiskemöjligheter högre 

(Nordlund & Westin 2011). I Kalifornien, USA har noterats att de främsta 

anledningarna till markägande är estetiska aspekter, närhet till naturliv samt 

den ekonomiska faktorn. Vissa skillnader observerades dock gällande storleken 

på fastigheter mellan 20 ha1 och 200 ha. För större fastigheter är den 

ekonomiska faktorn samt familjetradition av störst betydelse. Vid ägandet av 

fastigheter mindre än 20 ha ansågs anledningen till markägandet förknippat 

med flykt undan stadslivet samt en önskan om ett enklare levnadssätt 

(Ferranto et al. 2011).  

                                                 
1I studien användes det amerikanska måttet acre och storlekarna på fastigheterna var 50 
respektive 500 acers. Vid konvertering till hektar motsvarar en acre cirka 0,4047 ha. Således 
motsvarar 50 acre ungefär 20 ha och 500 acre ungefär 200 ha. 
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5. Empiri 

Undersökningen är en jämförelsestudie med syftet att utröna eventuella 

skillnader vid värdering av bebyggda skogsfastigheter. Empirisk data har 

samlats in via intervjuer av fem stycken specialiserade samt fyra stycken 

ospecialiserade fastighetsmäklare och värderare.  Samtliga informanter är 

verksamma i Värmlands län samt anställda eller tidigare anställda vid några av 

de dominerande aktörerna inom fastighetsförmedling. Resultatet av 

intervjuerna presenteras separat för de specialiserade och ospeciaiserade 

informanterna och är uppdelat i rubrikerna: Bakgrund och erfarenhet, 

Värdepåverkande faktorer, Värderingsmetoder och Hypotetisk fastighet. Övrig 

information uppkommen under intervjuerna redovisas under rubriken 5.3 

Övrig information från informanterna.  

Informanterna tilldelas en bokstav i syfte att hålla deras respektive identitet 

anonym, samtidigt som läsaren skall ha en uppfattning om hur många 

informanter som står bakom respektive åsikt. 

Den hypotetiska fastigheten omfattar 20 ha varav 15 ha består av skog. På 

fastigheten finns även en privatbostad på 150 m2. 

5.1. Ospecialiserade informanter 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna genomförda med de 

ospecialiserade informanterna. Det vill säga, de informanter vilka förmedlar 

samt värderar alla fastighetstyper eller är specialiserade på annan fastighetstyp 

än skogsfastigheter. 

5.1.1. Bakgrund och erfarenhet 

Samtliga informanter är utbildade fastighetsmäklare med 

fastighetsmäklarexamen. Vissa har tidigare arbetslivserfarenhet inom 

exempelvis bank eller försäljning. Informanterna har varit yrkesverksamma 

inom fastighetsmäklarbranschen i 1,5-22 år.  

En informant åtar sig ej uppdrag gällande skogsfastigheter. I resultatet nedan 

särskiljs ej informantens antaganden från övriga informanter. Resterande 

informanter åtar sig sådana uppdrag, varav två relativt ofta.  
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5.1.2. Värdepåverkande faktorer 

Vid värdering av skogen utgår informanterna från skogsbruksplanen (A, B, C, 

D). I denna anses de mest värdepåverkande faktorerna vara mängden skog 

mätt i m3sk, åtgärdsplaner samt skogsinnehållet (A, B, C). Även virkespriset 

anses ha betydande värdepåverkan (B, C, D). Likaså är läget av betydelse, med 

hänsyn till bland annat omarronderingsområden (A, B, C). De informanter 

med mest erfarenhet av skogsvärdering betonar att arrondering, bonitet samt 

vägnät är ytterligare några viktiga faktorer, vilka utläses ur skogsbruksplanen 

(B, C). De framhävde även att när naturvärden, exepelvis naturreservat och 

biotopområden, förekommer på fastigheten påverkar det fastighetsvärdet 

negativt (B, C). 

5.1.3. Värderingsmetoder 

Informanterna värderar bebyggda skogsfastigheter genom ortsprismetoden.  

