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Abstract 
 
This thesis will discuss valuation methods that are well suited for real estate on the 
commercial market in Stockholm CBD. What distinguishes this report from others is that we 
discuss valuation methods that could be optimal for these types of real estate.  
 
The choice of method generally depends on the purpose and whom the valuation is for. The 
report states two methods that are frequently used and will be analyzed. These two methods 
are net capitalization and cash flow. The real estate societies that we interviewed each use one 
of these methods. 
 
Real estate valuation is a speculation of the future, which makes it afflicted with a great deal 
of uncertainty. Therefore we consider the method with the least uncertainty to be more likely 
to represent the best market value. Thus the report will highlight uncertainties and problems 
that can occur during valuation of real estate.  
 
Research was done through a literature study, containing technical literature and existing 
bachelor projects. We decided that the best way to connect the theory with reality is through 
an empiric study that was obtained after two interviews. The two individuals who were 
interviewed were chosen because of their different perspectives on valuation methods, types 
of properties they conduct and where these properties are located. Furthermore, the empiric 
made it possible for us to compare the methods by valuating a property with fictive values.  
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Sammanfattning 
 
I den här rapporten belyser vi vilka värderingsmetoder som är lämpliga i fråga om fastigheter 
på den kommersiella marknaden, riktat till kontors- och butikslokaler i Stockholms CBD. Det 
som utmärker den här rapporten från andra är att det diskuteras kring värderingsmetoder som 
är att anse som mest optimal.  
 
Val av metod beror idag främst på i vilket syfte och på uppdrag av vem som 
fastighetsvärderingen utförs. De två metoder som främst tas upp och analyseras i den här 
rapporten är nettokapitaliseringsmetoden och kassaflödesmetoden. Dessa används i de två 
fastighetsbolag som vi har valt att intervjua. Eftersom att fastighetsvärdering är en spekulation 
om framtiden är den behäftad med stor osäkerhet. Vi anser därför att metoden med minst 
osäkerhet tämligen borde vara säkrast och presentera det mest sannolika marknadsvärdet. 
Utifrån den tesen lyfter rapporten fram olika osäkerheter och problem som kan uppstå vid 
värdering av fastigheter.  
 
Genom två intervjuer kunde det empiriska materialet erhållas för att kunna återkoppla teori till 
verklighet. De två intervjupersonerna valdes utifrån att de kunde ge olika perspektiv på olika 
värderingsmetoder, typ av fastigheter och fastighetsbeståndens lokalisering. Utifrån empirin 
kunde vi, med de olika värderingsmetoderna, värdera en fastighet med fiktiva värden och 
därefter jämföra resultatet.  
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Förord 
 
I och med denna rapport avslutas kandidatexamensarbetet inom samhällsbyggnad med 
inriktning Fastighetsekonomi och -juridik på grundnivå motsvarande 15 högskolepoäng. Vi 
vill rikta ett stort tack till Cecilia Froelich på Humlegården och Peter Lövgren på 
Hufvudstaden som tog sig tid för vår intervju och bidrog med värdefull information.  
 
Slutligen vill vi tacka vår karismatiske och engagerade handledare Henry Muyingo Gonza för 
hans hjälpsamhet och konstruktiva synpunkter.  
 
 
 
 
 
 
Airin Ardalan och Elin Stopner 
 
Stockholm, juni 2015 
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1. INLEDNING 
 
I rapportens inledning ges läsaren en övergripande sammanfattning av rapporten och dess 
huvudsakliga innehåll. Här förklaras även vilka problem som uppdagades under arbetets 
gång. 
___________________________________________________________________________ 
 
Fast egendom i jordabalken definieras som jord som är indelad i fastigheter. Ägandet av 
fastigheter kan se olika ut. Denna rapport belyser aktiebolagsägandet. I den meningen är det 
intressant att ta reda på vad fastighetsbeståndet är i behov av i syfte att höja fastighetsvärdet. 
Åtgärder i en fastighet resulterar i ett högre fastighetsvärde som i sin tur innebär att man kan 
kräva högre hyror vilket så småningom leder till en högre värdetillväxt. Det är kärnan i 
fastighetsvärdering.  
 
Syftet med fastighetsvärdering och de olika värderingsmetoderna har behandlats i många 
andra rapporter (Almqvist & Sjölund, 2011; Ericsson & Ceder, 2011; Fors & Inggårde, 2013). 
Fastighetsvärdering är en bred och svårdefinierad process, eftersom fastigheter är unika i sin 
prissättning i jämförelse med andra varor. Kontors- och butikslokaler omsätts inte lika 
frekvent som andra finansiella tillgångar, som exempelvis aktier, vilket är den främsta 
orsaken till varför marknaden har svårt att fastställa deras värde. På grund av den låga 
omsättningstakten har således marknaden ett stort behov av tillförlitliga och realistiska 
bedömningar av fastighetsvärdet. Vad som då är intressant att belysa och relativt nytt att 
betrakta är vad som anses vara den mest optimala värderingsmetoden avhandlas i den här 
rapporten.  
 
Problem 
Några vanliga felaktiga uppfattningar om vad fastighetsvärdering syftar till är att värdering är 
ett objektivt letande efter det verkliga värdet och att en bra bedömning ger en exakt 
bedömning av värdet. 
 
Eftersom det finns många olika värderingsmetoder så är det svårt att veta vilken metod som 
anses vara den rätta. Problem uppstår när investerare resonerar olika, då benägenheten att ta 
risker samt hur man ansätter avkastningskrav varierar.  
 
Den mest optimala värderingsmetoden som ger den bästa bedömningen av ett marknadsvärde 
skiljer sig beroende på om det är en köpare eller säljare som värderar fastigheten. Ett problem 
som kan uppstå är konsekvenser av att under- eller övervärdera egna fastighetsbestånd.  
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2. SYFTE  
 
Rapportens syfte beskrivs och motiveras. Här förklaras dessutom vilka avgränsningar som 
gjordes och på vilka grunder samt vilka frågeställningar som rapporten kommer utgå ifrån. I 
dispositionen ges en bild av hur uppsatsen är upplagd och hur ordningen ser ut. Till sist ges 
läsaren ett antal definitioner på begrepp som används genomgående i uppsatsen. 
___________________________________________________________________________ 
 
Avkastningsvärdet kan skilja sig åt beroende på om man är köpare eller säljare dock inte 
marknadsvärdet. För att metoden ska vara optimal, ska det inte spela någon roll vilket 
perspektiv man betraktar fastigheten utifrån.  Således är syftet att kritiskt granska bakgrunden 
till värderingsmetoder och hitta den som är minst osäker i värdering av kontors- och 
butikslokaler i Stockholms A-lägen.  

Frågeställning 

• Vilken är den mest optimala värderingsmetoden för fastigheter innehållande kontors- 
och butikslokaler i A-lägen? 

• Var ligger största osäkerheten i fastighetsvärdering och går det att påverka? 

Avgränsning 

Rapporten är begränsad till värdering av fastigheter innehållande kontors- och butikslokaler i 
Stockholms innerstad, det vill säga i A-lägen. I och med detta avgränsades aktuella 
fastighetsägare till Fabege, Humlegården, Wallenstam, Vasakronan och Hufvudstaden, 
varefter arbetet valdes att inriktas på Hufvudstaden AB och Humlegården Fastigheter AB. 
Anledningen till varför dessa bolag valts är på grund av deras nisch, kunskap och erfarenhet 
av branschen och marknaden. Mer ingående information om hur företagen har valts ut kan 
läsas under rubriken Metod och visas även i tabell 2.  
 
