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Sammanfattning 

Skogsfastighetsmarknaden var tidigare reglerad så att priserna på fastigheterna 

inte alltid kunnats anse som marknadsvärden. När marknaden sedan 

avreglerades under början av 1990-talet steg fastighetspriserna kraftigt. 

Utvecklingen var intressant då den faktor som tidigare varit den starkast 

prispåverkande faktorn, virket och värdet av detta, inte alltid följde samma 

utveckling som fastighetspriserna vilket lett till ett gap.  

Detta gap har i forskningen kommit att kallats den icke-monetära nyttan, en 

del som inte genererade några pengar likt skogen. Tidigare forskning har 

fastställt att denna nytta kan bestå av äganderätt-, affektions-, natur- och 

rekreationsvärden samt att dessa nyttor varierar kraftigt mellan olika köpare, 

och hur de värderar dem. Hur en värderare då ska fastställa ett marknadsvärde 

när en sådan stor del av värdet utgörs av en kraftigt varierande faktor är väldigt 

intressant. 

Denna studie har därför utrett hur värderare tar hänsyn till dessa icke-

monetära nyttor i sin bedömning av marknadsvärde på skogsfastigheter. Detta 

har gjorts genom en kvalitativ ansats där värderare fick delta i öppna intervjuer 

och resonera kring dessa nyttor.  

Resultatet visar att värderare låter i stor del ortsprisjämförelser utvisa vad 

sådana nyttor är värda i närområdet. De som inte kan utvisas i ovannämnda 

material, fick bestämmas på den öppna marknaden mellan köpare och säljare. 

Viss speciell hänsyn togs till fastighetens läge och jakt, men dessa värden fås 

ofta fram av jämförelsematerialet. 

Studien har visat att det är andra faktorer som de undersökta tror påverkat 

prisutvecklingen mer, nämligen förväntansvärde på fortsatt värdeutveckling 

samt viljan att investera i en historiskt sett säker investering. Att använda sig av 

begreppet "icke-monetär nytta" har visat sig vara svårt, och författarna föreslår 

att kalla dessa mjuka värden istället. Detta för att minska behovet av att 

kvantifiera dessa, och istället rikta energin på att förbättra databaserna för 

ortsprismaterial för att säkerställa att värderingen av skogsfastigheter är 

korrekt och adekvat. 

Nyckelord: skogsfastighet, icke-monetär nytta, värdering, prispåverkande faktorer, 

värderare 
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Abstract 

The market for forest properties was previously regulated, which meant that 

the price of a property could not be considered as a market value. When the 

market was deregulated in the early 1990's, the market prices rose rapidly. This 

development was very interesting, as the previously most important factor 

affecting the prices, the timber value, did not always have the same 

development as the property prices, which led to a gap. 

This gap has been called non-monetary value in previous research, which 

unlike the timber does not contribute any revenue. Previous research has 

determined that this value may consist of owning-, sentimental-, natural and 

recreational values, and that these values varies significantly among different 

buyers, and how they individually value them. How can an appraiser determine 

a market value, when such a large part of the value consists of a highly variable 

factor is very interesting. 

This study has investigated how the appraiser takes into account these non-

monetary values in their assessment of the market value on a forest property. 

This has been done through a qualitative approach in which appraisers were 

allowed to participate in interviews and discuss these values openly. 

The result shows that appraisers let a large part of these values be estimated by 

comparison of sales in the vicinity. Those who cannot be estimated in the 

above mentioned comparison, were let to be determined on the open market 

between buyers and sellers. Some consideration was given to the property's 

location and hunting rights, but the value of them were often included in the 

comparison material. 

The study has shown that there are other factors that the informants believe 

have affected the price development more, namely the expectation value of 

the continued increase in property prices and the willingness to invest in a 

historically safe investment. Making use out of the concept of "non-monetary 

values" has proven to be difficult, and the authors suggest that they should be 

called soft values instead. This is to reduce the need to quantify them, and 

instead focus energy on improving databases for sales comparisons to ensure 

that the valuation of forest properties is correct and adequate. 

Keywords: forest property, non-monetary value, valuation, price-affecting factors, appraisers 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Enligt Skogsstyrelsen så har Sverige 23 miljoner hektar land som är täckt av 

skog, vilket motsvarar mer än hälften av den totala landytan. Sätts det i paritet 

till Sveriges förhållandevis  lilla befolkning så ses Sverige som ett av världens 

skogrikaste länder (Skogsstyrelsen 2013a). Dessa hektar delas upp på 327 727 

stycken skogsägare, varav 227 129 stycken är enskilda fysiska personer. 

(Skogstyrelsen 2013b). Varje år överlåts ungefär 8 000 stycken jordbruks- och 

skogsfastigheter, varav 6 000 utgör regelrätta köp (där de sker på en öppen 

marknad) och övriga består av t.ex. arv, gåva och lantmäteriförrättning 

(Bertholdsson et al. 2012).  

Priserna på skogsfastighetsmarknaden har inte alltid kunnat anses som 

marknadsvärden, då marknaden tidigare var reglerad av den svenska staten. En 

reglerad marknad innebär att en myndighet använder sig av ett regelverk för 

att kontrollera tillträde till den berörda marknaden. (Dickson et al. 1986) 

Skogsfastighetsmarknaden reglerades till förmån för de som redan ägde 

skogsfastigheter sedan tidigare (Bertholdsson et al. 2012) genom att de hade 

förtur till de fastigheter som kom ut till försäljning. När marknaden var -

reglerad var det brukligt att värdera skogsfastigheter genom 

avkastningsmetoden (Sundelin 2011) för att få fram ett avkastningsvärde på 

skogen, då detta var det enda konkreta värde som kunde tillskrivas fastigheten. 

Det gjordes till och med prisprövningar för att se att priset på fastigheterna 

inte översteg ett framtida avkastningsvärde på längre sikt. (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2010).  

I och med att Jordförvärvslagen avskaffades i stora delar av landet i slutet av 

1980-talet, öppnades marknaden upp för de som tidigare inte haft möjlighet 

att köpa skogsfastigheter (Bertholdsson et al. 2012). Prisbildningen för 

skogsfastigheter kan ses ur ett utbud & efterfrågan-perspektiv, som är den 

viktigaste faktorn när det gäller slutpriset för en fastighet (Rahman 2010).  

När antalet tillgängliga skogsfastigheter ökade ledde det således till stigande 

priser på skogsfastigheter då marknadens tidigare begränsade efterfrågan blev 

obegränsad (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2010).  
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Figur 1.1 - Priserna på skogsfastigheter har sedan 2002 till 2012 stigit med nästan 

90 procent (LRF Konsult 2013a). 

Efterfrågan för skogsfastigheter har varit hög under en längre tid, då det länge 

setts som ett bra investeringsalternativ, och efterfrågan fortsätter öka (Fasano 

& Straka 2009). Skogen kan ge kapitalflöden i form av avverkning, vilket fler 

privatpersoner uppmärksammade i samband med avregleringen av marknaden. 

(Bertholdsson et al. 2012). Privata investerare har gjort förluster på alternativa 

investeringar under de två börskrascher som har varit under samma period 

och har insett att skogsfastigheter står sig bra genom dessa (LRF Konsult 

2013b). Enligt Bengtsson (2010) har t.ex. skogsfastigheter i Kalmars län, trots 

att de var härjade av stormarna "Gudrun" och "Per", varit klart mycket 

lönsammare att investera i än de 30 mest omsatta aktierna på OMX 

Stockholmsbörsen. 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 (LRF Konsult 2013c) 

Direktavkastningen för skogsbruket är låg, men kassaflödena är stabila och kan 

påverkas efter hur ägaren själv vill avverka sin mogna skog. Att skogsbruket 

inte har gett samma avkastning som tidigare verkar inte röra investerarna då de 

har sett en kraftig värdeökning för hela fastigheten. 



10 

Enligt skogsägarna så finns det en framtidstro för en fortsatt prisstegring på 

skogsfastigheter. Enligt Skogsbarometern (en undersökning gjord av LRF 

Konsult & Swedbank) tror 42 procent att priserna kommer stiga trots 

sjunkande timmerpriser. Det är en minskning från samma undersökning 2010, 

då 72 procent trodde på stigande priser. Andelen som tror på oförändrade 

priser ökade från 20 procent 2010 till 38 procent. Det som talar för det, är den 

låga räntan och intresset för att äga skog vilket leder till en högre efterfrågan 

(LRF Konsult 2013d). 

Utveckling av fastighetspriserna är speciell av den anledning att medan 

timmerpriset emellertid sjönk, fortsatte fastighetspriserna uppåt, vilket idag har 

lett till att nivån på fastighetspriserna är högre än timmervärdet. 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2010).  

 

Figur 1.3 (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2010) 

Enligt Sundelin (2011) blir konsekvensen av den utvecklingen, att de 

värderingsmodellerna som tidigare använts inte kan användas längre, då de 

inte beräknar för den prisstegring som skett utan de räknar ut ett lägre värde 

än vad fastigheten kan anses vara värd. Det värde som fås fram kallas 

avkastningsvärde och kan definieras som ”nuvärdet av förväntade framtida 

avkastningar från värderingsobjektet” (Persson 2008).   

Den differens som uppstår mellan avkastningsvärdet och marknadsvärdet, blir 

på så sätt en form av mervärden. Dessa mervärden kan bestå av både 

monetära och icke-monetära nyttor. Den här uppsatsen koncentreras till att 

behandla de senare. 
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1.2. Problemdiskussion 

En icke-monetär nytta är en nytta på en fastighet som inte genererar några 

pengar. Exempel på sådana nyttor på skogsfastigheter är äganderätt-, 

affektions-, natur- och rekreationsvärden (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2010). Med andra ord kan känslan av att äga sin skog för att 

den är vacker och erbjuder möjligheter till jakt, fiske och friluftsliv vara icke-

monetära nyttor. Den årliga undersökning ”Skogsbarometern” visar att 47 

procent av de tillfrågade skogsägarna har icke-monetära värden som de 

viktigaste anledningen till att äga skog. (LRF Konsult 2013c). Möjligheten till 

jakt kan både ses ur ett monetärt och icke-monetärt perspektiv, då den rätten 

kan arrenderas ut, men samtidigt utgöra en icke-monetär fritidsverksamhet för 

ägaren. 

Tidigare studier har belyst och undersökt hur köpare resonerat kring sitt 

fastighetsköp, både vad gäller motiv och betalningsvilja samt vad köparna 

besitter för förkunskaper om skogsbruk och ekonomi.  

Paulsson (2002) visade i sin undersökning att många köpare av 

skogsfastigheter värderar andra nyttor än de rent monetära vid köp av 

skogsfastigheter. Han visade att allt större del av det slutgiltiga marknadsvärdet 

hänförs till dessa nyttor som inte går att utmäta i kronor. I hans resultat av 

studier utförda över skogsköp i norra och mellersta Götaland kunde hela 26 

procent anses vara icke-monetära nyttor som köparna var beredda att betala 

för vid förvärvet.  

Arvidssons (2008) undersökning visar att skogsfastigheter kan köpas i ett 

spekulativt syfte eller som investering i de icke-monetära nyttorna. 

Undersökningen visade att vissa investerade i den framtida efterfrågan av de 

icke-monetära nyttorna, exempelvis att det kommer att vara fortsatt åtråvärt 

att bo på landet även i framtiden. Arvidsson gjorde även en undersökning av 

mellanskillnaden mellan avkastningsvärde och slutgiltigt pris, ett gap kallat 

övervärden. Det framkom ett medelvärde på dessa övervärden på 28 % över 

avkastningsvärdet. 

Ett av de vanligaste sätten att värdera skog i Sverige idag är att använda sig av 

Lantmäteriets dataprogram BM-win, vilket används av de flesta stora 

värderingsaktörerna på marknaden (Lantmäteriverket 2013). Även om 

programvaran tar hänsyn till många olika faktorer kan de fortfarande inte 

värdera de icke-monetära nyttorna helt korrekt. Jonsson (2008) visar att 
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köparnas motiv är så olika till sin natur och även hur köparna värderar dessa, 

att programvaran som den är idag inte räcker till.  

Tidigare forskningen fastställer att motiven för köp av skogsfastigheter har 

skiftat från rent monetära till mer icke-monetära, där möjligheter till rekreation 

och affektionsvärden blivit viktigare. Hur dessa värderas är även upp till varje 

individ som är intresserad av en fastighet, där en individ i exempelvis 

Stockholm kan värdera icke-monetära värden mycket högre än vad exempelvis 

en individ i Norrland gör. Idag existerar inga perfekta värderingsmodeller för 

att fastställa ett marknadsvärde som på ett adekvat sätt tar hänsyn till dessa 

faktorer. Det blir med andra ord svårt för en värderare att korrekt uppskatta 

marknadsvärdet. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda värderingen av de icke-monetära 

nyttorna i skogsfastigheter. 