Byggnaden och skogen värderas separat varefter de bedömda värdena 

summeras samt justeras för värdepåverkande faktorer (A, B, C, D). Två 

informanter förlitar sig på en extern värderares bedömning (A, B), medan 

övriga två bedömer fastighetens värde i samråd med en extern värderare (C, 

D). De sistnämnda bedömer marknadspriset genom att multiplicera antalet 

m3sk angivet i skogsbruksplanen med virkespriset (C, D). Virkespriset kan i sin 

tur anses vara en form av ortspris (C, D). Informanterna angav att ingen 

hänsyn tas till taxeringsvärdet då denna baseras på inaktuell statistik (A). 

5.1.4. Hypotetisk fastighet 

Skogen anses av informanterna vara den mest värdepåverkande faktorn (B, C, 

D) tätt följt av läget (A, B). Även behov av diverse åtgärder har en 

värdepåverkande effekt, gällande både bostaden och skogen (A, B). En 

informant framhöll att betalningsviljan hos redan kända spekulanter påverkar 

fastighetens värde vid värderingen (A). 

Vid värdering av den hypotetiska fastigheten anger samtliga informanter att de 

skulle använda sig av ortsprismetoden gällande bostaden (A, B, C, D). Två 

använder sig av den externa värderarens värdebedömning för skogen, i vilken 

de tror avkastningsmetoden används (A, B). De övriga två använder sig av 

virkespris vid bedömning av skogens värde (C, D). 
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5.2. Specialiserade informanter 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna genomförda med de 

specialiserade informanterna. Dessa är de informanter vilka endast eller 

vanligtvis förmedlar eller värderar skogsfastigheter.   

5.2.1. Bakgrund och erfarenhet 

I denna grupp ingår fem informanter varav tre verksamma fastighetsmäklare 

samt två värderare. Informanternas utbildningar inkluderar bankutbildning, 

fastighetsmäklarutbildning, jägmästarutbildning samt skogsmästarutbildning. 

Arbetslivserfarenheten för dess omfattar allt från några år upp till 27 år. 

5.2.2. Värdepåverkande faktorer 

Läget anses vara den mest värdepåverkande faktorn gällande bebyggda 

skogsfastigheter (E, F, G, H, I) med hänsyn till exempelvis 

omarronderingsområden samt ortens villapriser (I). Även skogsbruksplanens 

innehåll med hänsyn till skogens virkesvolym samt ålder har betydande 

värdepåverkan (E, F, G, H). Ytterligare värdepåverkande faktorer vilka kan 

utläsas ur skogsbruksplanen är arrondering, vägnät, bonitet samt skogens skick 

(E, F, H, I). Till exempel kan en fastighet med mycket ungskog, bra 

arrondering samt bra vägnät generera samma värde som en fastighet med 

mycket slutavverkningsbar skog, dålig arrondering samt dåligt vägnät (F).  

Byggnadens skick är även av betydelse för värdet (E, F, I, H) och har större 

påverkan på små skogsfastigheter (I). För större skogsfastighet har bostaden 

mindre inverkan på marknadsvärdet (I).  Därav är den mest värdepåverkande 

faktorn skogen för stora bebyggda skogsfastigheter (I). 

5.2.3. Värderingsmetoder 

Samtliga informanter framhöll vikten av tillgång till en aktuell skogsbruksplan 

utifrån vilken skogen värderas. Finns ej sådan kräver informanterna att 

skogsbruksplan upprättas innan förmedlingsuppdrag genomförs (E, F, I, G, 

H).  

Två av informanterna anger att de använder sig av ortsprismetod, i vilken 

antalet m3sk multipliceras med virkespriset. Innan beräkningen justeras 

virkespriset med hänsyn till värdepåverkande faktorer, exempelvis arrondering, 

vägnät samt tillgänglighet (E, F). Av dessa informanter hävdar en att denna 

aldrig värderar enligt avkastningsbaserade metoder (F). Dock rekommenderar 
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andra informanter att en kombination av ortspris- samt avkastningsmetod 

används vid värdering av bebyggda skogsfastigheter (H, I). Bostadshuset 

värderas således med hänsyn till ortens villapriser (G).  

Referensmaterial inhämtas vid värdering genom ortsprismetod. För 

skogsfastigheter är detta dock förknippat med bekymmer då fastigheten ofta är 

behäftad med exempelvis byggnader eller åkermark (H, I). Det bedömda 

marknadsvärdet justeras därför och behöver således ej uppgå till summan av 

värdet på de ingående delarna (H). Vid beräkning av fastighetsvärdet utifrån en 

ortsprisanalys kan, enligt en informant, kr/ha och kr/m3sk användas (G).  