Avgränsningen innebär att rapporten inriktas på fastighetsvärdering ur fastighetsägarens 
perspektiv och till transaktioner. Anledningen till detta är för att få en tydligare och mer 
konkret slutsats, vilket skulle vara svårt om analysen skulle utgå från fler än ett perspektiv.  

Disposition 

Inledningen ger läsaren en klar och övergripande bild av vad rapporten kommer behandla 
samt en beskrivning av problematiken som genomsyrar ämnet. I syftet beskrivs de 
bakomliggande orsakerna till val av ämne och hur det bestämdes. För att tydliggöra 
rapportens referensramar och förstärka dess budskap redovisas även frågeställningen och 
vilka avgränsningar som gjorts. Här beskrivs dessutom utgallringsprocessen noggrant.  
 
Teorin innefattar definitioner, värderingsmetoder, marknadsanalys, osäkerhet som förknippas 
med fastighetsvärdering samt dess svårigheter. Där ges en beskrivning av hur bolagen ser på 
risk- och känslighetsanalyser och hur man tillämpar detta i verkligheten.  
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Under metod beskrivs tillvägagångssätt, hur den valdes och hur den har använts. Här 
diskuteras även metodikvalets kvalitet utförligt och en redogörelse för den valda 
intervjutekniken redovisas. Rapportens genomförande beskrivs och kapitlet avslutas med att 
valet av intervjupersoner motiveras.  
 
Empirin ger en mer utförlig presentation av de fastighetsbolag som intervjuades. 
Intervjupersonernas svar sammanställs och redovisas utefter frågornas kronologiska ordning; 
metodval, påverkande faktorer vid en fastighetsvärdering, direktavkastning, värdeförändring 
samt jämförelseobjekt.  
 
Under analys och slutsats presenteras exempel på hur de olika metoderna används utifrån 
intervjufrågorna som ställts. Det förs även ett resonemang kring huruvida det ens är möjligt 
att finna en optimal värderingsmetod i det avseende som uppfyller syftet. 

Definitioner 

 Värderingsmetoder 
Är verktygen som används för att slutligen uppskatta ett värde, det vill säga metoder som en 
värderare använder sig av för att utföra de beräkningar som leder fram till en slutlig 
värdebedömning. 
 

Optimal  
Bästa möjliga ur säljarens perspektiv givet ett antal parametrar.  
 

Kommersiella fastigheter 
Kommersiella fastigheter är avsedda för vinstdrivande företagsamhet, såsom kontor, 
shoppingcenter, butiker och restauranger (Classifieds, 2013). 
 

Kalkylränta 
Avkastningskrav. Den avkastning som ägare kräver på ett bolags egna kapital, med beaktande 
av hur riskfylld verksamheten är. Det är den räntesats som används för att nuvärdesberäkna 
framtida avkastningar/kassaflöden. Den kan härledas på flera sätt. Ett av sätten, som avses i 
rapporten är; 
 

𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 
 
Den riskfria realräntan hämtas från statliga värdepapper, riskpremien representerar en generell 
marknadsrisk. 
 

Driftnetto  
Nettoomsättning fastighetsförvaltning minus kostnader för särskilda projekt, underhåll, drift 
och administration, tomträttsavgälder samt fastighetsskatt. 
 

Marknadsvärde 
Det pris som sannolikt skulle betalas eller erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen 
marknad med tillräcklig marknadsföringstid utan partsrelationer och utan tvång. Mest 
sannolika pris är det pris som troligast kommer betalas eller erhållas. Fri och öppen marknad 
innebär att alla transaktioner mellan köpare och säljare sker utan förbud, skatter, subventioner 
eller statliga ingrepp. Tillräcklig marknadsföringstid innebär att objektet ligger på marknaden 
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och hinner synas för många potentiella köpare så att dessa kan komma in med bud vilket leder 
till att priset därmed blir mer rättvist. 
 

Avkastningsvärde 
Nuvärdet av framtida nettoöverskott, det vill säga hur mycket framtida nyttor är värda idag. I 
enlighet med rapportens syfte bedöms fastighetens värde utifrån nuvärdet av förväntade 
framtida avkastningar. 
 

Verkligt värde  
Synonymt med marknadsvärde, det vill säga fastigheternas uppskattade marknadsvärde. 
Används i redovisningssammanhang.  
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3. METOD 
 
I avsnittet nedan förklaras tillvägagångssätt, metodval och presentation av 
intervjupersonerna. Därefter får läsaren en genomgripande beskrivning av hur arbetet med 
intervjuerna gått till; hur intervjupersonerna valdes ut, hur intervjuerna planerades, hur 
frågorna bestämdes, hur intervjuerna genomfördes och hur de bearbetades. Det mesta ur 
kapitlet nedan baseras på (Höst, Regnell, & Runesson, 2006).  
___________________________________________________________________________ 
 
Det finns flera olika sätt att gå tillväga för att samla in material till likartade rapporter, bland 
annat genom enkäter, intervjuer eller sammanställning av tidigare rapporter. För att samla in 
tillförlitligt bakgrundsmaterial till kandidatexamensarbetet och för att få värdefull 
verklighetsanknytning har intervjuer genomförts. En intervju är en typ av en systematisk 
utfrågning av valda intervjupersoner kring ett bestämt tema. Frågesvaren brukar vanligtvis 
antecknas eller spelas in, antingen via telefon eller vid ett personligt möte. Intervjupersonen/-
er väljs ut genom ett urval av en population, på samma sätt som vid en enkät. Är intervjun av 
kvalitativ art vars huvudsakliga fokus inte är representativitet, ligger fokus på att urvalet ska 
täcka populationens variation och inte på slumpmässiga urval. Denna urvalsmetod kallas för 
stratifiering, vilket innebär att ett antal kategorier av personer definieras och intervjupersoner 
väljs sedan utifrån dessa kategorier. Kategorierna kan vara kvinna-man, gammal-ung, 
nyanställd-erfarna eller chefer-teknikpersoner. På grund av att urvalet inte är slumpmässigt 
kan heller inga generella slutsatser dras om den valda populationen. Däremot kan området 
undersökas på djupet, kvalitativt sett.  
 
Intervjuer kan ha olika struktur och genomföras på olika sätt.  
 