 

1.4. Forskningsfrågor 

 Hur ser värderare på de icke-monetära faktorerna? 

 Hur värderas de icke-monetära faktorerna? 

 Finns det vissa faktorer som värderas eller beaktas i högre utsträckning än andra? 
 

1.4.1. Hypoteser 

 Värderare låter ortsprismaterialet visa vad dessa nyttor är värda. 

 Värderare låter dessa nyttor utvisas genom budgivning, där köpare får sätta 
värdet på dessa nyttor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 

1.5. Avgränsningar 

Vår undersökning kommer att omfatta intervjuer med värderingsmän 

verksamma i Värmland. Vi kommer även att försöka få tag i de som har som 

utgångspunkt Karlstad, detta för att i så stor utsträckning som möjligt ha 

intervjuer ”live”. 

Studien kommer att koncentreras på de icke-monetära nyttorna. 

Studien kommer utföras under våren 2013, och behandla det läge som då 

råder. 

 

1.6. Begreppsdefinitioner 

Nedan följer definitioner av de begrepp som kan anses som grundläggande för 

att ha en fortsatt förståelse när uppsatsen behandlas. 

Affektionsvärde – ”värde, som en fastighet har för en enskild person på grund 

av personliga förhållanden av känslomässig karaktär” (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2010) 

Arrondering - begrepp som anger storlek, läge, form samt hur skogsskiftenas 

förhållande till varandra (Nationalencyklopedin 2013a) 

Avkastningsvärde – ”nuvärde av de förväntande avkastningar” 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2010). 

Bonitet - är skogens bördighet/växtlighet och påverkas främst av klimat, läge, 

trädarter samt geologiska förutsättningar. (Nationalencyklopedin 2013b) 

Brukningsenhet – ”brukningsenhet, inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel 

samt frukt- och trädgårdsodling bedriven verksamhet under samma 

driftsledning. Termen brukningsenhet motsvaras i Lantbruksregistret av 

företag.” (Nationalencyklopedin 2013c). 

Driftnetto – ”Löpande överskott som står till förfogande för förräntning av 

fastighetskapital, sedan utbetalningar för drift och underhåll dragits från 

bruttobetalningarna” (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2010). 

M3sk – måttenhet för volym skog i kubikmeter där stamvirket inklusive bark 

ovanför stubbskäret ingår. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). 
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Monetär nytta – en nytta som går att beräkna i pengar. (Bertholdsson et al. 

2012). 

Icke-monetär nytta – en nytta som inte går att beräkna i pengar. (Bertholdsson 

et al. 2012). 

Skogsskifte – del av skogsfastighet som är avsatt för t.ex. avverkning, 

plantering etc. (Nationalencyklopedin 2013d) 

Skotningsavstånd – begreppet skotning är forslingen av virke från skogen på 

vägar (Nationalencyklopedin 2013e). Avståndet är hur långa dessa vägar är. 

Ägosplittring – ett begrepp för att visa hur arrondering mellan ägare och 

skiften är strukturerad. (Nationalencyklopedin 2013f) 
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1.7. Disposition 
 

Kapitel 1 Inledning innehåller  beskrivning av uppsatsens bakgrund, 

problemformulering/-diskussion, syfte, hypoteser, forskningsfrågor samt 

redogörelse för grundläggande begrepp inom uppsatsens 

undersökningsområde. 

Kapitel 2 Formalia innehåller den formalia som är bra att ha en förståelse för 

att kunna förstå uppsatsens övriga delar. 

Kapitel 3 Teori innehåller teorin som berörs i uppsatsen. Här beskrivs 

värdeteori med begrepp och metodik. 

Kapitel 4 Metod innehåller val av metod, diskussion kring den, urval av 

undersökningsenheter, samt kritik och risker kring gjorda val. 

Kapitel 5 Empiri innehåller de resultat som erhållits av undersökningen som 

gjorts.  

Kapitel 6 Analys innehåller analysen av de resultat som redovisats i empirin, 

med koppling mot bakgrunden, frågeställningarna och teorin. 

Kapitel 7 Slutsats innehåller författarnas egna slutsatser från analysen och svar 

på de forskningsfrågor som användes som utgångspunkt för undersökningen 

samt förslag på vidare forskning. 

Kapitel 8 Referensförteckning innehåller samtliga källor och referenser som 

använts under uppsatsens tillkommande. 
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2. Formalia 

Nedan följer formalia om värderarens roll, samt det som är specifikt för 

skogsfastigheter som är bra att ha kunskap om för att förstå uppsatsens 

följande material. Detta utgör inte en grund till analysen likt följande avsnitt 

teori.  

 

2.1. Värderarens roll 

Att värdera en skogsfastighet är en komplex uppgift som kräver kunskap och 

fingertoppskänsla. Enligt French & Gabrielli (2004) är värdering mer en konst, 

än en vetenskap. Värderaren jobbar för att uppskatta ett så korrekt 

marknadsvärde som möjligt, som är uttryckt efter resonabla grunder (Hyder 

2007). 

I enlighet med European Valuation Standards så skall en värderare vara kritisk 

till att acceptera sina uppdrag, då den verksamma värderaren ska känna att 

denne har den rätta kunskapen och vara kvalificerad nog för att ta åt sig 

uppdraget. Vid anställning av uppdraget för värdering skall det i klartext 

framgå vad som förväntas av värderaren från kundens sida, lagen och 

yrkesetik. Om det finns behov att avvika från standarder ska detta redovisas 

tydligt för att underlätta arbetet för vidare behandling av utlåtandet. En 

värderare ska verka för uppdragsgivarens räkning men ändå uppvisa en 

yrkesprofessionalism och vara oberoende i sitt värdeutlåtande (TeGoVa 2013) 

Processen att bedöma ett värde på en fastighet är i princip den samma som för 

att värdera vilken typ av fastighet som helst. Det handlar om att ta reda på så 

mycket som möjligt om fastigheten för att kunna utrycka ett kvalificerat 

yttrande om fastighetens värde, samt stödja rimligheten av värdet av en viss 

egenskap, för ett visst ändamål och dessutom för ett visst datum utrycka detta 

i pengar. Hårt arbete och sunt förnuft är två goda egenskaper som krävs för att 

komma fram till rätt värde (Hyder 2007).  

I värderarens arbete finns inga riktlinjer dragna för hur dennes arbete ska 

utföras, det som finns att tillgå som hjälp är European Valuation Standards 

(TeGoVa 2013) som säger vad som ska finnas med i ett värderingsutlåtande. 

Detta för att göra bedömningsprocessen så ordnad som möjligt och för att 

göra värderingen så enkel och övertygande som möjligt (Hyder 2007). 
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2.2. Fastighetsmarknaden & Skogen 

En fastighetsmarknad kan definieras som när en köpare och en säljare utbyter 

fastigheter genom någon form av överlåtelse, t.ex. köp, arv, gåva etc. I viss 

mån ingår även överlåtelser av så kallade fastighetsbolag och fusioner av dessa, 

samt bygg- och hyresmarknaden (Lind 2008). Inom denna marknad existerar 

även skogsfastigheter.  

 

2.2.1. Skogsbruksplan 

Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg som används av både värderare och 

brukare/ägare av skogen för värdering, skötsel och bruk av skogsfastigheten. 

Varje brukningsenhet skall enligt Skogsvårdslagen ha en sådan plan 

(Bertholdsson et al. 2012).  Bertholdsson et al. (2012) och Svensson & 

Wermesand (2011) lyfter fram skogsbruksplanen som väldigt viktig för 

värderingen av skogsfastigheter då det är utifrån uppgifterna i den som 

skogens avkastningsvärde räknas fram.  

Skogsbruksplanen består av flera delar. Delvis finns information om 

parametrar som fastighetens areal, virkesförråd, trädslag och dess fördelning, 

ståndortsindex och beståndets ålder (LRF Konsult 2013e), huggningsklass 

(Skogsstyrelsen 2013c). Delvis finns kartor och bilder av fastigheten och 

skogen. Det kan vara till exempel flygfoton av fastigheten, temakartor (där alla 

olika avdelningar markeras), samt en fastighetskarta med gränser och vägar på 

fastigheten (Bertholdsson et al. 2012). Till skogsbruksplanen kommer även 

åtgärdsförslag (plantering, röjning gallring m.m.) så att skogen skall kunna 

skötas på bästa sätt (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). 

En skogsbruksplan löper ofta på 10 år, men ska gärna vara så uppdaterad som 

möjligt om den skall användas som underlag för värdering eller försäljning. 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2010; LRF Konsult 2013e). 

 

2.2.2. Skogsinventering 

Bertholdsson et al. (2012) framhäver vikten av att en besiktning eller 

”skogsinventering” utförs för att en skogsbruksplan skall kunnas tas fram och 

anses som tillförlitlig.  
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Många värderare vill dock även göra en egen okulär besiktning för att skaffa 

sig en egen uppfattning om fastighetens tillstånd (Svensson & Wermesand 

2011). 

Skogsinventeringen går ut på att skogen och fastigheten undersöks med 

hänsyn till vilka trädsorter som finns, deras omfattning, kvalitet och vilka 

produkter skogen skulle kunna producera. Undersökningen bör göras av en 

skog-/jägmästare eller annan expert. Detta kan dock vara kostsamt för en 

skogsägare, och görs därför inte alltid. (Kobriger et al. 2011). 

Det finns två tillvägagångssätt för att inventera skogen. Den ena metoden 

kallas stamräkning och tar hela skogen i beaktande. Den är på grund av sin 

omfattande natur endast vanlig vid värderingar av mindre bestånd när 

exempelvis en fastighet ska styckas av för att anlägga väg (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2008). Den andra metoden kallas för beståndsuppskattning och 

här tas endast en för fastigheten representativ del ut som helst ska vara 

likartad. Med likartad menas att ”delen” skall utgöras av ett skogskifte med 

endast en trädsort eller träd av en viss ålder. Det är en mycket mer noggrann 

undersökning, då uppgifter om skiftets bonitet, ålder etcetera framkommer. 

Metodens svaghet ligger i att resten av fastigheten blir då uppskattad på en 

schabloniserad grund, vilket leder till att eventuella uppgifter om virkesförråd 

kan bli felaktiga (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). 
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3. Teori 

Uppsatsen behandlar värdering av icke-monetära nyttor på skogsfastigheter. 

Nedan följer därför värdeteori, värderingsmetoder, information om 

prispåverkande faktorer samt den icke-monetära nyttan. Kapitlet avslutas med 

en förklaring om användningen. 

3.1. Värdeteori 

Värdering innehåller ett flertal värdebegrepp men de viktigaste begreppen i 

Sverige är marknadsvärde och avkastningsvärde. Vilket värde som används är 

högst individuellt och tas fram i beaktande av person och situation i vilken 

värderingen utförs (Persson 2008). Därav bör en avvägning göras mellan 

begreppen. Det är också viktigt att värderaren ger ut det begrepp som 

efterfrågas av uppdragsgivaren (Ratterman 2008). Värderingen sker oftast för 

att fastigheten i fråga skall överlåtas på något sätt. (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2008 & Svensson & Wermesand 2011). Nedan följer en 

beskrivning av de begrepp som är viktiga för området. 

 

3.1.1. Marknadsvärde 

Marknadsvärde är det vanligaste värdebegreppet i Sverige (Persson 2008), och 

det som vanligen efterfrågas vid värdering av skogsfastigheter 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). Marknadsvärdet kan definieras 

som ”det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på 

en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföring, utan partsrelationer 

och utan tvång.” (Persson 2008, s. 248). Priset kan variera då förutsättningarna 

kan skilja sig mellan olika affärer och olika parter.  Det är med andra ord ett 

uttryck för den aktuella fastighetens bytesvärde (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2008).  

För att kunna sätta ett marknadsvärde på en fastighet måste det först fastställas 

vilken typ av verksamhet som är lämpligast och ger högst värde till fastigheten.  