En informant introducerar värdering enligt BM-win. Värdet på skogen vilket 

erhålls av programmet jämförs med prisstatistik varefter en 

rimlighetsbedömning av skogsfastighetens marknadsvärde genomförs (I). Tre 

av informanterna poängterar även att genomsnittspriset i kr/m3sk ej generar 

ett rättvisande marknadsvärde (G, H, I). 

5.2.4. Hypotetisk fastighet 

Samtliga informanter framhäver att läget är den mest värdepåverkande faktorn 

för denna fastighet (E, F, G, H, I). Då den hypotetiska fastigheten är relativt 

liten får bostaden samt dess skick större inverkan på värdet. Liksom tidigare är 

skogsbruksplanen en viktig faktor vid värderingen av skogen (F, I). 

Ortsprismetoden är den värderingsmetod vilken samtliga informanter föredrar 

att använda för denna fastighet (E, F, G, I,). En informant anser att 

avkastningsmetoden ej är tillämpbar på en fastighet av denna ringa storlek (G) 

medan en annan hävdar att kombinationen av ortspris- samt 

avkastningsmetod bör användas (I). 

5.3. Övrig information från informanter 

Värderingens syfte är relevant för bestämmandet av värderingens omfattning 

samt noggrannhet. Vid exempelvis en bankvärdering inför lån av ett relativt 

lågt belopp behövs ej en lika utförlig värdering, jämfört med värdering inför 

bodelning (G). Fastighetsmarknaden på orten har betydelse för värderingen, 

efterfrågas exempelvis rena skogsfastigheter läggs mindre vikt vid värderingen 

av bostaden (A). Ur ett annat perspektiv anses det onödigt att uppskatta ett 

marknadsvärde, då marknaden bedömer ett sådant vid försäljning. Således 

tillämpas försäljning via anbud (H).   
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Endast 20 % av transaktionerna av skogsfastigheter är förvärv via köp, därmed 

sker åtta av tio förvärv genom arv eller gåva (G). Detta innebär att endast två 

av tio förvärv är tillgängligt referensmaterial för värderaren vid en 

ortsprisanalys. Således krävs att värderaren förlitar sig på erfarenhet (A, G). 

Avsaknaden av sådant material kan resultera i en schabloniserad ortsprisanalys, 

vilket riskerar att generera ett skevt marknadsvärde (H). Marknadskännedom 

är därmed viktigt vilket medför att värderaren ej bör vara verksam inom ett för 

stort geografiskt område (G). 

Vid försäljning av rena skogsskiften är intresset från ägare av grannfastigheter 

ofta mycket stort (C, D). I mer än 50 % av fallen är köparen av ett skogsskifte 

en boende i närområdet (E, H). Vid försäljning av välarronderade fastigheter 

ökar intresset från externa intressenter, det vill säga att grannarna får större 

konkurrens (G). Dock finns undantag i form av omarronderingsområden där 

särskilt tillstånd krävs för att förvärva skiften (C, D). Detta med anledning av 

länsstyrelsens önskan att skapa större samt finare skiften i sådana områden. 

Därav medges förvärvstillstånd i omarronderingsområden till externa köpare 

endast i särskilda fall (C, D). 

Avstyckning av skogsfastigheter är en vanlig företeelse, speciellt då fastigheten 

är behäftad med bostad samt då skogsskiftet ej är geografiskt 

sammanhängande med bostadshuset (E, F, H). Avstyckning sker exempelvis 

då en familj i behov av bostad saknar kapitalstyrka att förvärva hela 

fastigheten, eller när en skogsinvesterare ej är intresserad av ett eventuellt 

boningshus (A, C, D, F). Skogsinvesterare anser ofta bostadshuset vara en 

oönskad belastning (A, F, G, I). Vid mycket stora skogsfastigheter med 

tillhörande bostadshus kan värdet av bostaden bli försvinnande litet i 

förhållande till värdet på skogen (A). Det krävs få hektar skog innan värdet av 

skog och hus är detsamma (G).  