 Öppet riktad Halvstrukturerad Strukturerad  
 
Mål 

 
Individens 
upplevelse av ett 
fenomens 
kvaliteter 
 

 
Individens upplevelse 
av kvantiteter och 
kvaliteter 

 
Intervjuaren söker 
kunskap om relationen 
mellan begrepp, om 
samband 

 
Uppläggning 

 
Intervjuguide, 
öppet inom valda 
frågeområden 
 

 
Blandat fasta frågor 
med bundna svar, och 
öppna frågor 

 
Fasta frågor med 
bundna svar 

 
Syfte 

 
Utforskande 
 

 
Beskrivande/förklarande 

 
Beskrivande/förklarande 

 
Tabell 1. Beskrivning av intervjuns mål, upplägg och syfte 
 
Den öppna riktade intervjutypen bestäms av en intervjuguide och givna frågeområden. 
Frågorna kan formuleras på olika sätt, i olika ordning, i olika intervjuer. Beroende på vilka 
delområden intervjupersonen är mest benägen att berätta om, kan intervjun till stor del styras 
av det. Anledningen till det kan vara att intervjupersonen inte vill prata om andra delområden, 
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vilket i så fall är viktigt att vara medveten om. Genom att avsätta hålltider för varje delområde 
säkerställer man att varje delområde får ett minimum av behandling under intervjun. På grund 
av den öppna karaktären hos den öppet riktade intervjun bör den med fördel spelas in då man 
kan komma att få information om andra områden än vad som var tänkt från början. Har 
intervjun då spelats in kan man gå tillbaka till det inspelade materialet och ta reda på vad 
intervjupersonen faktiskt sa. Den här intervjutypen är också kvalitativ till karaktären då 
beskrivningar och ord utgör de data man får ut av intervjun.  
 
När öppna frågor blandas med bundna svar kallas intervjutypen halvstrukturerad. Vid 
användandet av denna typ är det viktigt att man i varje intervju ställer frågorna med fasta svar 
i exakt samma ordning och med samma formuleringar. I annat fall riskerar man att på olika 
sätt påverka intervjupersonen med sina formuleringar.  
 
I princip kan den strukturerade intervjutypen jämställas med en muntlig enkät. De stora 
fördelarna med denna intervjutyp är att intervjupersonen inte behöver fylla i svaren själv samt 
att eventuella oklarheter i frågorna kan förtydligas. Därtill är risken för internt bortfall mindre 
om man väljer att genomföra enkäten som en strukturerad intervju. Den negativa baksidan är 
att denna typ är tidskrävande, då intervjuaren behöver kontakta varje person och gå igenom 
frågorna.  
 
I en studie kan de tre olika intervjutyperna kombineras. Exempelvis kan man ta fram 
underlagsmaterial för en frågelista genom en öppen riktad intervju som sedan kan användas i 
en enkät eller i en strukturerad intervju. Man kan också förstärka resultaten från en enkät 
genom att följa med en öppet riktad intervju till intervjupersoner som besvarat enkäten på ett 
visst sätt. På så sätt ökas även förståelsen kring det fenomen som undersökts.  
 
Intervjun genomförs med hjälp av fyra faser: 
 

• Sammanhang 
• Inledande frågor 
• Huvudsakliga frågor 
• Sammanfattning 

 
Intervjun inleds med att intervjuaren förklarar intervjuns sammanhang. Vad är syftet och 
varför har personen valt ut för intervju? Hur bearbetas och hanteras det som sägs? I de fall 
intervjun spelas in ska intervjupersonen först ha gett sin tillåtelse. 
 
De inledande frågorna avser frågor som är neutrala och grundläggande, till exempel frågor 
om ålder, arbetsuppgifter, titel och utbildning. De inledande frågorna syftar till att sätta 
intervjupersonen i rätt kontext samt att få igång intervjun med enkla frågorna med raka svar.  
 
De huvudsakliga frågorna kretsar kring kärnan i intervjun, det vill säga de frågor som 
behöver ställs för att uppfylla intervjuns syfte. Huvudfrågorna ska ställas i den ordning som 
intervjupersonen finner lämpligast och upplever som logisk. Det behöver nödvändigtvis inte 
vara den mest logiska ordningen för intervjuaren. När slutet av huvudfrågorna närmar sig kan 
man återgå till neutrala och närliggande frågor igen för att skapa en avslappnad och positiv 
stämning som möjliggör fortsatt samverkan.  
 
I korta drag sammanfattas slutligen hela intervjun av intervjuaren och intervjupersonen ges 
möjlighet att lägga till något som den upplever saknas eller behöver betonas. Allra sist 
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repeterar intervjuaren intervjuns förutsättningar och tillvägagångssätt för eventuell 
återkoppling till intervjupersonen bestäms.  
 
Ska intervjun spelas in är ett digitalt ljudmedium att föredra eftersom det är lätt att navigera i 
dem. En bärbar PC med mikrofon och bra ljudupptagningsförmåga är lämpligt. Det är alltid 
viktigt att på förhand testa tekniken, oavsett om det är fråga om en lång eller kort intervju. 
 
Förutom inspelningen kan även anteckningar skrivas ner, speciellt om man är två personer 
som genomför intervjun. Minnesanteckningarna ger en bra första indikation på vad som 
uppfattats som viktigt i intervjun.  
 
När intervjun sedan är genomförd och klar bör man transkribera inspelningen, det vill säga 
skriva ner det som sagts ordagrant. Transkriberingen är en tidskrävande och mödosam process 
men väldigt viktig, då den möjliggör en mer djupgående analys av materialet. 

Genomförande 

Efter en litteraturstudie av kandidatuppsatser och examensarbeten med fokus på 
fastighetsvärdering, bestämdes vidare ett antal intervjupersoner inom flera fastighetsägare 
som har stor erfarenhet av fastighetsvärdering och transaktioner. Personerna kontaktades via 
telefon och mail varav ett personligt möte bokades med en intervjuperson. Intervjupersonerna 
kontaktades för att kunna skaffa tillförlitlig och konkret information för att få en bra 
uppfattning om verkliga fastighetsvärderingar. Dessutom tillfördes det teoretiska 
resonemanget kring värderingsprocessen och metoderna på så sätt värdefull förankring i 
verkligheten.   
 
En halvstrukturerad intervjumetod valdes. Metoden innebär blandade fasta frågor med bundna 
svar samt öppna frågor. De öppna frågorna syftar till att ge en överblick kring diverse 
områden som skulle kunna vara intressanta att ta upp i rapporten och som inte behandlats 
tidigare av studieutförarna.  
 
En osäkerhet i informationsunderlaget utgörs av frågan om intervjupersonerna är helt 
objektiva i sina svar. Det beror på att endast relativt få personer kontaktas, på grund av 
rapportens inriktning och nisch som minskade antalet aktuella bolag avsevärt. Hufvudstaden 
och Humlegården valdes på grund av sitt koncentrerade ägande i Stockholms innerstad, i de 
mest centrala delarna av CBD, vilket på många sätt avgränsar arbetet men passar rapportens 
syfte.   

Sampling 

I tabellen nedan presenteras bolagen utifrån ägarkategori, fokusområde, storlek, affärsidé och 
det samlade fastighetsbeståndets totala värde givet värdetidpunkten 31 mars 2015.  
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Fastighets-
ägare 

Typ av lokaler Fokusområde Storlek Affärsidé Fastighets-
värde 

Fabege Kontor, butik och 
bostäder 

Stockholm CBD, 
Arenastaden, Solna 
och Hammarby 
Sjöstad 

82 
fastigheter, 
1,0 miljon 
kvm 

Förvaltning, 
förädling 
och 
transaktion  
 

33,8 Mdkr 

Hufvudstaden 50 % kontor, 25 
% butik och 
övriga 25 % 

Stockholm CBD och 
Göteborg CBD 

28 
fastigheter, 
390 000 
kvm 
 

Förvärv, 
förädling 
och 
förvaltning 

28,3 Mdkr 

Humlegården Kontor samt en 
del butiker  

Stockholm CBD 43 
%, Solna 34 %, 
Hagastaden 7 % 

45 
fastigheter, 
400 000 
kvm 

Förvärv, 
förädling 
och 
förvaltning  
 

13,2 Mdkr 

Vasakronan 
 

80 % kontor, 16 
% butik, resten 
bostäder och 
övriga lokaler 
 

Centrala i 
Stockholm, Uppsala, 
Malmö och Lund 

185 
fastigheter, 
2,5 miljoner 
kvm 

Förvärv, 
förädling 
och 
förvaltning 

95 Mdkr 

Wallenstam Bostäder men 
även kontor och 
bostäder 

Göteborg 65 %, 
Stockholm 33 % och 
Helsingborg 2 % 

220 
fastigheter, 
1,1 miljon 
kvm 

Förvärv, 
förädling 
och 
transaktion  

30 Mdkr 

 
Tabell 2.  Översikt av de största marknadsaktörerna på kontors- och 
butiksmarknaden i Stockholm CBD 
 