Det kan vara den verksamhet som nu bedrivs eller någon annan, beroende på 

hur den aktuella delmarknaden ser ut (Pagourtzi et al. 2003). Vidare måste 

hänsyn till fastighetens taxeringsvärde tas när marknadsvärdet ska bestämmas 

(Bertholdsson et al. 2012).  
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En fastighets marknadsvärde kan bestå av flera beståndsdelar. Marken har sitt 

värde, precis som eventuella byggnader på marken har sitt, men andra 

tillgångar som exempelvis skog skall också tillskrivas ett värde (Sundelin 2011). 

De olika beståndsdelarna i en fastighets marknadsvärde kan delas upp i 

monetära och icke-monetära värden. Exempelvis utgör skogen ett monetärt 

värde då skogen kan generera pengar när den avverkas. Icke-monetära nyttor 

är sådana nyttor som inte genererar några pengar, exempelvis fastighetens läge. 

(Sundelin & Lönnstedt 2005). 

Marknadsvärdet på en fastighet tas fram genom att använda de 

värderingsmetoder som är brukliga för den typen av fastighet (Pagourtzi et al. 

2003). Metoderna förklaras utförligare i avsnitt 3.2. 

 

3.1.2. Avkastningsvärde 

Ett avkastningsvärde kan definieras som ”nuvärdet av förväntade framtida 

nettoöverskott” (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008) eller som 

Persson (2008) definierar det "nuvärdet av framtida avkastningar (eller nyttor) 

från värderingsobjektet" och är främst intressant för en person som innehar en 

fastighet, värdet är relativt individuellt då det baseras på förutsättningar för en 

individ och dennes kunskaper (Persson 2008). 

 

3.1.3. Kostnadsbegrepp 

Kostnadsbegrepp kan inte anses som ett värdebegrepp likt marknadsvärde och 

avkastningsvärde men kan ha en funktion som en värdepåverkande faktor. 

Två av de vanligare begreppen är återanskaffningsvärde (kostnad att 

införskaffa en identisk tillgång) och tekniskt nuvärde(återanskaffningsvärde 

med hänsyn till ålder och skick). Även fast dessa inte används i någon större 

utsträckning i Sverige idag i värderingssammanhang skulle de kunna användas 

som en del i ortsprisjämförelser (Persson 2008). 
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3.2. Värderingsmetoder 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2010) listar 4 punkter som de anser 

vara specifika och bör tas i beaktande vid värdering av skogsfastigheter 

 Varje fastighet har sin egna specifika avkastningspotential 

 Det krävs en viss mängd förkunskaper om skogsbruk för att kunna värdera 
skogsfastigheter 

 Antalet försäljningar på existerande marknad är få 

 Ofta används flera värderingsmetoder för att fastslå ett ”bättre” värde. 

Det finns ett flertal tillvägagångssätt att värdera tillgångar, nedan följer en 

beskrivning av de metoder som används för att värdera skogsfastigheter. 

 

3.2.1. Ortsprismetoder 

Att använda sig av olika varianter av ortsprismetoden vid värdering är vanligt i 

Sverige. Utgångspunkten för samtliga metoder är att det objekt som ska 

värderas jämförs mot liknande objekt inom samma delmarknad. På vilket sätt 

objekt liknar varandra varierar, beroende på vilka faktorer som tas i beaktande 

vid jämförelsen samt vilken fastighetstyp det rör sig om. Jämförelsen görs för 

att nå fram till ett jämförelsepris, vilket används när marknadsvärdet på 

objektet sätts (Persson 2008).  

Ortsprismetoder delas in i direkta och indirekta varianter. De direkta 

varianterna är baserade på tidigare försäljningspriser medan de indirekta är 

baserade på nyckeltal. (Persson 2008). Hur stor tillgången är på jämförelse-

material och data påverkar hur väl metoden kan tillämpas (Pagourtzi et al. 

2003). När det finns gott om jämförelseobjekt och information om hur 

marknaden är, är ortsprismetoden en väldigt gångbar metod att värdera 

fastigheter med . De vanligaste varianterna av ortsprismetoden i Sverige är 

enligt Johansson et al.(2011):   

 

 Areametoden – köpeskillingen delat på area/areal. 

 Bruttoinkomstmetoden  – köpeskillingen sätts i relation till bruttoinkomsten (på 
kommersiella fastigheter) 

 Nettokapitaliseringsmetoden – driftnetto som en procentsats av köpeskillingen är 
utgångspunkten (denna metod är egentligen en avkastningsbaserad metod, men i 
och med att många värderare använder sig utav avkastningskrav från marknaden 
kan den anses vara en form av ortsprismetod). 

 Taxeringsvärdemetoden eller köpeskillingskoefficienten – köpeskillingen genom 
taxeringsvärdet (ofta enfamiljshus). 
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Dessa utgör olika sätt att normera underlaget för att sedan kunna använda det 

som jämförelse, detta på grund av att det är näst intill omöjligt att hitta 

identiska objekt. På skogsfastigheter är det vanligast att använda köpeskillingen 

genom virkesförrådet (kr/m3sk) eller köpeskilling i relation till arealen (kr/ha). 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008).  

Då skog är väldigt vanligt i Sverige, kan det antas att en stor andel fastigheter 

innefattar skog men kan också innehålla annat, exempelvis jordbruksmark eller 

bostäder. Därför bör en skillnad göras på de fastigheter som består av endast 

skog, och de fastigheter där annat ingår enligt ovan. De faktorer som normalt 

jämförs på skogsfastigheter har en tendens att variera mer än på andra typer 

av fastigheter, därför bör ortsprismetoder användas med försiktighet 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). Det blir då viktigt vilka faktorer 

som värderaren väljer att ta in i sin jämförelse. Problemet är dock att en sådan 

värdering har en tendens att bli väldigt subjektiv när värderaren ”fritt” får välja 

faktorer att väga in (Pagourtzi et al. 2003) 

Som nämnts ovan är ortsprismetoder väldigt funktionella när tillgången på 

jämförelsematerial är god, vilket inte alltid är fallet. Exempelvis i Skogs-

barometern, anger 19 procent av de 751 tillfrågade att de har köpt sin 

skogsfastighet på en öppen marknad. Med andra ord så finns det ganska dåligt 

underlag för jämförelser (LRF Konsult 2013d).  

Överlåtelser som sker på andra marknader än den öppna, såsom arv och gåva 

är inte av intresse, då de ersättningar som förekommer där ofta inte är 

marknadsmässiga (Sundelin 2011). Urvalet av jämförelseobjekt bör först och 

främst göras i närområdet, exempelvis kommunen. Men ju större bristen är på 

jämförbara objekt, desto större område får tas in i beaktande, såsom 

grannkommuner. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). 

Många av de företag som värderar skogsfastigheter har mindre, interna 

databaser med ortsprismaterial, men idag saknas en rikstäckande databas 

(Svensson & Wermesand 2011). Detta gör att ortsprismetoden blir svåranvänd 

och kan inte ge ett korrekt marknadsvärde på en skogsfastighet. Det behövs då 

någon form av marknadssimulering, vilken avkastningsbaserade metoder kan 

utgöra (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). 
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3.2.2. Avkastningskalkylbaserade metoder 

Den avkastningskalkylbaserade metoden är en välanvänd metod vid värdering 

av skogsfastigheter. Oftast tas modellen i bruk då en ortsprismetod inte kan 

tillämpas på grund av för få transaktioner i området eller för olika fastigheter 

för att kunna anses som bra jämförelseobjekt (French & Gabrielli 2003). Dessa 

typer av metoder kan både användas för att bedöma ett marknadsvärde för 

fastigheten, men också ett avkastningsvärde, beroende på syftet med 

värderingen (Persson 2008). 

Metoden är väldigt bra att värdera skogsfastigheter med, när skogsbruk är 

fastställt som den bästa användningen av marken och det finns uppgifter om 

hur fastighetens intäkter och kostnader för ett sådant användande ser ut 

(Kobriger et al. 2011). Värdet för skogsbruket på fastigheten fastställs genom 

att värderaren nuvärdesberäknar uppskattat kassaflöde som skogen genererar 

(French & Gabrielli 2003). Det är viktigt att den data som används i 

modellerna stämmer, för minsta fel kan göra att värdering blir inkorrekt, vilket 

kan minska förtroendet för värderaren (Sorensen 2010). 

Enligt Persson (2008) så behövs fyra förutsättningar för att kunna använda sig 

av dessa metoder, nämligen: en kalkylmodell, ingående grunddata (återfinns i 

skogsbruksplanen), kalkylränta och direktavkastningskrav, samt eventuellt 

restvärde på fastigheten. 

Om ett marknadsvärde eftersöks bör dessa förutsättningar baseras på 

marknadens schabloner för exempelvis kalkylränta och direktavkastning. 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008; Pagourtzi et al. 2003). Det är 

vanligt att köpare och säljare inte kan enas om ett värde, då båda parter utgår 

från sina egna förutsättningar och investeringskalkyler där de kan ha olika 

avkastningskrav och olika uppfattningar om hur skogen ska avverkas 

(Bertholdsson et al. 2012). 

I och med att skogsfastighetsmarknaden avreglerades i början av 90-talet steg 

priserna på skogsfastigheter och har stigit stadigt sedan dess. Timmerpriset har 

inte haft samma utveckling, utan har istället varierat mycket mer 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008). Timmerpriserna motsvarar 

därför inte längre fastighetspriset som det en gång gjorde, vilket har lett till att 

den avkastningskalkylbaserade metoderna inte kan räkna fram ett lika korrekt 

marknadsvärde som tidigare (Sundelin 2011).  
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Idag är en av de populäraste varianterna i Sverige en metod som kallas 

beståndsmetoden, där värderarna använder sig av ett datorprogram (BM-Win) 

för att beräkna det specifika beståndets värde på marknaden. Värderaren måste 

då ha tillgång till tillräcklig information om det specifika beståndet men också 

om den specifika marknadens virkespriser och huggningskostnader. Det 

framtagna värdet måste sedan justeras mot eventuellt ortsprismaterial för att få 

fram ett marknadsvärde (Lantmäteriverket 2013).  

 

3.2.3. Kostnadsmetoder 

Utgångspunkten för denna metod är de kostnader som lagts ned på 

fastigheten, i det här fallet vad det kostar att plantera och röja skog. Denna 

summa kan komma att både över- och understiga marknadsvärdet på 

fastigheten (Persson 2008). Dessa metoder används inte idag i Sverige, men är 

användbara på specialfastigheter (värme- och elkraftverk) (Johansson et al. 

2011).  Detta för att de ofta saknas bra jämförelsematerial för sådana 

fastigheter (Pagourtzi et al. 2003). Metoden bör användas restriktivt då den har 

problem med att tillskriva marken något värde när det saknas kostnader för 

denna. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008; Persson 2008). 

Kobriger et al. (2011) lyfter fram metoden som användbar när fastighetens 

värde vid bästa utnyttjande skall fastställas, alltså för att se vilken typ av 

verksamhet som ska bedrivas på fastigheten för att den skall bli så värdefull 

som möjligt. För att kunna göra detta krävs dock information om vad 

skogsbruk kostar i regionen, hur utbrett det är, samt om det finns liknande 

fastigheter i regionen som bedriver skogsbruk. (Kobriger et al. 2011). Om 

detta finns att tillgå skulle metoden vara användbar som underlag för 

investeringsunderlag (Kobriger et al. 2011; Lind 2008) samt för att ta fram ett 

korrekt marknadsvärde (Pagourtzi et al. 2003). 

 

3.3. Prispåverkande faktorer 

En fastighet har ett flertal faktorer som påverkar det slutgiltiga priset. Det 

finns de faktorer som är direkt anknutna till fastigheten, där sådant som läge, 

storlek, ålder och standard ingår i denna grupp. En annan är de 

marknadsanknutna faktorer där utbud och efterfrågan styr.  
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Sist kommer övriga omvärldens faktorer som konjunkturen, inflationen och 

eventuell reglering av marknaden (Persson 2008). 

Straka & Fasano (2009) lyfter fram skogens tillväxt, timmerpriserna och 

markvärdet som de tre mest drivande faktorerna av prisutvecklingen på 

skogsfastigheter. Bergqvist & Healy (1994) menar att sådana faktorer så som 

bonitet, avverkningsmogen skog och trädsorter kan vara viktigare för 

fastighetens värde än fastighetens storlek och läge. 

 

3.3.1. Icke-monetära nyttor 

En typ av faktorer som påverkar priset är så kallade icke-monetära nyttor, det 

vill sig säga nyttor på fastigheten som av sin natur inte generar några pengar. 

(Bertholdsson et al 2012). Många av dessa nyttor grundar sig i fastighetens 

läge, exempelvis läge vid sjö, närhet till tätort eller avskildhet från sådan samt 

möjligheter till rekreation eller närhet till sådan (Scarpa 2000; Snyder et al. 