Virkesvärdet på ett naturreservat kan ej gottgöras ägaren av marken genom 

avverkning. Således medför naturreservat inget ekonomiskt värde. Vid 

bildandet av naturreservat medges fastighetsägaren ekonomisk kompensation 

för denna förlust (F, G). Dock kan jaktmöjligheter fortfarande förekomma, 

vilket i sig har ett värde (I). Jaktsvärdet har större påverkan på marknadsvärdet 

då fastigheten är liten, jämfört med då fastigheten är stor. Framförallt då jakten 

bedrivs inom ett viltvårdsområde, i vilket fastigheten ingår (E). I Värmland har 

värdet av jakt generellt minskat med anledning av ökad vargpopulation (C, D).  
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Oavsett skogsfastighetens geografiska belägenhet, är virkesvärdet alltid 

detsamma för virke med samma egenskaper (G). Således påverkas endast 

markens värde vid exempelvis närhet till sjö eller tätort samt närvaron av icke-

monetära värden, ej värdet på virket.  För bebyggda fastigheter rör det sig 

därmed om en påverkan på tomtvärdet (G). Dock betvivlar några informanter 

existensen av icke-monetära värden då allt får ett ekonomiskt värde vid anbud 

eller budgivning (G, H).  

Virket på en bebyggd skogsfastighet kan användas till finansiering av 

renovering på bostadshuset. Därmed är det vanligt med nyrenoverade 

bostadshus på fastigheter med mycket ungskog, samt det omvända (E). För 

fastigheter på mindre än 50 ha finns ingen ransoneringsregel vid avverkning. 

Regeln innebär att på fastigheter överstigande 50 ha, måste åldern på hälften 

av beståndet vara minst 20 år (I).   
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6. Analys 

Syftet med studien är att jämföra specialiserade och ospecialiserade 

informanter med hänsyn till värderingssätt samt beaktande av 

värdepåverkande faktorer. De faktorer skogsägare eller potentiella skogsägare 

värdesätter, bör vara de faktorer fastighetsmäklare samt värderare beaktar vid 

värderingen. Fastighetsmäklare och värderare ska bedöma ett marknadspris för 

fastigheten. Det är de potentiella köparna som utgör marknaden, således är 

köparna de aktörer vilka avgör marknadsvärdet. Det köparna söker, samt deras 

anledning till fastighetsägandet, bör därmed vara vad fastighetsmäklare samt 

värderare prioriterar högt vid värderingen. 

Under intervjuerna framkom att majoriteten av skogsägarna har förvärvat 

skogsfastigheten genom arv eller gåva. Att ärva en skogsfastighet är ofta 

förknippat med familjetraditioner vilket enligt Ferranto et al. (2011) är den 

främsta anledningen till ägandet av en stor fastighet med mycket mark. Det är 

endast 20 % av förvärven av skogsfastigheter som sker på den öppna och fria 

marknaden. Hälften av dessa fastigheter förvärvades av en granne med syfte 

att exempelvis förbättra arronderingen av den egna fastigheten eller för att 

utöka sin verksamhet. Dock framkom under intervjuerna att hänsyn ej tas till 

köparens anledning till skogsägandet vid värdering inför försäljning. 

Informanterna angav att de tillämpar ortsprismetoden i vilken marknadens 

preferenser speglas. Därmed tas hänsyn till tidigare köpares preferenser. Har de 

aktuella spekulanterna samma preferenser bör det bedömda marknadsvärdet 

på fastigheten överensstämma med det faktiska marknadsvärdet. Indirekt 

beaktar således informanterna i denna studie potentiella köpares anledningar 

till skogsägande, då de i huvudsak använder sig av ortsprismetoden. I 

anledningar till skogsägandet innefattas även eventuella icke-monetära värden. 

Informanterna tar enligt uppgift ingen aktivt hänsyn till dessa värden vid 

värderingen. Det ekonomiska värdet av de icke-monetära värdena 

framkommer istället vid anbud samt eventuell budgivning vilket genererar ett 

marknadsvärde. Således bedömer köparen själv värdet av de icke-monetära 

värdena. Vissa informanter ifrågasätter även om icke-monetära värden 

existerar utanför litteraturen, exempelvis så som Scarpa (2000) presenterar. 

Flera informanter hävdar att begreppet “icke-monetär” är vilseledande då ett 

ekonomiskt värde i slutändan ändock erhålls. 

Båda informantgrupperna poängterade läget och skogen som de mest 

värdepåverkande faktorerna. Dock framhöll de specialiserade informanterna i 
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större utsträckning än de ospecialiserade, att läget var den viktigaste faktorn. 