Med stöd av tabell 2 har det gallrats ut två fastighetsbolag som uppfyller rapportens syfte bäst. 
Vasakronan faller bort på grund av sitt stora antal fastigheter och dess höga fastighetsvärde, 
vilket är nästan tre gånger så stort som resterande fastighetsbolag. Wallenstam faller bort för 
att de äger för få kommersiella fastigheter i Stockholms CBD och har för stort antal 
fastigheter i sitt bestånd jämfört med de andra bolagen. Till sist faller Fabege bort för deras 
stora uthyrningsbara yta. Slutligen återstår Hufvudstaden och Humlegården som blir de 
företag som rapporten kretsar kring.  
 
Eftersom att vi har avgränsat studien till värdering av kommersiella fastigheter har vi valt 
intervjupersoner på två av Sveriges ledande fastighetsbolag när det kommer till kommersiella 
fastigheter, Hufvudstaden och Humlegården. Att undersöka fler än ett fastighetsbolag 
resulterar i en diversifiering och bredare överblick av marknaden. Vi valde intervjupersoner 
efter rekommendationer från respektive bolag; Peter Lövgren, förvaltningschef för 
kontorsområdet Öst på Hufvudstaden samt Cecilia Froelich, analytiker på Humlegården.    
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4. VÄRDERINGSMETODER 
 
I den nedan beskrivna teoretiska bakgrunden tas grundläggande fakta och teorier kring 
värderingsmetoder upp. Avsnittet inleds med att ett antal värdebegrepp, som har betydelse för 
läsarens förståelse, förklaras mer ingående. Därefter redogör vi för de olika 
värderingsmetoderna som idag är vanligt förekommande i fastighetsbranschen. För mer 
detaljerad beskrivning av värderingsmetoderna hänvisas till (Almqvist & Sjölund, 2011) 
(Ericson & Ceder, 2010) och (Fors & Inggårde, 2013).  
___________________________________________________________________________ 
 
Uppskattning av värde baseras på utbudet av individuella bedömningar av värde för en rad 
potentiella köpare eller leverantörer. Fastighetsvärdering syftar till att hitta den bästa 
uppskattningen av det observerade priset på en fastighet. Metoderna kan ge olika resultat 
eftersom fastighetsvärdering är en bedömning baserat på den information som finns 
tillgänglig. 

Olika värdebegrepp 

Inom fastighetsvärdering används ett antal olika värdebegrepp som innebär olika saker. Man 
brukar dela in dessa i tre olika kategorier, nedan anges olika exempel värdebegrepp från 
respektive kategori;  
 
 

  Används i rapporten 
 
Marknadsrelaterade 

 
Marknadsvärde, sannolikt 
pris, likvidationsvärde, 
taxeringsvärde, 
belåningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde 
 

 
Marknadsvärde 

 
Avkastningsrelaterade 

 
Investeringsvärde, 
avkastningsvärde och 
nyttjandevärde 
 

 
Avkastningsvärde 

 
Kostnadsrelaterade 

 
Återanskaffningsvärde och 
tekniskt nuvärde 
 

 
Tekniskt nuvärde 

 
Tabell 3. Kategorisering av aktuella värdebegrepp, inklusive de som används i rapporten.  
 
En fjärde kategori är de redovisningsrelaterade värdebegreppen som omfattar bland annat 
verkligt värde, återvinningsvärde, redovisat värde och skattemässigt värde. Verkligt värde har 
en central betydelse, särskilt i de internationella redovisningsstandarderna, vilket då anses 
vara identiskt med marknadsvärdesbegreppet. Nedan definieras ett begrepp från varje kategori 
mer utförligt som fortsättningsvis används genomgående i rapporten. 
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Marknadsvärde – vad måste jag betala? 
Det begrepp som används mest frekvent för att beskriva värde är marknadsvärde. 
Marknadsvärdet definieras som det pris som sannolikt skulle betalas eller erhållas om 
fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid utan 
partsrelationer och utan tvång. Denna definition används av tre vägledande organ inom 
området, nämligen IASBs (International Accounting Standard Board), EVS (European 
Valuation Standard) samt IVS (International Valuation Standard). Marknadsvärdet för 
fastigheter är dock något svårare att fastställa än för andra finansiella tillgångar, exempelvis 
aktier. Det beror till stor del på att fastigheter har en lägre omsättningstakt samt att 
fastighetstransaktioner har en längre genomförandetid än aktieöverlåtelser. Validiteten av det 
uppskattade marknadsvärdet påverkas också av antalet transaktioner, vilket är en nackdel för 
fastighetsbranschen där antalet faktiska jämförbara transaktioner inom en kortare tidsperiod är 
relativt få.    
 
Avkastningsvärde – vad kan jag betala? 
Avkastningsvärde är nuvärdet av alla framtida avkastningar som en finansiell placering 
förväntas ge. Till grund för avkastningsvärdet ligger således, i det här avseendet, fastighetens 
framtida vinster. För en köpare är det mycket viktigt att ha en uppfattning om vad den 
framtida avkastningen blir eftersom dessa vinster utgör dennes avkastning på det egna 
kapitalet som han satsar. Frågan om att bestämma framtida vinster i en fastighet innebär bland 
annat en spekulation om framtiden, vilken som bekant är ganska oförutsägbar. Således är 
bedömningen av avkastningsvärdet, liksom all annan värdebedömning, förenat med stor 
osäkerhet.  
 
Tekniskt nuvärde 
Det tekniska nuvärdet kan endast tillämpas på byggnader och anläggningar. Det definieras 
som återanskaffningskostnaden, borträknat värdeminskningen som orsakats av ålder och bruk. 
Återanskaffningskostnaden är kostnaden för att ersätta bygganden med en byggnad som har 
likvärdig standard vid värderingstillfället. Återanskaffningsvärdet är alltså ett sätt att beskriva 
en fastighets produktions- och återanskaffningskostnad. Ju äldre byggnader, desto mer 
reduceras återanskaffningsvärdet med hänsyn till lägre standard och förslitningsskador. Vid 
själva bedömningen av det tekniska nuvärdet används produktionskostnadsmetoden, som i 
värderingssammanhang beskrivs som återanskaffningskostnader. 

Avkastningskalkylbaserade metoder 

Vid användning av avkastningsbaserade metoder syftar man till att uppskatta en fastighets 
intjäningsförmåga. Till grund för denna typ av fastighetsvärdering ligger framtida förväntade 
avkastningar som nuvärdesberäknas tillbaka till värdetidpunkten. Avkastningsmetoden 
baseras således på en fastighets förmåga att producera positiva driftnetton i framtiden, som i 
sin tur baseras på uppskattningar av kassaflöden.   
 