2007). Det finns även de som vill investera i sin gamla hemtrakt för att på så 

sätt knyta an till sin uppväxt (Ericsson 2012).   

Ferranto et al. (2011) menar att dessa nyttor är vanligare på små fastigheter, då 

större fastigheter ofta  har främst ekonomiska motiv med sitt ägande. Dock är 

närhet till natur viktigt för båda kategorierna av fastigheter. 

 

Studier har visat att många skogsägare värderar icke-monetära nyttor högre än 

själva skogsbruket. (Scarpa 2000; Snyder et al. 2007).  I Skogsbarometern 

angav 47 procent att de hade icke-monetära motiv till sitt ägande. (LRF 

Konsult 2013d). Dessa icke-monetära nyttor är mer efterfrågade i tätbefolkade 

områden då det ofta finns färre möjligheter till rekreation inuti städer (Scarpa 

2000). 

Icke-monetära nyttors påverkan på priset har försökt att kvantifieras ett flertal 

gånger. Arvidsson (2009) fick fram att köparna i hans undersökning betalat i 

snitt 28 procent över avkastningsvärdet för sådana värden.  

Paulsson (2002) kom fram till ett medelvärde på 26 procent av priserna i norra 

och mellersta Götaland bestod av icke-monetära nyttor. 
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3.4.  Förklaring till formalia & teori 

Studien är inriktad på värdering av skogsfastigheters icke-monetära nyttor. Det 

som i slutändan ska analyseras är huruvida värderingsmän tar hänsyn till dessa 

icke-monetära nyttor och i så fall hur. Därför knyts teorin an till detta genom 

att ta upp värderingsteori för att belysa vilka värdebegrepp och 

värderingsmetoder som finns och används, vilka faktorer som påverkar värdet 

och ett tydliggörande av de icke-monetära nyttorna.  

I avsnittet formalia (kapitel 2) förklaras värderarens roll, skogsbruksplanen 

samt innebörden av skogsinventering då de är några av de grundkunskaper 

som krävs för att förstå värdering av skogsfastigheter. 
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4. Metod 

Vår uppsats har som utgångspunkt att utreda hur värderingsmän bedömer 

skogsfastigheters värde och mer specifikt hur de tar hänsyn till de icke-

monetära nyttorna på dessa fastigheter. Det är med andra ord 

värderingsmannens tankegångar och bedömningar som vi ska undersöka, 

beskriva och skapa en förståelse för. Vidare behövs ett bra metodval för att 

utreda detta på bästa sätt. Nedan följer en formell genomgång av metodteori, 

som följs av en generell diskussion i avsnitt 4.7. 

 

4.1. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Det finns ett flertal vetenskapsteoretiska perspektiv att ta i beaktande när 

forskning ska bedrivas och hur vi ska förstå den. Jacobsen (2002) lyfter fram 

två stycken som något vanligare, positivism och hermeneutik.  

Positivismen har sin grund i vetenskaplig rationalitet, med det menas att 

kunskapen ska kunna prövas empiriskt genom olika mätningar. De metoder 

som används inom positivism ska ge tillförlitlig kunskap och de förklaringar 

som anges ska ha ett orsak-verkan samband (Wallén 1996). Forskaren är ofta 

objektiv och undersökningarna försöker beskriva det generella, ofta i siffror 

(Jacobsen 2002). Positivismen har därför problem med att beröra subjektiva 

egenskaper, så som känslor och upplevelser (Wallén 1996). 

Hermeneutik handlar om tolkningar, och är på sätt mer subjektiv. Den som 

utför tolkningen bör ha en förkunskap för det som undersöks. Tolkandet delas 

in i del- och helhetsperspektiv, med det menas att för varje del som tolkas sätts 

den delens perspektiv in i ett större perspektiv, vilket ger en ”levande” 

helhetsbild (Wallén 1996). Hermeneutik följer inga konkreta lagar, utan söker 

istället det som är annorlunda och specifikt och anges ofta i ord (Jacobsen 

2002). 

 

4.2. Deduktiv eller induktiv ansats 

När en empirisk undersökning görs kan också två olika forskningsansatser tas, 

deduktiv och induktiv. Deduktiv ansats utgår från att den undersökande 

skaffar sig en viss förkunskap för att sedan empiriskt undersöka huruvida 

denna stämmer eller ej.  
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En induktiv ansats innebär att undersökning sker utan förkunskaper och 

således finns inga förväntningar på resultatet, vilket rent praktiskt betyder att 

teorin skrivs efter empirin. (Jacobsen 2002).  

 

4.3. Kvalitativ eller kvantitativ metod 

En empirisk undersökning har vidare en kvalitativ eller kvantitativ metod för 

att samla in informationen. Enklast skiljs dessa åt genom att en kvantitativ 

ansats innebär en undersökning i form av exempelvis enkäter med bestämda 

svarsalternativ, vars resultat sedan redovisas i siffror. En kvalitativ ansats 

innebär att den empiriska undersökningen sker genom exempelvis intervjuer 

eller observationer och att resultatet redovisas i ord (Jacobsen 2002). De kan 

dock inte särskiljas helt då kvalitativa ansatser har kvantitativa inslag samtidigt 

som kvantitativa ansatser har kvalitativa grunder (Bjereld et al. 2009). 

En kvantitativ ansats har möjlighet att vara omfattande och besitter ofta hög 

extern giltighet, resultatet är ofta enkelt att hantera. Nackdelen är att det ofta 

bli en ytlig undersökning då de ofta förbestämda svarsalternativen har problem 

att nå ner djupet (Jacobsen 2002). 

Fördelarna med kvalitativ ansats är att undersökningen når ner till djupet på 

frågeställningar som används, och resultatet är ofta detaljrikt och nyanserat, 

vilket gör att ansatsen ofta har en hög intern giltighet. Nackdelen är att 

ansatsen är resurskrävande, då varje enskild undersökningsenhet kräver 

mycket tid att behandla vilket ofta leder till att antalet undersökta blir få. Det 

nyanserade resultatet ger ofta problem med den externa giltigheten, det vill 

säga att det kan bli svårt att använda resultatet på andra förhållanden. 

(Jacobsen 2002). 

 

4.4. Förhållande mellan population/urvalsram/urval 

Syftet med vår uppsats är att utreda hur värderingsmän värderar 

skogsfastigheter och de icke-monetära nyttorna på dessa. Studiens population 

utgörs av Sveriges alla skogsfastigheter, då undersökningen principiellt går att 

applicera på dessa. De som är mest lämpade att delta i en sådan undersökning 

är de värderingsmän som är verksamma inom området skogsfastigheter. Vi har 

därför valt att kontakta värderingsmän på företag som är  inriktade mot skog 

och skogsfastigheter samt de fastighetsmäklare som förmedlar skogs-
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fastigheter. Vår geografiska avgränsning där vi valt att koncentrera oss på 

Värmland ger oss vår urvalsram. Vidare har vi valt ut ett antal som vi 

kontaktar för att utföra intervjuer med.  

 

4.5. Reliabilitet & Validitet 

Det är viktigt att den empiriska undersökningen har validitet och är reliabel. 

Med det menas att empirin ska vara giltig och relevant samt tillförlitlig och 

trovärdig (Jacobsen 2002). 

Dras begreppen längre kan validitet definieras som vad vi undersöker, och 

huruvida vi undersöker det vi tänkt undersöka, om så är fallet är validiteten 

hög. Jacobsen (2002) delar in giltighet i intern och extern giltighet. Den interna 

giltighet är den vi nämnda ovan, det vill säga om det som tänkts undersökas är 

det som undersöks. Här kan även begreppsvaliditet räknas med, om vi har 

samma definition av ett begrepp som den som undersöks har. Ett sätt att öka 

detta är att låta den undersökte operationalisera begreppet. Extern giltighet 

visar hur pass överförbar undersökningen är, det vill säga om den går att 

applicera på fler ställen eller situationer än den undersökta. 

Begreppet reliabilitet handlar istället om hur vi undersöker det vi ska 

undersöka, det vill säga att eventuella misstag i undersökningen kan ge 

resultatet låg reliabilitet. Ett sätt att höja den är att upprepa undersökningen 

för att få bort fel och misstag som kan ha skett vid första undersökningen 

(Bjereld et al. 2009). Wallén (1996) menar dock att inga metoder kan garantera 

helt tillförlitliga resultat. 

 

4.6. Etiska aspekter 

De  etiska aspekter som vi måste ta hänsyn till är i vilken mån de personer vi 

tänkt intervjua vill medverka, huruvida de vill gå ut med namn, titel och 

företag de arbetar på samt att vi redovisar riktiga resultat (Jacobsen 2002). 

Detta kommer beaktas samtidigt som ingen information som kan vara känslig 

ur ett rent konkurrensmässigt perspektiv kommer att delges. 

Vidare ska vi som forskare se till att redovisa ett så riktigt resultat som möjligt, 

och inte på något sätt manipulera det för att framställa resultat som vi 

potentiellt skulle vilja ha.  
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4.7. Val av metod & Genomförande 

Den empiriska undersökningen utförs genom en kvalitativ metod med öppna 

intervjuer ur en positivistisk kunskapssyn och en deduktiv ansats. Detta för att 

vi anser att vår frågeställning är explorativ, det vill säga att vi vill undersöka det 

vi inte vet mycket om. En sådan frågeställning kan få många olika svar som 

kan vara både djupa och komplexa. (Jacobsen 2002).  

Vi har en del förkunskaper och hypoteser för hur resultatet blir, men kan få en 

del svar från undersökningen som förvånar. Vi anser därför att vi har en 

deduktiv ansats, då vi kommer skaffa oss förkunskaper för att sedan gå ut och 

se om dessa stämmer, medan vi fortfarande är öppna för nya svar som vi 

kanske inte räknat med, allt detta för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt att analysera. 

Eftersom uppsatsens syfte inte eftersöker att kvantifiera något utan istället 

belysa ett resonemang är den kvalitativa ansatsen att föredra, då den har 

möjlighet att gå in djupare i ämnet än vad den kvantitativa har. En kvalitativ 

ansats är också lämplig när det skall skapas klarhet i vad exempelvis ett 

begrepp innefattar och hur vissa människor tolkar och förstår det.  

Undersökningen sker genom öppna intervjuer som spelats in för vidare analys. 

Det svåra med intervjuer är att lära sig ställa de rätta frågorna, i rätt tempo och 

form så att intervjun blir så bra som möjligt och där intervjuaren får svar på de 

frågor som ställs. Det kanske viktigaste är att ställa öppna frågor, det vill säga 

där den intervjuade inte leds in på att svara på ett visst sätt utan istället får 

formulera sig fritt om ett ämne. Två viktiga egenskaper som intervjuare är att 

vara en god lyssnare samt flexibel (Ely et al. 1993). Detta tillämpas i 

undersökningen genom att utveckla och ställa frågorna på ett sådant sätt att 

informanten får svara öppet på dessa. Detta ökar även undersökningens 

reliabilitet då eventuella misstag i studien försvinner.   

Materialet analyserades sedan mot bakgrund av frågeformuläret, där vi 

noterade svaren informanterna gav på frågorna (se Bilaga 1) och som 

redovisas i empirin. Detta jämfördes senare mot den teori som tas upp i 

kapitel 3. 

Studiens urval är koncentrerat på de värderingsmän som är verksamma i 

Värmland med utgångspunkt Karlstad då vi kan besöka dem på deras 

arbetsplats. 
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Trost (2010) tycker det är en av de bättre platserna att ha intervjuer på, då den 

som intervjuas kan slappna av, vilket i sin tur ska leda till bättre svar.  

Ett av de större problem med valet av kvalitativ ansats är att den ofta är 

resurskrävande, varje intervju tar åtskilligt med tid att genomföra, analysera 

och bearbeta. Detta leder till att antalet undersökta kan komma att bli lidande, 

och det kan då bli svårt att uppnå en teoretisk mättnad, det vill säga den nivå 

av data där variationen upphör. Antalet intervjuade blev sju stycken värderare 

vilket kan anses lågt, vi upplevde dock att vi lyckades uppfylla en teoretisk 

mättnad.  

Det största problemet med studiens geografiska avgränsning Värmland, är att 

risken finns att den inte är applicerbar på andra områden. Värmland tillhör ett 

av de skogrikaste regionerna i Sverige, vilket kan antyda att värderingen här är 

något mer utvecklad och värderare har eventuellt mer underlag att jämföra 

med. De icke-monetära nyttorna kan också vara ovanligare här då det är 

vanligare att äga skog i Värmland än exempelvis Uppland, och då spelar de 

icke-monetära värdena kanske inte in lika mycket. Det existerar med andra ord 

en risk för att den externa giltigheten blir lidande. 