En anledning till detta kan vara att de specialiserade informanterna verkar 

inom ett större geografiskt område och skillnaden i pris beroende av läget blir 

således mer påtagligt för dem. Därmed bör poängteras att lägets betydelse vid 

värdering ej nödvändigtvis är av mindre betydelse för de ospecialiserade 

informanterna. De ospecialiserade informanterna betonade istället skogens 

påverkan på marknadsvärdet. Detta kan bero på att de är verksamma inom ett 

mindre område och skillnaderna i pris med anledning av läget ej blir lika 

påtagliga. 

Skogens påverkan på marknadsvärdet är beroende av flera faktorer och 

majoriteten av dessa kan utläsas ur skogsbruksplanen. Samtliga informanter 

benämner att skogens virkesvolym är den absolut mest värdepåverkande 

faktorn. De specialiserade informanterna nämnde att arrondering, vägnät samt 

bonitet var faktorer vilka kan påverka värdet i stor utsträckning. Utav de 

ospecialiserade informanterna nämnde hälften av gruppen att dessa faktorer 

var av betydelse för värdet. 

En specialiserad informant illustrerade virkesförrådets, arronderingens samt 

vägnätets värdepåverkan i förhållande till varandra genom följande påstående: 

mycket ungskog, bra arrondering och bra vägnät kan generera samma värde 

som mycket slutaverkningsbar skog, dålig arrondering och dåligt vägnät. Vi 

anser att dessa faktorers värdepåverkan kan illustreras med hjälp av vågskålar. 

I den ena vågskålen placeras virkesvolymen för den slutavverkningsbara 

skogen och i den andra virkesvolymen för ungskogen. Detta resulterar i att 

den slutavverkningsbara skogen väger tyngre. Adderas fastigheternas 

respektive arrondering samt vägnät minskar skillnaden mellan vågskålarna. 

Resultatet kan bli att de väger lika mycket. Dessa faktorer justerar därmed 

fastigheternas värden. De värdepåverkande faktorerna överensstämmer således 

med vad tidigare forskning och litteratur framhåller. Dock anser Seth och 

Tjäder (2003) jaktvärdet vara en värdepåverkande faktor vilket motsades av 

informanterna i vår studie. Det framkom att jaktvärdet har mycket liten 

värdepåverkan i Värmland på grund av den värmländska vargpopulationen. 

Dock undantaget mycket små skogsfastigheter med jakträtt i viltvårdsområde. 

Läget samt skogens inverkan på marknadsvärdet bör vara beroende av 

skogsfastighetens storlek. Är fastigheten liten får enligt informanterna 

bostadsvärdet större inverkan på fastighetens samlade marknadsvärde. 

Bostadens värde ansågs av informanterna i hög grad vara styrd av fastighetens 

geografiska belägenhet samt ortens villapriser. Detta korrelerar med vad Seth 
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och Tjäder (2003) samt Snyder et al.(2007) hävdar gällande fastighetspriserna 

på skogsfastigheter i utvecklingsområden. En av de specialiserade 

informanterna antydde att oavsett läge är värdet av virket alltid detsamma. 

Således bör följande tolkning vara möjlig; då bostadens värde är en betydande 

del av fastighetens totala värde är läget av större betydelse. Därmed har läget 

motsatt effekt om fastigheten är belägen i ett mindre attraktivt område, 

exempelvis ett avfolkningsområde. Värdet på bostaden minskar då och utgör 

därav en mindre del av det totala värdet. Detsamma gäller då värdet av skogen 

väsentligt överstiger bostadsvärdet. 

Enligt informanterna är avstyckning i samband med försäljning vanligt och 

kan anses vara en värdepåverkande faktor. Detta med anledning av att 

styckningslotternas summerade marknadsvärde kan överstiga den ostyckade 

fastighetens marknadsvärde. I litteratur samt tidigare forskning nämns dock ej 

alternativet avstyckning i samband med försäljning. 

Ortsprismetoden används av samtliga informanter i någon form. Denna 

metod baseras på referensmaterial från tidigare försäljningar. I teorin anges att 

bekymmer uppstår på grund av bristande referensmaterial vid värdering av 

skogsfastigheter. Detta bekräftas även av informanterna vilka framhåller att 

metoden därav endast delvis är tillämpbar. Ej heller avkastningsmetoden 

tillämpas av informanterna fullt ut. Endast några av de specialiserade 

informanterna anger att de använder metoden och då bara i viss utsträckning. 