Kassaflödesmetoden är ett exempel på en evighetskapitaliserande metod, vilket innebär att 
man som värderare tar hänsyn till fastighetens restvärde. Det är viktigt att vara noggrann med 
grunddata, det vill säga vilka intäkter, utgifter och kalkylräntan är samt vad inflationen 
bedöms vara.  Utöver nämnda faktorer bör marknadshyror och vakanser i området uppskattas. 
För kommersiella fastigheter är det allmänt känt att kassaflödesberäkning är den bästa 
metoden för bedömning av marknadsvärdet anledningen till detta är att man tar hänsyn till 
många underliggande faktorer. Vissa svårigheter med metoden är få tag på all data och att den 
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ska vara helt korrekt. Datainsamlingen utförs ofta genom observationer av företag och 
marknadstransaktioner. I praktiken är det vanligt att intäkter och utgifter antas följa 
inflationen vilket således innebär att det istället är en direktavkastningsmetod som används. 

 

𝑉 =   
(𝐻 − 𝐷𝑜𝑈 − 𝐹)!

(1+ 𝑘)!

!

!!!

+
𝑅!

(1+ 𝑘)! 

  
𝑉 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒  
𝐻 = 𝐻𝑦𝑟𝑎  
𝐷𝑜𝑈 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 − 𝑜𝑐ℎ  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  
𝐹 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡  
𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  
𝑡 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛  
𝑛 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  
𝑘 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎

Ortsprisbaserade metoder 

Ortprismetoderna är baserade på direkta jämförelseköp på en fri och öppen marknad, med 
hänsyn till fastigheternas olika värdetidpunkter och egenskaper. Det mest optimala vid 
tillämpning av denna metod är att ha en identisk fastighet i samma område och som sålts 
alldeles nyligen. Eftersom detta är svårt att åstadkomma måste fler jämförelseprocesser 
genomföras. Således är tillgången på tillförlitlig marknadsdata och information avgörande för 
hur bra kvaliteten på resultatet blir. Analysen baseras på att man relaterar de observerade, 
betalda priserna till olika nyckeltal, så som exempelvis hyra, driftnetto, markareal, uthyrbar 
area eller byggrätt. Beträffande kontors- och butikslokaler är det vanligast att relatera priset 
till fastighetens driftnetto. Exempel på undergrupper till ortprismetoden är 
nettokapitaliseringsmetoden, areametoden, köpeskillingskoefficientmetoden och 
bruttokapitaliseringsmetoden.   
 
Nettokapitaliseringsmetoden 
En nettokapitaliseringsprocent räknas fram genom att dividera driftnettot med köpeskillingen 
från utvalda jämförelseobjekt, där driftnetto består av hyresintäkter minus drift- och 
underhållskostnader. Nettokapitaliseringsprocenten ska motsvara direktavkastningen i 
procent, det så kallade yield. Detta resulterar i att nettokapitaliseringsmetoden är pris relaterat 
till driftnetto. För att ge ett bedömt marknadsvärde bör beräkningarna baseras på ett för 
fastigheten bedömt marknadsmässigt driftnetto inte det faktiska utgående driftnettot. Största 
felkällan enligt fastighetsnomenklaturen är att driftnettot inte är tillräckligt korrelerat till 
marknaden.  
 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  å𝑟  1
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 = 𝐵𝑒𝑑ö𝑚𝑡  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

 
Areametod 
Areametoden kännetecknas av pris relaterat till arean, det vill säga pris per kvadratmeter. 
Priset divideras med antal kvadratmeter för jämförelseobjekt och multipliceras med 
värderingsobjektets storlek för att få marknadsvärdet. Problem som kan uppstå är vilken area 
som avses, vad den uthyrbara arean är och om uppgifterna om jämförelseobjekten stämmer 
väl överens.  
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Köpeskillingskoefficientmetoden 
En köpeskillingskoefficient beräknas genom att pris divideras med taxeringsvärde av utvalda 
jämförelseobjekt. Koefficienten multipliceras sedan med åsatta taxeringsvärdet av 
värderingsobjektet som således genererar ett bedömt marknadsvärde. Metoden har en 
omfattande tillämpning på svenska marknaden vilket kan bero på höga krav som ställs i landet 
på ett korrekt taxeringsvärde.  Ett tillämpningsproblem är noggrannheten i grunddata för 
fastighetstaxeringen bland annat beroende på ny- och ombyggnader.  
 
Bruttokapitaliseringsmetoden 
En bruttokapitaliseringsfaktor representerar antalet gånger som bruttohyran betalas på 
marknaden. Faktorn beräknas genom att dividera köpeskillingen med bruttohyran för 
jämförelseobjekt och multipliceras med bruttohyran för värderingsobjektet.  
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5. MARKNADSANALYS  
 
I marknadsanalysen analyseras fastighetsmarknaden utifrån både ett internationellt och 
nationellt perspektiv. Här redogörs för hur olika samhällsanknutna förändringar påverkar 
fastighetsmarknaden och den aktuella fastigheten, exempelvis, BNP, arbetslöshet, reporänta, 
inflation m.m. 
___________________________________________________________________________ 
 
För att kunna göra en bra prognos om framtida betalningsströmmar krävs god kunskap om det 
förväntade utfallet i fastigheten över en given tidsperiod. Därför är prognoskvaliteten en stor 
förutsättning för en pålitlig och realistisk analys; analysen kan aldrig bli bättre än dess indata. 
Varje prognos baseras på de rådande samhällsekonomiska förväntningarna om 
marknadssituationen. 
 
Det som är intressant att veta om marknadssituationen i det här fallet är vad som styr 
prisbildningen på fastighetsmarknaden. Det som påverkar lönsamheten i en investering är 
intäkter och kostnader, de underliggande faktorerna är driftnettoutvecklingen och 
direktavkastningen. 
 
Driftnettots utveckling beror av samhällsekonomiska förändringar som bland annat innefattar 
BNP, sysselsättning, löneutveckling och företagens expansion. Hög produktion, det vill säga 
högt BNP, innebär hög sysselsättning, höga löner, högre KPI och därmed större efterfråga på 
varor och tjänster. Dessa påverkar i sin tur företagens betalningsförmåga och efterfrågan på 
lokaler. Vidare är det intressant att se till hyresutveckling och kostnadsutveckling.  
 
Direktavkastningen styrs av den riskfria marknadsräntan och en riskpremie. Om kassaflödet 
har en lång kalkylperiod är det viktigt att justera för detta samt att ta hänsyn till en 
värdeminskningsfaktor på restvärdet.  
 
Marknadsanalysen delas in i fyra underrubriker vilka är; makroekonomisk analys, ortsanalys, 
fastighetsmarknadsanalys och fastighetsanalys. De två förstnämnda handlar om en 
omvärldsanalys om hur investeringsviljan är och hur området i sig är byggt. De två sistnämna 
är vad som är intressant för en mer noggrann undersökning i den här rapporten för att förstå 
val av värderingsmetod.  