I studiens tidigare skede så fanns en oro för att teoretisk mättnad eventuellt 

inte skulle nås samt att vår geografiska avgränsning skulle begränsa studiens 

giltighet för mycket. Därför valde vi även att skicka ut frågor till värderare 

verksamma runt om i landet. Detta gjorde innan den empiriska 

undersökningen utfördes. Denna mini-enkät bestod av 5 öppet ställda frågor 

(se bilaga 2) och skickades till 120 stycken. Svarsfrekvensen var dock mycket 

låg, vi erhöll endast 6 svar. Dessa har därför endast använts som ett 

komplement till studiens huvudsakliga empiri, för att på så sätt försäkra 

empirisk mättnad och öka studiens reliabilitet. Resultat redovisas närmre i ett 

särskilt avsnitt (5.8) i empirin. 

Arbetet är utfört på sådant sätt att båda författarna kan anses ha bidragit i lika 

stor del till uppsatsens tillkomst.   
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5. Empiri 

Den empiriska undersökningen utgick från ett frågeformulär (se Bilaga 1) som 

användes under samtliga genomförda intervjuer. Redovisningen av empirin 

följer därför samma mall som frågeformuläret. Avsnittet 5.8 där vi redovisar 

de resultat som erhölls från vår mini-enkät utgår från ett annat frågeformulär 

(se bilaga 2). 

 

5.1. Intervju 1: Erik Johannesson, Svenska Gårdar 

Erik Johannesson är fastighetsmäklare på Svenska Gårdar. Han har varit 

verksam inom branschen i sju år och varit specialiserad på skogsfastigheter de 

senaste fyra åren. 

Erik anser att skogen alltid har gått bra, men 2012 var första året som 

marknaden gick ner på grund av att virkespriserna gick ned. Erik tror att detta 

beror på den starka kronan, då mycket av virket som produceras exporteras till 

utlandet. Efterfrågan på skogsfastigheter är fortfarande stor, men köparna har 

en klarare bild av vad de vill ha i en skogsfastighet. Det är lättare att sälja de 

"fina" fastigheterna, medan de "sämre" kräver lite mer jobb. 

Erik använder sig av ortsprismetoden när han värderar. Referensobjekten tas 

från de försäljningar som Svenska Gårdar tidigare gjort. Utgångspunkten för 

värderingen är skogsbruksplanen för den aktuella fastigheten. Erik gör ingen 

egen okulär besiktning av fastigheten, då han menar att allt står i 

skogsbruksplanen.  

De faktorer som påverkar mest är ålderfördelningen på skogen, bonitet, 

arrondering, tillgång till vägar, skotningsavstånd samt läget på fastigheten. Hur 

de påverkar värdet negativt, exempelvis när det saknas väg eller när 

arronderingen är dålig, är enligt Erik svårt att beräkna. Erik menar att det är 

omöjligt att rangordna vilken faktor som påverkar priset mest, men att i 

Sverige som helhet är det nog läget som är det mest påverkande. Läget är 

ganska lika i Värmland, vilket gör att det inte påverkar värdet på samma sätt. 

Möjlighet till avstyckning, exempelvis vid sjö, kan påverka priset förutsatt att 

det finns bygglov på fastigheten. 

De icke-monetära nyttorna, eller "mjukvärden" som Erik väljer att kalla dem, 

såsom känslomässiga värden eller jaktvärden har alltid funnits på 

skogsfastigheter och har inte efterfrågats mer nu än förut. Erik menar att den 



33 

största faktorn till att priset ibland "skenar" på fastigheter är spekulation i 

framtida avkastning och värdeökning. Detta är tydligare i storstadsområden. 

Han tror också att mjukvärden är vanligare på mindre fastigheter.  

Erik skulle använda schabloner för sådana värden, men tror att sätta ett 

specifikt värde på dessa nyttor är omöjligt. Möjligtvis skulle värdeindikationer 

fungera, exempelvis skulle jakt vara lättare att uppskatta ett värde på. Erik 

exemplifierade detta genom att förklara om det sätts ett värde på närhet till sjö, 

exempelvis 100 kr/m3sk extra, så måste fortfarande hänsyn tas till sjöns 

tillstånd och egenskaper i form av fiske eller strandskyddsregleringar. 

Dessa värden blir inbakade i värderingen genom den ortsprisanalys som Erik 

gör. Eventuella tillägg av sådana värden sköter marknaden. Erik menar att "det 

är sällan vår värdering stämmer, då det är marknaden som bestämmer priset". 

Däremot är det något Erik själv kan se som väldigt attraktivt tar han med det i 

sin värdering.  

 

5.2. Intervju 2: Torbjörn Sundelin, Top-Skog 

Torbjörn är en civilingenjör och skogsfastighetsentusiast som håller på att 

utveckla en egen värderingsmodell för skogsfastigheter. Modellen kallas 

SLUMP (Sveriges Lantbruksuniversitet Marknadspris). 

Torbjörn tror att prishöjningen på fastigheterna kommer att avta inom en snar 

framtid. Detta på grund av att marknadspriserna har stigit med 400 procent 

sedan avregleringen och att det skulle fortsätta på samma väg inte är troligt. 

Torbjörn tror även att marknaden för massaved är på väg att ritas om då flera 

skandinaviska pappersbruk har lagt ner eller kommer lägga ner i framtiden på 

grund av ökad konkurrens på den globala marknaden. Detta kommer att 

påverka timmerpriset i Sverige negativt. En ny trend är att fler fastigheter läggs 

ut på exekutiv försäljning. 

Värderingsmodellen SLUMP tar fram ett marknadsvärde som består av ett 

virkesvärde (framtaget med hänsyn till den region fastigheten ligger i) och ett 

markvärde (fastighetens övriga värde utöver skogen). Detta utgår ifrån att 

fastigheten används för det rätta ändamålet, det vill säga det som ger högst 

värde till fastigheten. Metoden är en sofistikerad variant av ortsprismetod och 

baseras på en databas med nästan 4 000 objekt (objekten är registrerade av 

flera aktörer på marknaden). Modellen räknar in faktorer som bonitet, storlek, 
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skotningsavstånd, arrondering, skogens restvärde, ägosplittring, population 

och kapitaltäthet i närområdet.  

Torbjörn menar att det inte går att värdera ett marknadsvärde genom att bara 

ta fram ett avkastningsvärde, utan att det även behövs en ortsprismetod, detta 

för att det såkallade icke-monetära värdet ofta överstiger avkastningsvärdet. 

Torbjörn menar därför att de som använder LRF Konsults prisstatistik (där 

Sverige är indelat i ett fåtal regioner med ett angivet snittpris per m3sk) för att 

värdera fastigheter är fel ute. 

Torbjörn tycker att icke-monetära värden inte är ett fungerande begrepp, då 

dessa bevisligen har ett värde, och på så sätt generar pengar. Han påpekar att 

det är endast inom skogsfastigheter som det pratas om dessa, och inte på 

exempelvis hyresfastigheter eller villafastigheter. Dessa värden skall vara 

inbakade i det markvärde som fås fram genom SLUMP. Det är värde som 

framkommer tydligast är i så fall fastighetens läge. Torbjörn belyser även att 

det är omöjligt att fastställa ett marknadsvärde, men det går att beräkna ett 

sannolikt värde, förutsatt att rätt metoder används. 

Beroende på fastighetens ändamål och storlek så påverkas mark- och 

virkesvärdet. På större fastigheter är virkesvärdet ofta det större av de två, då 

skogen ofta är den primära användningen av fastigheten. 

 

5.3. Intervju 3: Bengt Walan, Areal 

Bengt är en fastighetsekonom som riktat in sig på skogsfastigheter. Han har 

både en jägmästar- och fastighetsmäklarutbildning och har arbetat inom 

branschen i nästan 25 år. 

Bengt tycker att marknaden har blivit bättre på grund av en större prisvariation 

på fastigheterna. Detta tror han beror på att användningen av schablonvärden 

vid värdering har minskat och att detta är ett kvitto på att kunskapen hos 

köparna har ökat. 

Bengt utgår från skogsbruksplanen i sin värdering. Om ingen sådan existerar 

tar han fram en sådan, med andra ord besiktar han fastigheten själv och får då 

en god helhetsbild av den. Han tar sedan fram så mycket referensmaterial från 

Areals egna databas som möjligt, men menar att det oftast är brist på sådant. 

Detta leder till en "á la carte-värdering" där alla metoder beaktas, men det 

räcker oftast inte, utan  Bengt menar att en viss del av fingertoppskänsla och 
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känsla för marknaden får användas för att sätta ett slutgiltigt bedömt värde. De 

faktorer som han tycker är viktigast för värdet är arrondering, vägnät 

(skotningsavstånd), bonitet och läget på fastigheten.  

Bengt ifrågasätter om det verkligen existerar något som kan kallas icke-

monetära nyttor då det finns ett värde, även fast det inte grundas i något 

pengagenererande. Det enda han skulle kunna tänka sig kan räknas in där är 

läget. Läget kan till och med vara den mest prispåverkande faktorn. Som 

exempel lyfter han fram närhet till tätort, det vill säga ett närmre läge påverkar 

priset positivt, där till exempel en skogsfastighet med permanentbostad kan 

säljas för ett högre pris där köparna är folk från tätorten som vill köpa sig en 

livsstil. Men att sätta ett fast värde på "livsstil" är svårt, för att inte säga 

omöjligt. Han tror därför det inte går att arbeta med schablonvärden för dessa 

nyttor. 

Bengt är av den åsikten att han inte tycker att det är lönt att försöka fastställa 

ett marknadsvärde på en skogsfastighet, då det är marknaden som i slutändan 

avgör priset. Det är också här de eventuella icke-monetära nyttor som inte 

medtagits i det värde som kommer från ortsprismaterial fastställs. 

 

5.4. Intervju 4: Torkel Brelin & Björn Nilsson, Landeum 

Torkel & Björn är värderare av lant- och skogsfastigheter sedan cirka 20 år 

tillbaka. Det är båda i grunden skogsmästare och har sedan några år verkat 

inom sin egen firma, Landeum. 

De upplever att marknaden har sedan 2007-2008 stått relativt still, då 

efterfrågan har minskat och det inte är lika populärt att investera i 

skogsfastigheter som det var mellan 2004-2007 då Torkel & Björn såg en 

kraftig utveckling på marknaden med höjda priser och många investerare. En 

ny trend är att många köpare idag vill ha en bra arrondering på fastigheten. 

Torkel & Björn värderar genom att använda sig av ortsprismetoden. De har en 

egen databas (Stratega) för ortsprismaterial som registretats av mäklare inom 

området. De tycker att de har en ganska bra databas på grund av att Värmland 

har så många överlåtelser av skogsfastigheter, jämfört med exempelvis södra 

Sverige där det är färre. I viss mån används även beståndsmetoden, men det är 

oftast inte den som ligger till grund för ett värdeutlåtande. Oftast besiktar de 

fastigheterna själva, och upprättar en skogsbruksplan om någon sådan inte 



36 

existerar. Deras  skogsbruksplaner är lite annorlunda än en ”vanlig” då deras är 

mer koncentrerade på virkesvolymen, och inte på de eventuella åtgärder som 

behöver göras. Detta för att virkesvolymen är viktigare för värderingen än vad 

åtgärderna är i deras mening.  

Den faktor som påverkar priset mest är marknadens efterfrågan och utbud. 

Men det finns såklart fler faktorer som påverkar priset så som virkesvolymen, 

bonitet, arrondering, trädslagsfördelningen och läge, både i Värmland och i 

den specifika trakten där fastigheten är belägen. Exempelvis är närhet till tätort 

en faktor som påverkar, varför vet de dock inte. 

Torkel & Björn anser att exempelvis närhet till sjö eller tätort, jaktvärden samt 

känslomässiga värden (som att känslan av att äga skog) är icke-monetära 

värden. De anser dock inte att sådana värden bara finns i själva markens värde, 

utan kan vara inbyggt i skogens värde, exempelvis fastighetens arrondering. 

Torkel har märkt av att spekulanter tittar för lite på fastighetens bonitet än vad 

de kanske borde göra. Istället utgår många köpare från LRF Konsults 

prisstatistik och betalar utifrån den, ofta mer än vad skogen är värd för att de 

ser ett värde utöver skogens avkastning, exempelvis jakt.  