Trots att avkastningsmetoden i teorin benämns vara ett bra värderingssätt, är 

den kanske mest lämpad vid investeringskalkylering eller värdering vid 

finansiering. Detta med anledning av att fler faktorer än nuvärdesberäknade 

framtida avkastningar har betydelse för marknadsvärdet vid värdering inför 

försäljning. 

Income Captalization Approach är enligt amerikanska värderare ett bra alternativ 

till de traditionella värderingsmetoderna när värderingsobjektet är en 

skogsfastighet. Informanterna i vår studie har ej berört denna metod under 

intervjuerna. Således antar vi att Income Captalization Approach ej tillämpas i 

Sverige, i betydande utsträckning.  

Endast en informant angav att denna tillämpar beståndsmetoden och BM-win. 

Dennas tillvägagångsätt överensstämmer med vad som framkommit i teorin. I 

och med det ringa användandet av metoden bland informanterna antar vi att 

beståndsmetoden ej används i den utsträckning Lantmäteriet rekommenderar.  
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Under intervjuerna framkom att det vanligaste tillvägagångssättet vid värdering 

av skog är att multiplicera antalet m3sk med virkespriset. Detta kan anses vara 

en form av ortsprismetod i och med att virkespriset skiljer sig mellan olika 

regioner. Detta tillvägagångssätt beskrivs ej i litteraturen som en vanligt 

förekommande metod vid skogsfastighetsvärdering. I vår studie tillämpar dock 

hälften av informanterna detta förfarande vid värdering av skogen. Vi 

förmodar att virket värderas på liknande sätt vid virkesförsäljning i samband 

med avverkning. Således antar vi att tillvägagångssättet härstammar från sådan 

värdering. Under intervjuerna framkom även att informanterna vid 

skogsvärdering justerar virkespriset för faktorer, exempelvis arrondering och 

vägnät. 

De ospecialiserade informanterna med minst erfarenhet av 

skogsfasighetsvärdering angav att de ej själva värderar skogen, utan använder 

sig av en extern värderares bedömning. De specialiserade med mest erfarenhet 

var mer benägna att bedöma skogens värde själva samt vid behov även 

upprätta skogsbruksplanen.  

I vår studie framkom att det ej föreligger någon större skillnad gällande 

beaktandet av de värdepåverkande faktorerna. Vi upptäckte däremot skillnader 

i tillvägagångssättet vid värdering mellan grupperna. Gällande 

tillvägagångssättet upptäcktes ett samband mellan användningen av 

skogsbruksplanen, värderingsprocessen och värderarens erfarenhet. 

Informanterna kan istället indelas i fyra kategorier:  
 

Kategori 1: Ett värde på skogen erhålls från extern värderare och accepteras. 
Kategori 2: Ett värde på skogen bedöms i samråd med extern värderare genom
 diskussion av skogsbruksplanen. 
Kategori 3: Ett värde på skogen bedöms genom studier av en externt upprättad 
 skogsbruksplan. 
Kategori 4: Ett värde på skogen bedöms genom en egenupprättad 
 skogsbruksplan. 

Vi bedömer att bland informanterna i vår studie tillhör de ospecialiserade 

informanterna kategori 1-2 och de specialiserade kategori 3-4. Den kategori 

respektive informant tillhör, anser vi vara starkt förknippad med informantens 

tidigare erfarenhet av skogsfastighetsvärdering, vilket illustreras i tabell 1.  
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Tabell 1: Sammanställning av utbildning samt erfarenhet kopplat till värderingssätt. 

I tabellen ovan kan utläsas att informanterna med mer specialiserad utbildning 

relaterad till skog, bedöms tillhöra en högre kategori. Således har kunskap om 

skog och skogsbruk betydelse för användningen av skogsbruksplanen vid 

värdering av skog. 

 

 

  

Kategori Informant Utbildning 

Antal år 
verksamma inom 
fastighetsmäklar -

/värderaryrket 

1 
Värde erhålls från 

extern värderare och 
accepteras 

A 
Ekonomiutbildning 

Fastighetsmäklarutbildning 
3 år 

B Fastighetsmäklarutbildning 1,5 år 

2 
Värde bedöms i 

samråd med extern 
värderare genom 

diskussion. 