Fastighetsmarknadsanalys 

Fastighetsmarknadsanalysen är intressant i syfte till en ortsprismetod avser till att skapa en 
bild av ”grundläggande marknadsdata som betalda priser på jämförbara fastigheter, 
direktavkastning, omsättning, marknadsaktörer och fastighetsrelaterade förvaltningsdata som 
marknadsmässiga hyror, drift- och underhållskostnader, vakansnivåer, skattebelastningar”, 
vilket illustreras i figuren nedan (Krok, 2012). Det som är mest relevant är att använda 
jämförbara värden och sätta de i relation med allmänna nivåer på marknaden för att få 
underlag för beslut kring framtida investering.  
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Hyresnivåer 
Hyresnivåer är olika beroende på område, typ av fastighet och lokal. Ju bättre läge desto 
högre hyra.  
 
Potentiella köpare 
Många faktorer är avgörande för vem som blir den slutliga köparen vid 
fastighetstransaktionen; syftet med investeringen, hur lång investeringsperioden är, vilken 
avkastning investeraren förväntar sig och kräver, riskvilligheten hos investeraren samt 
marknadsförutsättningar som exempelvis hur ränteläget ser ut. Om räntan är lägre investerar 
man mer och konsumtion ökar, vilket leder till ökad aggregerad efterfråga och högre inflation. 
 
Konkurrerande objekt 
Utbudet av många bra konkurrerande objekt leder till att priser sjunker i hopp om försäljning. 
En potentiell visning blir attraktiv för många köpare vilket i samband med tron om en ökad 
konsumtion leder till ett lägre avkastningskrav och slutligen ökar efterfrågan. 
 
Det ska även nämnas att förmågan att stå emot konkurrens från liknande fastigheter 
tillsammans med kvaliteter som omsättning av hyresgäster, kontraktstider och vakanser 
återspeglas i den eventuella fastighetsköparens betalningsvilja.  
 
Den kommersiella fastighetsmarknaden i Stockholm består av få mycket stora 
fastighetsbestånd, samtidigt som det är svårt att skaffa sig information om den framtida 
efterfrågan och det utbud som finns tillgängligt (Larsson & Olsson, 2009). 
 
Kommunikationer 
Hur väl och enkelt man kan transportera sig till och från fastigheten med diverse 
transportsystem och bra vägar. Bra kommunikationer leder till att marknadsvärdet höjs.   

Fastighetsanalys 

Eftersom fastigheter är unika i sin prissättning i jämförelse med andra varor bör hänsyn tas till 
fixt läge, lång varaktighet i utnyttjandet och att det ofta krävs stora kapitalbelopp i 
kombination med lånefinansiering. Därför är fastighetsanalysen intressant, vid användandet 
av en avkastningskalkylbaserad metod, eftersom den syftar till att genomlysa fastighetens alla 
kvaliteter; ekonomiska-, tekniska- och juridiska förutsättningar. För att kunna undersöka detta 
använder man sig av fysisk besiktning och ekonomisk fastighetsredovisning som ska ge en 
helhetsbild av värderingsobjektet.  Processen delas grovt i fyra olika grupper; 
 

• Entreprenadbesiktning 
• Ansvarsbesiktning 
• Överlåtelsebesiktning, s.k. jordabalksbesiktning 
• Besiktning som underlag för fastighetsvärdering  

 
Sista punkten är vad som ligger i rapportens intresse. Frågan som först ska ställas är vad syftet 
med fastighetsvärderingen är. Det är svårt att ge ett värdeutlåtande utan att ha sett fastigheten 
i sig, därför är en fysisk besiktning en viktig del av fastighetsvärderingen för att kunna vinna 
trovärdighet i uppdraget.  
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Det är lätt att se till tekniska detaljer som fokuserar på kostnadsaspekter medan användbarhet 
fokuserar på nytta och intäkt. I ett bredare perspektiv tittar man på läge, standard och skick, 
användbarhet, funktion och ekonomiska konsekvenser. Dessa nyckeltal används ofta utifrån 
jämförelseaspekt för vad som kan finnas bättre, sämre eller förbättringsbart utifrån 
jämförelseobjekten (Persson, 2015).  
 
Ekonomiska förutsättningar 
För en bra bedömning av marknadsvärdet krävs det att värderaren tar hänsyn till hur 
förvaltningen har sett ut historiskt och vad som kommer behöva göras i fastigheten. Dessa 
medverkande krafter är bland annat; hyreskontraktens längd för hyresintäkter, vakansnivå, 
lokalernas flexibilitet, skillnad mellan nuvarande hyra och marknadshyra, hyresgästens 
betalningsförmåga, drift- och underhållskostnader.  
 
Tekniska förutsättningar 
Värderaren bör undersöka fastighetens egenskaper, konstruktion, form och storlek, täthet och 
energiförbrukning. Dessa förutsättningar är ett sätt att se på hur framtiden kommer att urarta, 
det vill säga om det krävs större underhåll eller om byggnaden har renoveringsmöjligheter.  
 
Juridiska förutsättningar:  
Utöver ekonomiska och tekniska förutsättningar bör värderaren beakta vilka juridiska 
rättigheter och skyldigheter som fastigheten besitter, för att således kunna bestämma vilka 
möjligheter det finns att förända och förädla fastigheten och därigenom öka värdet eller för att 
se till miljöbelastningar och eventuella saneringskostnader.  

Risk- och känslighetsanalyser 

Eftersom att all fastighetsvärdering är förknippad med en osäkerhet och inte går att eliminera 
fullständigt, är det önskvärt att redovisa osäkerheten genom olika typer av känslighetsanalyser 
eller alternativa beräkningar. En känslighetsanalys innebär att man undersöker vad som sker 
om en av värdepåverkande faktorer ändras medan resterade förblir desamma. På så sätt 
tillmäts värderingen högre trovärdighet och relevans.  
 
Ett fastighetsbolags risknivå beror främst på två saker; fastigheternas läge och vilken typ av 
fastigheter som bolaget äger. Ju attraktivare fastighetsbeståndet är, desto mindre är risken för 
förlorade hyresintäkter och värdenedgång i tider av sämre konjunkturläge. Dessa faktorer 
påverkar hur man justerar för olika parametrar i en fastighetsvärdering.  
 
I fastighetsbranschen finns lika många möjligheter som risker. På kort och lång sikt påverkar 
dessa möjligheter och risker bolaget på olika sätt och kan delas upp i tre olika kategorier; 
verksamhet, omvärld och finansiering.  