Många köpare tänker ofta på vart fastigheten ligger, kommer de ifrån 

närområdet eller orten kan det finnas känslomässiga värden som de vill betala 

mer för.  

Torkel & Björn tar inte icke-monetära nyttor i särskilt beaktande, till exempel 

om fastigheten skulle vara estetiskt tilltalande. Närhet till sjö och arrondering 

kan de dock ta hänsyn till, men mycket av sådana värden kommer fram i 

ortsprismaterialet eller i budgivningen mellan spekulanter. De är inte heller 

säkra på att de skulle använda sig av schabloner på sådana värden om det 

fanns, men kanske ha dem i beaktande. Björn tror inte att de går att arbeta 

med schabloner då marknaden varierar och efterfrågar olika nyttor, och det är 

med andra ord marknaden som bestämmer det faktiska priset. Torkel påpekar 

även att de skulle sätta värderarens roll ur spel om allt hade ett förutbestämt 

värde. 
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5.5. Intervju 5: Håkan Olsson, NAI Svefa 

Håkan är värderare av jord- och skogsfastigheter sedan 1 år tillbaka. Han har 

sedan tidigare erfarenhet från skogsindustrin i olika befattningar. 

Enligt Håkan har det skett en inbromsning på marknaden de senaste åren där 

priserna har stabiliserats något. Virkespriserna har varierat kraftigt, vilket inte 

alltid visat sig påverka priserna på fastigheter. Något Håkan tror ha påverkat 

priserna är att utbredningen av rovdjur har ökat, vilket påverkat jaktvärdet 

negativt. Efterfrågan har minskat, speciellt på fastigheter med dålig 

arrondering.  

Håkan använder sig av beståndsmetoden när han värderar och utgår då från 

skogsbruksplanen. Dessa tar han fram själv, eller reviderar befintliga om det 

behövs. Den information han får därifrån värderar han genom 

beståndsmetoden i programmet BM-win, som ger honom ett avkastningsvärde 

på skogen. Sedan använder han sig av ortsprismetoden och NAI Svefas egna 

databas för sådant material. Håkan tycker att deras databas är bra för att den 

har material från flera aktörer på marknaden. Vilken metod som väger tyngst 

beror till stor del på omständigheterna kring den aktuella fastigheten. De 

faktorer som väger tyngst för fastighetens pris är skogens innehåll och tillstånd 

samt fastighetens läge, och speciellt tillgängligheten till fastigheten. 

Håkan definierar icke-monetära nyttor som mellanskillnaden mellan 

avkastningsvärde och det pris som ortsprismaterial utvisar. De nyttor som 

märks tydligast är jakträtten, friluftsmöjligheter samt ägandets egenvärde. Den 

enda nyttan han aktivt tar i beaktande är jakträtten. Till viss del tar han även 

hänsyn till vad han kallar ”förväntansvärde”, det vill säga i vilken mån det 

finns möjlighet till att bygga på fastigheten eller att stycka av den. Läge till stad 

eller sjö är också en påverkande faktor, men den kommer ofta fram genom 

ortsprismaterialet.  

Håkan menar att jakt på större fastigheter är attraktivare då det finns större 

ytor att röra sig på och jakthundar kan släppas lösa. Han tyckte inte att andra 

nyttor, som rekreation, är direkt kopplade till fastighetens storlek. Anledningen 

till varför mindre fastigheter ibland är dyrare tror Håkan beror på att fler 

spekulanter har råd med mindre fastigheter, och driver således upp priset.   

Håkan tror att fastställda värden skulle kunna användas, förutsatt att det finns 

tydliga indikationer på att sådana värden existerar på fastigheten. Exempelvis 

när det gäller förväntansvärden måste någon form av områdesplan finnas för 
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att se möjligheterna med fastigheten. Han tror dock att det är svårt, då varje 

köpare har sina egna preferenser och uppfattningar om fastigheten och vad de 

värdesätter. Exempelvis visas värdet på en estetiskt tilltalande skog genom 

budgivning och i viss mån även genom ortsprismaterialet då fastigheten 

jämförs med liknande objekt.  

 

5.6. Intervju 6: Tomas Karlsson, LRF Konsult 

Tomas har verkat i branschen i över 10 år och är ursprungligen 

skogsmästare/ekonom. Det senaste året har han varit mer inriktad på 

förmedling av skogsfastigheter. 

Enligt Tomas har marknaden haft relativt stillaliggande priser de senaste 2-3 

åren. Timmerpriserna har vikit nedåt och köparna är lite mer trevande innan 

de börjar budgivningen på fastigheterna. I Värmland har Tomas sett en större 

prisvariation mellan högsta och lägsta pris, något han tror kan bero på att det 

är ett stort län, med vissa områden som är mer befolkade och därför har större 

efterfrågan. Den allmänna efterfrågan finns fortfarande, men mest efter rena 

skogsfastigheter. 

Utgångspunkten för Tomas värderingar är skogsbruksplanen, på så sätt får han 

en bild av skogens tillstånd och innehåll. Sedan används mycket 

ortsprismaterial för att uppskatta ett så korrekt marknadsvärde som möjligt. 

LRF Konsult har en egen ortsprisdatabas (på vilken deras prisstatistik baseras 

på). Tomas påpekar dock att de ofta krävs en hel del fingertoppskänsla för att 

uppskatta ett så korrekt värde som möjligt. Han besiktar de flesta fastigheterna 

själv för att bilda sig en bra uppfattning, speciellt bebyggda fastigheter. 

Den viktigaste faktorn för priset är virkesförrådet. Även läget spelar in, men är 

inte lika centralt som de ovannämnda. Tomas tycker att allt för lite vikt läggs 

på fastighetens bonitet, som exempel nämner han att två fastigheter kan ha 

samma virkesförråd men kan ha olika bonitet, det vill säga att den ena 

fastigheten kan skapa återväxt snabbare än den andra. Arronderingen är också 

viktigt för förstagångsköpare. Även fastigheter med ”dålig” arrondering 

(exempelvis långsmalt skifte) kan gå för höga priser när det är två grannar som 

budar emot varandra. 

Tomas anger icke-monetära nyttor som differensen mellan avkastningsvärde 

(som går att räkna fram) och marknadsvärdet. Exempelvis är att äga jakträtten 
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och känslan att äga sin egen skog sådana nyttor. Han menar dock att allting har 

ett värde, även fast det inte kanske kan räknas fram.  

I viss mån värderar han dessa, både genom ortsprismetoden men också sin 

egen bedömning. En ren skogsfastighet (bestående av endast skog) värderas 

inte efter hur estetiskt tilltalande den är, medan det kan göras för en bebyggd 

fastighet. Tomas tycker dock att det är väldigt svårt att värdera dessa då de 

skiljer sig från fastighet till fastighet. Därför lämnas det ofta till budgivningen 

mellan spekulanter. 

Tomas skulle använda sig av fastställda värden på sådana nyttor, förutsatt att 

de är korrekta. Han menar att det skulle underlätta hans värdering. Dock skulle 

de inte användas på en fastighet som endast består av skog, då han anser att 

sådana nyttor inte finns i skogen. 

 

5.7. Intervju 7: Bosse Andersson, Tågmark Din Mäklare 

Bosse har arbetat som fastighetsmäklare i 8 år, och varit speciellt inriktad på 

lantbruk-, skogs- och kommersiella fastigheter de senaste 5 åren. 

Fastighetspriserna har gått ned den senaste tiden, något Bosse tror beror på de 

sjunkande massavedspriserna, samt att köpare tittar mer på vad skogen faktiskt 

är värd och betalar inte extra för den. Detta har lett till att buden är lägre och 

affärerna tar längre tid att genomföra. Efterfrågan för skogsfastigheter finns 

dock, då många fortfarande vill placera sitt kapital i skogsfastigheter som anses 

som en säker placering. 

Bosses värderingar utgår från skogsbruksplanen, som nästan alltid upprättas av 

tredje man. Med hjälp av den får Bosse fram fastighetens avkastningsvärde. 

Om det finns boningshus eller andra byggnader använder sig Bosse utav 

ortsprismetoden för att värdera dessa. Tågmark har en egen databas med 

referensobjekt men de kan ofta vara lite tunt som underlag.  De faktorer som 

är viktigast för priset på en fastighet är virkesförrådet och hur mycket av 

skogen som är avverkningsmogen. På fastigheter med byggnader (bostad, 

uthus etc.) påverkar också de värdet. Andra viktiga faktorer är fastighetens 

arrondering samt läget på fastigheten. Läget kan göra att en bostad kan utgöra 

en belastning för fastigheten om den ligger alldeles för avskilt från tätort. På 

samma sätt kan läget öka värdet om fastigheten ligger i ett attraktivt område. 
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Bosse anser att jakt och andra rekreationsmöjligheter är exempel på icke-

monetära nyttor, men enligt hans erfarenhet så är det väldigt ovanligt att 

spekulanter köper fastigheter av den anledningen, något Bosse tror beror på 

att många fastigheter i Värmland är för små för att bedriva bra jakt på. De 

köpare Bosse har att göra med ser han som väldigt kunniga och de tittar oftast 

bara på vad skogen är värd och betalar utifrån det.  

Bosse tror att om det finns en bostad på fastigheten så kanske dessa nyttor 

förekommer mer, där också själva boendet kan utgöra en icke-monetär nytta. 

Att fastigheten är estetiskt tilltalande är inget han adderar till sitt 

värdeutlåtande, utan överlåter det till köparna. Bosse tror att de så kallade 

livsstils-köpare köper mindre fastigheter (runt 3-4 hektar) medan de större 

fastigheterna köps av de som är intresserade av bara skogsbruket.  

Bosse skulle använda sig av schablonvärden på icke-monetära nyttor om det 

fanns, men han ställer sig kritisk till att dessa går att kvantifiera. När Bosse 

utför värderingar idag så är det endast jakten han lägger till ett mervärde för, 

som han själv uppskattar till ett värde mellan 50 000 – 125 000 kr om 

fastigheten ligger i ett älgskötselområde. 

 

5.8. Resultat från mini-enkät 

Detta är ett komplement till intervjuerna, för att se likheter och skillnader 

mellan olika regioner i landet. Deltagande respondenter är från södra Sverige. 

Informanterna ansåg att efterfrågan på skogsfastigheter var fortsatt god, men 

har märkt av en större försiktighet hos köparna. Så kallade rena 

skogsfastigheter samt fina fastigheter är alltid efterfrågade. Värderarna 

använder sig av ortsprismaterial i första hand, vissa gör även en 

avkastningsberäkning baserad på det material som återfinns i 

skogsbruksplanen. De faktorer som nämns oftast är virkesförrådet, skogens 

skick, bonitet, arrondering, läge, jakt och i viss mån fiske.  

Deras inställning till de icke-monetära nyttorna skiftar sig något, en tycker inte 

att begreppet är användbart. De definierar det som möjligheter till rekreation 

genom jakt och fiske, geografiska läget med närhet till sjö/vatten och tätort/ 

större städer. I viss mån tas speciell hänsyn till jakt, läge och arrondering men 

detta återfinns ofta i jämförelsematerialet.  

Detta stämmer väl överens med vad studiens andra informanter har sagt. 
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6. Analys 

Nedan följer analysen av empirin gentemot teorin. Analysen är uppdelad i två 

delar, där den första behandlar frågorna 1-5 (se bilaga 1) och lägger grunden 

för forskningsfrågorna samt värderarens egna uppfattning om problemet. Del 

två behandlar frågorna 6-9 som är mer inriktade på de icke-monetära nyttorna. 

 

6.1. Marknaden & Värderingen 

Informanterna fick ge sin syn på skogsfastighetsmarknaden idag. Denna fråga 

ställdes för att ta reda på om de icke-monetära nyttorna var något de talades 

om och om de i så fall försvårade värderarens arbete. Samtliga upplevde att 

marknaden stabiliserats eller hade tagit ett steg tillbaka, efter ca 20 år av 

stigande fastighetspriser. Många av värderarna hänförde detta till att 

virkespriserna har sjunkit samtidigt som den svenska kronan är stark vilket har 

gjort det svårare att exportera virket. Många upplevde även att kunskapen 

bland köparna har ökat de senaste åren vilket har gjort att det inte är samma 

hets att köpa en skogsfastighet. Detta har lett till en större prisvariation mellan 

de olika fastigheterna. 