C 
Bankutbildning 

Fastighetsmäklarutbildning 
22 år 

D Fastighetsmäklarutbildning 5 år 

3 
Värde bedöms genom 
studier av en externt 

upprättad 
skogsbruksplan. 

E 
Bankutbildning 

Fastighetsmäklarutbildning 
22 år 

F Fastighetsmäklarutbildning Några år 

4 
Värde bedöms genom 

en egenupprättad 
skogsbruksplan. 

G 
Skogsekonomutbildning 

Fastighetsmäklarutbildning 
27 år 

H 
Jägmästarutbildning 

 Fastighetsmäklarutbildning 
Okänt 

I Skogsmästarutbildning 12 år 
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7. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om skillnader förekommer i 

värderingssätt av en bebyggd skogsfastighet mellan fastighetsmäklare med 

olika inriktning. Studien fokuserade på att belysa eventuella skillnader vid 

användning av olika värdepåverkande faktorer. 

I studien framkom att samtliga informanter använder sig av ortsprismetoden 

när det gäller bostaden på skogsfastigheten. Metoden används även av de 

specialiserade samt två av de ospecialiserade informanterna vid värdering av 

skogen och skogsfastigheten som helhet. De övriga två ospecialiserade 

informanterna utgår istället från en extern värderares värdeutlåtande av skogen 

vid bedömning av fastighetens samlade värde. Således bedömer de ej själva 

värdet av skogen.  

Värderingsmetoden vilken fyra av informanterna föredrar att använda är att 

multiplicera antalet m3sk med ett justerat regionalt virkespris. Justeringar görs 

för exempelvis arrondering och vägnät. Tillvägagångssättet används endast vid 

bedömning av skogens värde. 

Läge, antal m3sk, arrondering samt vägnät är de faktorer vilka i störst 

utsträckning anses påverka bebyggda skogsfastigheters marknadsvärde. 

Faktorernas påverkan på det samlade värdet varierar med fastighetens storlek 

samt skogens värde i förhållande till bostadsvärdet.  

Studien påvisar att stora skillnader mellan de två informantgrupperna ej 

föreligger, med hänsyn till värderingsprocess samt värdepåverkande faktorer. 

Indelas dock grupperna i mer specificerade grupper efter utbildning samt 

erfarenhet, kan fler olikheter urskiljas. Därmed är skillnader i 

värderingsprocessen mer kopplade till utbildning och erfarenhet än inriktning. 

Vi vill återigen poängtera att skillnaderna i värderingsprocessen gällande 

bebyggda skogsfastigheter ej beror på fastighetsmäklarens valda inriktning. 

Skillnaderna uppkommer istället genom utbildning samt tidigare erfarenhet.  
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8. Slutdiskussion 

I kapitel 1. Inledning behandlas de teorier denna studie baseras på. Dessa teorier 

diskuteras nedan tillsammans med resultaten av vår studie.   

Vi fann ingen väsentlig skillnad i värderingssätt mellan de undersökta 

informantgrupperna. Ej heller kunde några stora skillnader upptäckas gällande 

vilka faktorer informanterna valde att beakta. I Mochidis et al. (2008) artikel 

påvisades att faktorer tillskrivs varierande betydelse för marknadsvärdet, av 

olika fastighetsmäklare. I vår studie framkom ej att någon märkbar skillnad 

gällande beaktandet av faktorer förekommer. Vårt resultat motsäger endast 

delvis Mochidis et al. resultat eftersom vi ej studerat hur olika faktorer 

påverkar marknadsvärdet. Vi har istället studerat vilka faktorer informanterna 

anser påverka värdet i störst utsträckning. 

De intervjuade informanterna hävdar att bristen på referensmaterial försvårar 

värderingen vilket bidrar till osäkerhet. Osäkerhet kan enligt French och 

Gabrielli (2004) ha sitt ursprung i eventuell asymmetrisk informationsbild eller 

att få transaktioner genomförts på marknaden. Den asymmetriska 

informationsbildens bidrag till osäkerhet kan återfinnas i fastighetsmäklarens 

lokala marknadskännedom. I vår studie framkom att den lokala marknadens 

efterfrågan påverkade värderingsprocessen. Fastighetsmäklare med god 

respektive bristande marknadskännedom, kan därmed bedöma 

marknadsvärdet utifrån olika perspektiv vid värdering av samma fastighet. På 

så vis påverkas bedömningen av marknadsvärdet av en asymmetrisk 

informationsbild, vilket bidrar till osäkerhet gällande det bedömda 

marknadsvärdets tillförlitlighet. Detta överensstämmer således med vad 

French och Gabrielli (2004) skriver i deras artikel. 