Finansiella kriser 

Anledningen till varför marknaden var relativt stabil under senaste finanskrisen var att det 
rådde balans i de höga marknadsvärdena. Det fanns ett stort intresse hos många aktörer att 
behålla både höga marknadsvärden och transaktionerna. Både företag och banker har ett 
intresse av att hålla marknadsvärdet uppe i lågkonjunktur. I annat fall riskerar man att 
felvärdera fastigheterna på grund av att det sker färre transaktioner på marknaden vilket 
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genererar till sämre jämförelseobjekt. Ur ett framtidsperspektiv kan det tyckas ha varit relativt 
bra att väldigt lite hände på fastighetsmarknaden 2008-09, trots den värsta krisen på många år 
(Wickman-Parak, 2009). Det berodde på att det inte fanns några incitament för någon av 
marknadsaktörerna att syna bluffen om de höga marknadsvärdena. I verkligheten kollapsade 
marknaden. Det i sin tur berodde på att fastighetsägare inte var desperata nog att sälja då 
priset var lägre än det tidigare priset. Det resulterade i att det skedde färre transaktioner vilket 
i sin tur ledde till en lägre omsättning. Det är anledningen till varför man idag inte enbart tar 
hänsyn till priset, utan även omsättningen.  
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6. OSÄKERHET I FASTIGHETSVÄRDERING 
 
För att ge en heltäckande och objektiv bild av fastighetsvärdering diskuteras i det här 
avsnittet alla tänkbara osäkerheter som man måste/borde ta hänsyn till. Det som bedöms vara 
den största osäkerheten är det faktum att man i värderingssammanhang försöker förutspå 
framtiden, vilken som bekant är väldigt oförutsägbar. Därtill behandlas mer ingående vilka 
svårigheter som man kan stöta på under värderingsarbetets gång, såsom omvärlds-, 
marknads- och fastighetsanknutna faktorer. Det här kapitlet baseras på föreläsningar i 
kursen fastighetsvärdering på Kungliga Tekniska Högskolan.  
___________________________________________________________________________ 
 
Många homogena objekt på samma marknad innebär att det är mer osannolikt att någon 
köpare bjuder mer än marknadsvärdet.  I en sådan situation har många potentiella köpare ofta 
en optimistisk syn på marknaden, varefter många inte följer med i budgivningen då det finns 
en rädsla för alltför många konkurrerande köpare och en tro på att det snart antagligen 
kommer ut nya objekt till försäljning. Osäkerheten i den här situationen består i att veta hur 
stor efterfrågan är och hur stor betalningsvilja som finns. Även vid en eventuell förhandling är 
det sedan mycket värdefullt att veta så mycket som möjligt om motparten, speciellt hur 
mycket motparten är beredd att betala. Är man välinformerad går detta att utnyttja vilket 
resulterar i en värdehöjande effekt. Osäkerheten vid förhandlingen utgörs alltså av 
informationsmängden och dess tillförlitlighet.  
 
Hur säkert det är att man sedan faktiskt lyckas få ut det bedömda marknadsvärdet beror av två 
faktorer. Dels hur stor och bra spridningen i det underliggande ortsprismaterialet är, dels hur 
de egna egenskaperna står sig i relationen till de andra aktörerna på marknaden när det 
kommer till betalningsvilja, riskbenägenhet och andra likartade faktorer.  
 
Den stora frågan är dock hur säker själva bedömningen av marknadsvärdet är. En 
fingervisning om att fastighetsvärderingen är relativt bra är om flera oberoende värderare 
kommer fram till samma resultat. I regel är det dock en ganska stor spridning, som ofta räknas 
med +/- tio procent. Ju tunnare och sämre materialet är desto större är spridningen. Det är inte 
säkert att spridningen blir mindre om man använder fler metoder utan det beror snarare på hur 
mycket man ändrar indata och hur man väljer att utföra själva beräkningen. 
Fastighetsvärderingar kan variera mycket trots att de utförs under relativt korta perioder. Det 
beror på att processerna är långvariga och enkla fel är vanliga under arbetets gång samtidigt 
som man ständigt får tillgång till ny information.  
 
Olika processer leder till olika utfall. Många transaktioner i kombination med homogena 
objekt ger en liten spridning och är lätta att värdera. Få transaktioner i kombination med 
homogena objekt är däremot svårare att värdera i och med att jämförelseobjekten är färre. Den 
största osäkerheten resulteras av väldigt lite material samtidigt som det är en stor spridning av 
materialet. 
 
Det har tidigare nämnts att fastighetsvärdering syftar till att göra antaganden om framtiden 
som hänförs till ett värde idag. Ju längre fram i framtiden desto större osäkerhet, det beror på 
att man aldrig kan vara säker på att intäkter och kostnader utvecklas på samma sätt som de gör 
idag. Restvärdet i en kassaflödesanalys är exempel på detta, som vidare påverkar 
värdeutvecklingen via direktavkastningskravet.  
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Från alla parters sida i en förhandling finns en osäkerhetsfaktor i och med att alla behöver 
bedöma prisutvecklingen. Finansiärerna vill försäkra sig om en säkerhet i framtiden och höjer 
kalkylräntan medan köpare och säljare istället ställer sig i frågan om det lönar sig att vänta i 
hopp om att få ut en högre avkastning.  
 
Det kan löna sig att analysera den historiska utvecklingen i syfte om att ge perspektiv på 
dagens värde, exempelvis har analyser av olika trender och tecken innan en kris kunnat 
användas i förebyggande syfte som indikatorer eller varningssignaler på hur framtiden 
utvecklar sig.  
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7. SVÅRIGHETER INOM FASTIGHETSVÄRDERING 
 
I det här kapitlet tar vi upp svårigheter inom fastighetsvärdering som baseras på faktorer i ett 
större perspektiv som smalnar av till fastighetsanknutna faktorer.  
 
 
Hur ett behov kan generera ett faktiskt värde 
Värde skapas i grund och botten av behov och behovstillfredsställelse. Genom att olika 
individer, företag eller dylikt har olika förväntningar om framtida nyttor av att olika behov 
blir tillfredsställda så skapas således själva behovet. Samtidigt har det skapats en marknad, 
som i sin tur genererar en efterfrågan – en betalningsvilja. Beroende på marknadskaraktären, 
hur efterfråge- och utbudskurvorna ser ut på marknaden, genereras sedan ett pris genom en 
prisbildningsprocess, vilket kan användas som ett konkret mått på värdet.     
 
I denna tillsynes relativt enkla process finns dock flera osäkerheter och svårigheter i att 
bedöma värdet. Nyttan brukar härledas till värdet i användning - avkastningsvärdet - av en 
viss resurs, således blir den naturliga följdfrågan värde för vem. Vidare är det svårt att 
tillämpa den ovanstående definitionen av värde i praktiken utan att ta hänsyn till 
värdepåverkande faktorer. Följaktligen ställs frågan om vilka faktorer som avses på sin spets, 
det vill säga vilka faktorer det är som anses vara värdeskapande. För att underlätta 
värderingsarbetet är det allmänt vedertaget att dela in dessa faktorer i tre olika kategorier;  
 
Omvärldsanknutna faktorer  
Faktorer av samhällsekonomisk och internationell karaktär, inflation, ränteläge, arbetslöshet, 
arbets- och kreditmarknadssituation, kapitaltillgång, beskattningsregler, lagstiftning, 
konjunkturutveckling och tillväxttakt.  
 
De möjligheter och risker som är kopplade till omvärlden består framförallt i förändrade 
marknadsförutsättningar, exempelvis förändringar i BNP, inflation, ränta etc. Det är dessvärre 
sådant bolagens ledning och styrelse ar liten möjlighet att påverka i ett kortare perspektiv men 
som man ändå måste ta hänsyn till i verksamhetens långsiktiga strategiska utveckling.  
 