Efterfrågan i sig på skogsfastigheter tyckts vara den samma som tidigare, men i 

och med kunskapsökningen efterfrågar nu köparna fina fastigheter med bra 

arrondering och välmående skog är hetare på marknaden. Kunskapsökningen 

har gjort att köpare inte köper skogsfastigheter i samma investeringssyfte som 

tidigare, då skogen i sig avkastar relativt dåligt jämfört med andra 

investeringsalternativ som till exempel hyreshus. Skogen har historiskt sett haft 

en stabil utveckling och köparna investerar i en skogsfastighet för att 

kapitalplacera sina tidigare förmögenheter i dessa då de tror att 

skogsfastigheter står sig bra genom konjunktursvängningar.  

Det går att konstatera att ingen av värderarna tog någon speciell hänsyn till 

eventuell förekomst av icke-monetära nyttor, hur en variation av sådana skulle 

kunna påverka marknadspriserna, när de analyserade dagens 

skogsfastighetsmarknad.  

Informanterna fick berätta hur de gick tillväga för att uppskatta ett så korrekt 

marknadsvärde som möjligt. De flesta värderarna hade skogsbruksplanen som 

utgångspunkt för att räkna fram skogens avkastningsvärde. Detta motsvarar 

dock sällan marknadsvärdet, därför använde sig samtliga informanter av någon 
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form av ortsprismetod som samtliga backade upp med sin egna databaser med 

referensförsäljningar. Många av informanterna ansåg dock att ortsprismaterial 

ofta var för tunt, medan Håkan på NAI Svefa, Torkel & Björn på Landeum 

samt Torbjörn på Top-Skog var väldigt nöjda med sina databaser. De har avtal 

med fastighetsförmedlarbyråer som registrerar samtliga sålda fastigheter, vilket 

har gett dem omfattande material. En egen besiktning av fastigheten förekom 

alltid när det fanns byggnader på fastigheten, medan om den endast bestod av 

skog kunde en uppdaterad skogsbruksplan räcka som underlag. 

Värderarna använder alltså ofta mer än en metod när de värderar fastigheter. 

De börjar med en värderingsmetod som ger ett värde, för att sedan tillämpa en 

annan metod som kan utvisa ett lägre eller högre värde än det första och 

justerar därefter sin värdeuppskattning. Vilken metod som används mest beror 

på fastighetens egenskaper, det vill säga hur mycket skog som finns, om det 

finns byggnader etcetera. Värderarna följer med andra ord teorin, där  

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008) menar att en värderare ofta får 

använda sig utav flera metoder för att komma fram till ett så korrekt värde 

som möjligt. 

Grunden för en god värdering med ortsprismetoden är enligt teorin att det 

finns gott om jämförelsematerial. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008) 

menar att ortsprismetoden ska användas med försiktighet på skogsfastigheter 

eftersom de har många faktorer som ska vägas in och jämföras, och kan därför 

också skilja sig åt väldigt mycket. Det sker heller inte så många överlåtelser på 

den öppna marknaden av skogsfastigheter så att hitta aktuella referensobjekt 

kan vara svårt. Det är därför intressant att alla informanter har någon form av 

ortsprismetod med i sin värdering, vissa använder sig till och med bara av den. 

Torbjörn Sundelin på Top-skog håller på att utveckla en egen modell för att 

värdera skogsfastigheter, kallad SLUMP. Modellen tar alla metoder i beaktande 

när den räknar ut marknadsvärdet på en fastighet, men i grunden är det en 

utvecklad variant av ortsprismetod. Det är även den enda modellen som tog 

hänsyn till vilken typ av nyttjande som gav marken det högsta möjliga värdet, 

vilket är väldigt bra ur investeringssynpunkt (Kobriger et al. 2011). Det är 

också en förutsättning för att ett marknadsvärde ska kunna sättas (Pagourtzi et 

al. 2003). SLUMP tar även hänsyn till andra faktorer som Torbjörn menade 

hade påverkan på marknadsvärdet, exempelvis hur kapitalstarkt området är.  

Informanterna fick ta ut de faktorer som de anser påverkar värdet på 

fastigheten mest. Efterfrågan & utbudet är kanske den faktor som mest 
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överhängande påverkar priserna. Men alla informanter nämnde virkesförrådet 

som den faktor som påverkade priset mest då detta är den huvudsakliga 

avkastningen som fastigheten genererar. Även fastighetens läge är viktigt, 

speciellt om fastigheten är bebyggd med bostad och i så fall var fastigheten är 

placerad, både i landet och i det specifika området. Exempelvis kan närhet till 

sjö, tätorter och hur tillgängligheten är till fastigheten  påverka priset. 

Arronderingen av fastigheten påverkar också priset, men värderarnas åsikter 

går isär om hur det påverkar. Några menar att en välarronderad fastighet (så 

kvadratisk som möjligt) tilltalar de flesta (speciellt förstagångsköpare) på 

marknaden, men en dålig arrondering i form av ett långsmalt skifte kan slå 

rekordpriser. Detta beror ofta på att två grannar kan tänka sig att betala ett 

högre pris för att få mer mark, så att de kan nyttja stordriftsfördelar eller få en 

mer välarronderad fastighet. Andra viktiga faktorer var bonitet och 

skotningsavstånd, som visar vilken tillväxt skogen har samt hur kostsamt det 

är att transportera virket ur skogen.  

Pagourtzi et al. (2003) lyfte fram att värderarens subjektivitet inte får väga in 

för mycket när denne själv får välja faktorer att ta hänsyn till. Detta verkar 

dock inte vara ett problem då våra informanter i stort sett lyfter fram samma 

faktorer de tar mest hänsyn till,  vilket visar att värderingen av skogsfastigheter 

är tämligen homogen. Dessa faktorer kan dock skilja sig ganska kraftigt på 

skogsfastigheter, exempelvis har arronderingen på fastigheten visat sig vara 

väldigt viktigt för dagens köpare då två fastigheter kan vara identiska till 

storlek och virkesförråd, men ha helt olika arrondering och på så sätt ha helt 

olika värden. Här i ligger den största problematiken med värderingen, bristen 

på bra referensobjekt.  

 

6.2. Den icke-monetära nyttan 

Informanterna fick ge deras definition av vad en icke-monetär nytta är. Några 

av informanterna definierade den icke-monetära nyttan som mellanskillnaden 

mellan skogens avkastningsvärde och marknadsvärdet. Den mellanskillnaden 

kunde utgöras av jaktvärden, friluftsmöjligheter eller känslomässiga värden 

(som affektion för fastigheten eller känslan av att äga). Läget i form av närhet 

till sjö/vatten eller tätort/hemort var andra exempel på sådana värden när de 

bildar mer känslomässiga värden. Detta stämmer väl överens med de nyttor 

som nämns i teorin (Snyder et al. 2007 & Scarpa 2000 & Ericsson 2012).  
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Två informanter pratade även om att "förväntansvärden" skulle kunna vara 

exempel på sådana nyttor. Med förväntansvärden menade de att det fanns 

utvecklingsmöjligheter på fastigheten. 

De två som förekom oftast enligt våra informanter var jaktvärdet och läget. 

Jaktvärdet är speciellt intressant då det kan både ses som monetärt och icke-

monetärt nytta. Detta är på grund av att ägaren av fastigheten kan välja att 

arrendera ut jakträtten eller  välja att själv bruka den.  

Läget kan ha flera dimensioner, exempelvis kan läget ge möjlighet till 

rekreation eller öka på det känslomässiga värdet för fastigheten om den är 

belägen i köparens gamla hembyggd. Eventuellt skulle en skogsfastighet som 

är belägen vid en sjö kunna öka på värdet då det kan anses mer värdefullt för 

den specifike ägaren förutsatt att skogsbruk inte är det enda syftet med 

ägandet. Läget är också intressant då de kanske har den tydligaste påverkan på 

priset av dessa faktorer, och kan i viss mån kvantifieras. Exempelvis nämnde 

våra informanter att närhet till Karlstad är vanligtvis mer värt än närhet till 

Hagfors. De skulle därför, liksom jakten, kunna anses som en monetär och en 

icke-monetär nytta. 

Torkel & Björn tyckte inte att det icke-monetära värdet bara skulle tillskrivas 

markens värde, utan kunde även vara inbyggt i skogens värde. Detta låter 

rimligt då det kan antas att exempelvis friluftsmöjligheter ofta utförs i skogen 

samt att värdet av  känslan av att äga skog blir ihåligt om det inte finns någon 

skog på marken. Torbjörn menar de icke-monetära värdena är inbyggda i det 

markvärde som hans värderingsmodell SLUMP räknar fram.  

Enligt teorin är dessa nyttor vanligare på mindre fastigheter än större. Detta på 

grund av att större fastigheter oftast har ekonomiska motiv med sitt ägande 

(Ferranto et al. 2011). Våra informanter stämde in i detta påstående, förutom 

Bosse på Tågmark, som tyckte att en större fastighet (på flera hundra hektar) 

ofta är att föredra när jakt ska bedrivas. 

Flera av  informanterna ställde sig dock frågande till begreppet icke-monetära 

nyttor, om det verkligen går att prata om dessa när de bevisligen har ett värde, 

även fast det inte alltid går att räkna fram. Torbjörn Sundelin påpekade att det 

inte pratas om sådana begrepp inom andra typer av fastigheter, flera anklagade 

den akademiska världen för att ha fabricerat detta begrepp. En informant 

använde begreppet ”mjuka värden” vilket eventuellt skulle kunna vara ett mer 

passande begrepp för dessa nyttor. 
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Informanterna fick ta ställning till hur de värderar dessa icke-monetära nyttor, 

ifall det är något de tar hänsyn till i beräkningen av värdet. Svaren skiljde sig 

emellan informanterna. De enda undantagen är Håkan på NAI Svefa och 

Bosse på Tågmark som tog hänsyn till värdet av jakten. Håkan värderade 

jakten utifrån hur jakten i regionen såg ut samt hur mycket rovdjur det fanns. 

Det blir på så sätt taget från en form av ortsprismaterial. Bosse använde sig av 

schablonvärden och applicerade endast dessa på fastigheter inom 

älgskötselområden.  

Flera av informanterna tänkte på hur fastigheten låg i relation till exempelvis 

sjö eller tätort, men att sådant oftast kunde ses i värdet på de referensobjekt 

som fanns i närområdet. Hur estetiskt tilltalande en specifik fastighet är kan 

vara väldigt svårt att värdera, då det ofta handlar om värderarens personliga 

åsikt i sådana fall. Ett visst värde går nog att lägga till om fastigheten skulle 

vara exceptionellt vacker, men det är i så fall utifrån fingertopp- eller 

magkänsla för marknaden. Håkan på NAI Svefa menade att sådant också kan 

ses från ortsprismaterialet, förutsatt att värderaren väljer ut rätt referensobjekt. 

Erik på Svenska Gårdar och Håkan på NAI Svefa sa att de kan addera till ett 

"förväntansvärde" till sin värderingen. Med detta menade de att det kan finnas 

möjligheter till utveckling av fastigheten, genom att bygga eller stycka av 

fastigheten för försäljning. Särskilt togs detta i beaktande när fastigheten låg 

intill strandlinje och ett boningshus vid detta läge skulle bli väldig attraktivt. 

Håkan tog inte med detta om det inte fanns påbörjade handlingar i 

ansökningen om bygglov eller om områdesbestämmelserna tillät byggnation , 

men han menade att köpare kan betala mer för detta även innan 

bygglovshandlingarna är inskickade. 

Informanterna fick ta ställning till om de skulle använda fastslagna värden på 

sådana nyttor om det existerade (exempelvis 100 kr/m3sk för sjönära läge). 

Många skulle använda det, men ingen tror att det är möjligt och att det är en 

väldigt hypotetisk tanke. Detta på grund av att varje enskild köpare har sina 

speciella preferenser och värderingar, så vad som kan vara värt 1 000 000 kr 

för en person kan vara värt 100 000 kr för en annan. I och med att det är så 

svårt att fastställa finns det inget som säger att sådana schabloner skulle vara 

korrekta. Torkel på Landeum påpekade dessutom att om värdering endast 

handlade om att sätta ihop ett visst antal fastslagna värden så skulle de slå ut 

värderarens arbetsroll. French & Gabrielli (2004) menar att värdering är mer 

konst än vetenskap. Det handlar mer om att ha erfarenhet och 

fingertoppskänsla. 
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Samtliga informanter var överens om att som värderare är det omöjligt att 

fastställa ett exakt marknadsvärde, utan de kan endast sätta ett så troligt 

marknadsvärde som möjligt, men att spekulanterna får sätta det slutgiltiga 

priset efter budgivning. Marknadsvärdet uttrycks i teorin som ”det pris som 

sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen 

marknad med tillräcklig marknadsföring, utan partsrelationer och utan tvång.” 