Vår tolkning av slutsatserna i Diaz et al. (2002) artikel överensstämmer ej med 

verkligheten. Tolkningen vi gjorde var att de fastighetsmäklare vilka oftast 

värderar bostadsfastigheter fokuserar mer på bostaden än den brukbara 

marken vid värdering av en bebyggd skogsfastighet. Motsvarande att de 

specialiserade fasighetsmäklarna beaktar marken mer än bostaden. I vår studie 

framkom att värderingsprocessen av bostaden ej nämnvärt ändras för de 

ospecialiserade fastighetsmäklarna vid värdering av ett objekt vilket faller 

utanför den vanliga fastighetstypen. När fastighetsmäklaren anser sig sakna 

tillräcklig kunskap för att värdera ett objekt, anlitas istället en extern värderare. 

Detta resulterar i att lika mycket vikt läggs vid värdering av båda delarna av 

fastigheten. Den slutsats vi dragit av detta är att kunskap rörande skog och 



36 

 

skogsbruk är väsentligt för att kunna genomföra värdering av en 

skogsfastighet.  

8.1. Förslag till vidare forskning 

 Att med en hedonisk modell eller dylikt undersöka vilka faktorer 

fastighetsmäklarna anser bidrar mest till fastighetens marknadsvärde, 

för att på så vis djupare utröna om det föreligger någon skillnad mellan 

mäklargrupperna. 

 Att genomföra en liknande studie med fler informanter och där 

fastigheten är verklig istället för hypotetisk. På så vis kan utrönas om 

skillnader i verkligt värde mellan specialiserade och ospecialiserade 

fastighetsmäklare förekommer. Även den verkliga värderingsprocessen 

kan då studeras, istället för det hypotetiska tillvägagångssättet. 

 Under arbetets gång har artiklar gällande osäkerhet studerats. Däri har 

framkommit att all osäkerhet gällande värderingen bör klart och tydligt 

framläggas för kunden/säljaren. Att studera om och hur detta sker i 

verkligheten anser vi vara intressant att studera.  
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Bilaga 1 Frågeformulär  

Del 1 – Bakgrund 
 
1. Vad har du för yrke/yrkestitel? 
 
2. Vad har du för utbildning?  
 
3. Har du specialiserat dig på någon fastighetstyp? 

3a. Om ja: Vilken? 
 
4. Har du värderat bebyggda skogsfastigheter tidigare? 

4a. Om nej: Skulle du kunna tänka dig att åta dig ett sådant 
uppdrag? 

 
Del 2 - Generellt om skogsfastigheter med permanentbostad 
 
5. Vilka faktorer/aspekter tittar du på först/skulle du titta på först? 

5a. Bostaden? 
5b. Skogen? 
5c. Omgivning? 
5d. Varför? 

 
6. Vilka/vilken värderingsmetod/-er använder du/skulle du använda? 

6a. Ortsprismetod? 
6b. Avkastningsmetod? 
6c. Annan? 
6d. Tillvägagångssätt? 

 
7. Vilka faktorer anser du har störst påverkan på marknadsvärdet? 

7a. Varför? 
 

Del 3 - Hypotetisk skogsfastighet 
 
Vid besvarande av följande frågor vill vi att du har följande kritierier i åtanke. 
Fastighet på 20 ha bestående av 15 ha skogsmark. På fastigheten finns även en 
permanentbostad på 150 kvm. 
 
8. Vilka faktorer/aspekter tittar du på först/skulle du titta på först? 

8a. Bostaden? 
8b. Skogen? 
8c. Omgivning? 
8d. Varför? 
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9. Vilka/vilken värderingsmetod/-er använder du/skulle du använda? 
9a. Ortsprismetod? 
9b. Avkastningsmetod? 
9c. Annan? 
9d. Tillvägagångssätt? 

 
10. Vilka faktorer anser du har störst påverkan på marknadsvärdet? 

10a. Varför? 
 
11. Finns det något mer du vill tillägga som du anser relevant? 

 





 

 

  



 

 

 