(Persson 2008, s.248). Hyder (2007) menar att en värderare ska uttrycka ett så 

sannolikt marknadsvärde som möjligt, och att det ska kunna stödjas med 

resonabla grunder. Om värderarna då skulle lägga ner energi på att uppskatta 

värden på sådant de sannolikt inte kan basera på resonabla grunder vore 

tjänstefel. 

 

6.3. Hypoteser 

Samtliga värderare i vår undersökning  låter någon form av ortsprismaterial 

värdera dessa nyttor, och i den mån det inte skulle räcka till låter de köparna få 

betala vad de anser nyttorna är värda för dem. I inledningen hade vi två 

hypoteser till hur vår undersöknings resultat skulle bli: 

 

 Värderare låter ortsprismaterialet visa vad dessa nyttor är värda. 
 

 Värderare låter dessa nyttor utvisas genom budgivning, där köpare får sätta 
värdet på dessa nyttor. 

 

Det går att konstatera att våra hypoteser stämmer, även om verkligheten 

egentligen utgör en blandning av de två, där värderarna både använder 

ortsprismaterial samt låter köpare värdera dessa nyttor. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie är att utreda värdering av de icke-monetära nyttorna 

på skogsfastigheter. För att göra detta användes tre forskningsfrågor som låg 

till grund för den empiriska undersökningen. Nedan besvaras dessa frågor och 

hypoteserna diskuteras. 

 

7.1. Forskningsfrågor 

 Hur ser värderare på de icke-monetära faktorerna? 

Det var ingen av våra informanter som ansåg att dessa inte finns, utan tvärtom 

att de finns i högsta grad. Informanterna tyckte det dock var ett felaktigt 

begrepp, då nyttorna kan anses ha ett värde. Några definierade det som 

mellanskillnaden mellan avkastningsvärdet och marknadsvärdet, det vill säga 

den del av värdet som generar avkastning och det slutgiltiga priset på 

fastigheten. En informant kallade dessa nyttor för mjuka värden, vilket vi 

tycker kan vara ett bättre begrepp att använda. Några pratade även om något 

de ville kalla för förväntansvärden och syftade då till utvecklingsmöjligheterna 

på fastigheten i form av byggande eller avstyckningar.  

De faktorer som informanterna ansåg som icke-monetära var 

affektionsvärden, rekreationsmöjligheter, läge och i viss mån jakträtten. 

Samtliga ansåg förekomsten av sådana här nyttor kan relateras till fastighetens 

storlek. De flesta ansåg att de är vanligare på små fastigheter, mycket på grund 

av att dessa är mer ekonomiskt försvarbara att förvärva av sådana anledningar. 

Större fastigheter har ofta skogsbruket som huvudsakligt syfte. Bosse på 

Tågmark menade dock att jakt bedrivs bäst på större fastigheter.  

 

 Hur värderas de icke-monetära faktorerna? 

Samtliga informanter använde sig av ortsprismaterial för att värdera dessa 

nyttor. De ansåg detta som tillräckligt beaktande av dem i deras värdering. 

Med detta menas att de eventuella nyttor som finns på fastigheten, är också 

inbyggda i marknadsvärdena på de referensobjekt som används vid 

värderingen. Två värderare hade ett värde för jakten, men detta värde togs 

fram med hänsyn till värdet av jakten i området och kan därför anses utgöra 

ortsprismaterial.  
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Det största problemet med detta är att det inte alltid finns tillräckligt med 

referensobjekt att använda sig av. Nästan alla informanter vittnar om att det 

ofta råder brist på underlag. Tre av informanterna innehar dock stora 

databaser som vi anser utgör ett tillräckligt underlag för att göra en adekvat 

värdering. 

Torbjörn Sundelins modell använder sig av en databas på nästan 4 000 objekt, 

och tar hänsyn till så många faktorer att den kan nog anses som den modell 

som är mest användbar idag. Det är dock en modell under utveckling, men vi 

tror att den i framtiden kommer kunna ta in dessa icke-monetära nyttor i 

bedömningen av marknadsvärdet på ett adekvat sätt när jämförelseunderlaget 

ökar och hänsyn tas till de faktorer som påverkar priset på en skogsfastighet. 

Alla informanterna hänvisade till att deras uppgift är att uppskatta ett 

marknadsvärde som ligger så nära sanningen som möjligt, men att det är 

fortfarande så att priset sätts mellan två personer, säljaren och köparen. 

 

 Finns det vissa faktorer som värderas eller beaktas i högre utsträckning än andra? 

Det fanns endast två faktorer som togs i särskilt beaktande, läget och jakten, 

då dessa var de tydligaste och kunde enklast värderas. Det var dock endast två 

stycken som tog jakten i aktivt beaktande där de satte ett specifikt värde på 

detta. 

Läget är en faktor som väger tungt i prisbildningen av skogsfastigheter. Även 

om de flesta angav virkesförrådet som grunden för värdet på fastigheten så 

kunde läget sätta allt annat ur spel. Exempelvis kan en skogsfastighet med 

bostad placerad i ett avskilt landskap ha ett lägre värde än en ren 

skogsfastighet. Relationen kan även vara tvärtom när fastigheten är placerad 

nära en större stad, då boendet blir mer värdefullt. Den gemensamma 

nämnaren till detta är läget, som ofta är centralt inom alla typer av 

fastighetsmarknader. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de hypoteser vi hade innan 

undersökningen påbörjades stämde. Det handlar dock ofta om en blandning 

mellan de två, där värderarna låter ortsprismaterialet värdera de nyttor som går 

och överlåter resten till budgivning mellan de två parterna. De enda 

undantagen är möjligtvis läget och jakten, men dessa är också något som 

köparna får sätta ett slutgiltigt värde på för vad det är värt för dem. 
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7.2. Egna reflektioner 

Tidigare studier som Arvidsson (2008), Paulsson (2002), Jonsson (2008), 

Scarpa (2000), Snyder et al (2007) har undersökt hur köpare resonerat kring 

sitt fastighetsköp och ägande, både vad gäller motiv och betalningsvilja samt 

vad köparna besitter för kunskaper om skogsbruk och ekonomi. De har i 

dessa sammanhang pratats om att de icke-monetära nyttorna förekommer allt 

mer och har en allt större påverkan på priset.  

Syftet med denna studie var att utreda hur dessa nyttor värderas av värderare 

för att se hur de tidigare ej undersökta värderarna agerade mot bakgrunden av 

den ökade förekomsten av dessa icke-monetära nyttor. 

Studien visar att värderarna har märkt av att fastighetspriserna har ökat kraftigt 

samtidigt som virkespriserna inte följt denna utveckling, och att det däremellan 

skapats ett glapp. Huruvida detta endast består av icke-monetära nyttor kan 

inte bekräftas av informanterna. Att glappet till viss del består av sådana nyttor 

är dock något som går att bekräfta. Många värderare tycker generellt att 

kunskapen bland köparna har ökat vilket medfört att de ofta betalar ett pris 

närmare skogens värde när de vet vad fastigheten är värd. Detta tyder på att de 

icke-monetära nyttorna som motiv till köp är inte lika vanligt förekommande 

som tidigare, utan de kan mer anses utgöra en bonus till fastighetsköpet. 

Dessa nyttor har i tidigare studier av Jonsson (2008) och Paulsson (2002) visat 

sig variera kraftigt mellan olika köpare och hur dessa värderar dem. Att 

kvantifiera detta blir med andra ord väldigt svårt, om inte omöjligt. Hur 

värderare ska beakta detta i sin värdering blir därför väldigt intressant. 

Informanterna visade sig vara ganska oförtjusta i begreppet, vilket vi tror 

antyder att begreppet i sig är det som skapar problemet. Hetsen att kvantifiera 

något som värderarna inte tror kan kvantifieras är i så fall onödig, och energin 

borde istället läggas på att förbättra de metoder som idag finns, genom att till 

exempel arbeta för att bredda databaserna med mer ortspriser då det är dessa 

som värderarna i första hand använder sig av för att värdera nyttorna. 

Ett förslag är att omformulera begreppet så att det blir mindre värdeladdat. 

Erik på Svenska Gårdar kallade dessa icke-monetära nyttor för mjuka värden. 

Detta tycker vi som författare låter mer användbart då det inte blir samma 

intresse av att kvantifiera dessa värden som när det benämns som icke-

monetära och behovet av att specificera dessa i ett värdeutlåtande blir 

eventuellt mindre.  
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Värderarnas jobb är att försöka uppskatta ett marknadsvärde som ligger så 

nära sanningen som möjligt, men det är alltid köparna och säljarna som 

bestämmer det slutgiltiga priset.  

   

7.3. Förslag till vidare forskning 

Många av informanterna menade att köpare i Värmland ofta köper skog i 

investeringssyfte. Det vore därför intressant att undersöka köparnas tankar 

bakom dessa investeringar, i form av avkastningskrav och värdeförväntningar. 

Vi tycker att det vore intressant att göra en undersökning likt denna, men att 

utföra den i en storstadsregion. Detta för att undersöka om det finns likheter 

eller skillnader i värderingen av icke-monetära nyttor och förekomsten av 

dessa. 

Både vi som författare och de informanter som deltagit i studien tror att det är 

mycket svårt att kvantifiera dessa icke-monetära nyttor med fastslagna värden. 

Det vore dock väldigt intressant att försöka utarbeta en modell för att fastslå 

sådana värden. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuformulär 

Namn:     

Företag/Titel: 

Antal år i branschen: 

 

1. Hur ser du på skogsfastighetsmarknaden idag? Finns det nya trender, eller 

något som Du anser försvåra ditt arbete? 

2. Hur ser efterfrågan ut på skogfastigheter? 

3. Hur går du tillväga vid värderingar av skogsfastigheter? Vilka metoder 

använder du? Står du själv för besiktningen av fastigheten?  

4. (Om ortsprismaterial används) Vad har ni för databas för ortprismateriel? 

5. Vad är det enligt din mening, vad som påverkar priset på en skogsfastighet? 

6. Vad är en icke-monetär nytta/mjuka värden för dig? 

7. Vilka är vanligast? Är vissa viktigare än andra? 

Värderar du dem? Isåfall hur?   

Exempel: Hur mycket tar du hänsyn till hur estetiskt tilltalande fastigheten är?

  

Om inte,  Tycker dom att sådana saker utvisas i ortsprisanalysen, eller 

utelämnas till en eventuell budgivning? 

8. Tycker du att det finns skillnader i förekomsten av icke-monetära nyttor 

beroende på hur stor fastigheten är, om den är bebyggd eller inte? 

9. Om det fanns kvantitativa värden på dessa icke-monetära nyttor, skulle de va 

till en hjälp för dig och skulle du då ta dessa i beaktande? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Vi är två studenter som studerar på Karlstads Universitet, vår sjätte och sista 

termin på Fastighetsekonomiprogrammet. Vi skriver nu vår C-uppsats där vi har 

valt att fördjupa oss på skogsfastigheter. 

  

Problematiken i uppsatsen som vi vill undersöka, handlar om hur värderare av 

skogsfastigheter uppskattar ett marknadsvärde då en stor del av priset på 

marknaden kan bestå av nyttor som inte kan eller är svåra att värdera i pengar. 

Exempel på sådana är känslan av att äga skog och möjlighet till 

rekreationsaktiviteter. Ni som väljer att delta förblir anonyma. 

  

All hjälp vi skulle kunna få från er som är verksamma inom området skulle 

uppskattas. 

  

Nedan följer frågorna, svara gärna så utförligt som Du kan.  

 

1. Hur ser Du på skogsfastighetsmarknaden idag? Hur ser efterfrågan ut? 
Ser Du några nya trender? 

2. Hur går Du tillväga vid värderingar av skogsfastigheter? Vilka metoder 
använder Du? Står Du själv för besiktningen av fastigheten? 

3. Vilka faktorer tar Du hänsyn till vid värderingen? 
4. I våra studier har vi märkt av att skogsfastigheter idag har fler nyttor 

som är icke-monetära (nyttor som inte generar pengar) än tidigare, är 
det något Du märkt av? 
Hur ser du på de nyttorna och värderar du dessa?  

5. Finns det några sådana nyttor som Du värderar högre än andra? 
Exempelvis läge, möjlighet till jakt eller fiske, fastighetens estetiska 
kvaliteter eller något annat? 
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