Det totala fastighetsvärdet påverkas såväl av hur väl bolagen förvaltar fastigheterna som det 
allmänna marknadsläget. I enlighet med redovisningsreglerna ska det verkliga värdet på 
fastigheterna redovisas i balansräkningen och värdeförändringar över resultaträkningen. Det 
betyder att små generella förändringar i avkastningen kan leda till stora effekter i resultatet. 
Med ett attraktivt fastighetsbestånd minskar man risken för bortfall i hyresintäkter och 
nedgång i värde. Är dessutom fastigheterna placerade på en stark marknad i lägen där företag 
och butiker vill arbeta och finnas, finns det också goda förutsättningar till en långsiktig och 
positiv värdeutveckling. Stockholm anses vara en av Europas starkaste tillväxtmarknader.  
Hufvudstadens och Humlegårdens kommersiella bestånd är till största delen belägna i 
Stockholms CBD, vilket är att betrakta som ett ytterst attraktivt läge. I kombination med 
fastighetsbeståndens struktur och höga uthyrningsgrad är bolagens riskprofil låg. 
 
Marknadsanknutna faktorer  
Utbud och efterfrågan, marknadsvillkor och -aktörer, förändringar i beståndet och 
nyproduktion. En förutsättning och möjlighet för att kunna utveckla och expandera 
fastighetsbeståndet i önskad utsträckning, oberoende av konjunkturläge, är en trygg 
kapitaltillförsel. Tack vare bolagens goda och långsiktiga samarbete med affärsbankerna, som 
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bygger på ömsesidigt förtroende och insyn, kan detta åstadkommas. Utifrån det nuvarande 
marknadsläget bedöms de finansiella riskerna, generellt sett, vara relativt begränsade. 
Bolagens individuella finanspolicy reglerar låneportföljens struktur, agerandet på 
kreditmarknaden samt fördelningen mellan antalet långivare. Traditionella lån och 
fastighetsinteckningar är de vanligast förekommande alternativen och som används mest 
frekvent som säkerheter. 
 
Den enskilt största kostnadsposten för båda bolagen är helt klart räntekostnaden. 
Räntekostnaden påverkas i allra högsta grad av förändringar i marknadsräntan samt av 
förändrade villkor på kreditmarknaden, som i sin tur påverkar den marginal kreditgivare 
(affärsbankerna) kräver som ersättning för att låna ut pengar. En förändring av räntenivån om 
en procentenhet på årsbasis innebär en kostnadsförändring om ca 65 Mkr.  
 
Angående handel i utländsk valuta bör lån i utländsk valuta endast få upptas under 
förutsättning att de vid upplåningstillfället säkras upp så att valutarisken minimeras. Ett sätt är 
att låta terminssäkra lånen för att minimeras kursrisker och för att säkerställas 
investeringskalkylerna. En så kallas valutatermin är alltså en skyldighet att sälja eller köpa en 
valuta till en förutbestämd kurs på en i förväg bestämd dag. Fördelarna med detta är att risken 
för valutaförändringar minimeras/försvinner och att betalningsbeloppet säkras. Det blir då 
även lättare att planera likviditeten och göra prognoser. 
 
Direkt fastighetsanknutna faktorer  
Faktorer av ekonomisk, juridisk och teknisk karaktär, exempelvis hyror, driftsvillkor och -
kostnader, planbestämmelser, läge, ålder, omgivning, storlek, kvalitativa egenskaper, standard 
och skick.  
 
Möjligheter och risker som är förknippade med verksamheten är sådant som är relaterat till 
bolagets kärnverksamhet, vision och fokus på kassaflödet i verksamheten. Bolagen fokuserar 
på att äga fastigheter i bra lägen där efterfrågan och betalningsviljan är hög, till en bra 
avkastning och bra framtida värdetillväxt. På så sätt tar bolagen höjd för olika typer av 
osäkerheter. På grund av starka kassaflöden i kombination med fastigheter i attraktiva lägen, 
hög uthyrningsgrad, pålitliga hyresgäster och lyhörd kundkontakt bedöms risken för vakanser 
i framtiden som låg. 
 
Utöver svårigheterna i att besvara frågorna ovan ligger fastighetsvärderingens huvudproblem i 
vilken mån och på vilket sätt man i praktiken tar hänsyn till relevanta värdepåverkande 
faktorer. Det är nödvändigt att vissa antaganden görs med olika grad av generaliseringar då 
vissa förutsättningar är givna, till exempel Riksbankens angivna reporänta, samtidigt som 
andra faktorer är svårare att bedöma. Den viktigaste avhjälpande åtgärden är att alla berörda 
parter är medvetna om att antagandena görs och under vilka förutsättningar som så sker. På så 
sätt tar man höjd för osäkerheten och löser svårigheterna.   
 
Ytterligare en svårighet i sammanhanget är att det råder förvirring kring vilken 
värderingsmetod som är mest tillämpningsbar i en given situation. En bra huvudregel är att 
beakta syftet med värderingen. Är syftet glasklart så kan man utifrån de olika metodernas 
principiella uppbyggnad lättare fatta beslut om vilken metod som är lämpligast att 
använda.      
 
Grundläggande för all fastighetsvärdering är att värdera de rättigheter och skyldigheter som är 
förknippade med värderingsobjektet. I praktiken innebär det att man ser fastigheten som en 
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finansiell tillgång, givet de ovan nämnda värdepåverkande fastighets- och 
omvärldsfaktorerna, vilket fram till frågan vilken indata som behövs i det enskilda fallet. 
Svaret är dock ganska enkelt; det beror på den sökta värdekategori och vilken 
värderingsmetod som kommer att utnyttjas. Tyvärr förbises detta faktum alltför ofta, varför 
onödiga svårigheter uppkommer.  
 
Generellt gäller det att ringa in de värdepåverkande faktorerna, vad som anses utgöra dessa 
har dock förändrats över tiden. Historiskt sett, under 1980-talet, förlitade man sig mycket på 
hyrespotentialen, förväntad värdeutveckling och direktavkastningen. Faktorer av 
makroekonomisk karaktär, kreditmarknadssituationen, kassaflödesanalyser, tekniska 
egenskaper och hyresgästprofiler ansågs under den tidsperioden vara av mindre betydelse än 
vad som idag är fallet. 
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8. EMPIRI 
 
I empirin redovisas de vetenskapliga undersökningarna som vi gjort av verkligheten, 
iakttagelser och litteraturstudien. Här analyseras all data som vi samlat på oss och som 
hjälpt oss att komma fram till vår slutsats. I empirin ingår även de intervjuade personerna, 
varför dessa presenteras. Personernas svar som intervjun resulterade i sammanställs och vi 
analyserar dessutom deras svar med en kortare kommentar. 
___________________________________________________________________________ 

Hufvudstaden 

Grundades 1915 och är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Hufvudstadens vision är att 
alltid upplevas som och vara Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag. Deras fastigheter är 
placerade i Stockholm och Göteborgs innerstad som är två av Europas städer som har högst 
tillväxttakt. Hufvudstadens bestånd är bland de mest koncentrerade både vad gäller typ av 
fastighet och geografisk placering. Fastighetsbolaget äger och förvaltar totalt 28 fastigheter, 
varav 24 stycken är placerade i Stockholm och resterande i Göteborg (Hufvudstaden, 2015). 

 
Tabell 4. Överblick över hur de större fastighetsbolagen i Sverige är positionerade på 
marknaden.  

Humlegården 

Humlegården Fastigheter AB förvärvar, förädlar och förvaltar attraktiva och högkvalitativa 
kontorsfastigheter i Stockholm och ingår i länsförsäkringsgruppen. Humlegårdens ambition är 
att vara ett av de mest fokuserade och framgångsrika fastighetsbolagen på Stockholms 
lokalmarknad. Genom att erbjuda attraktiva, karaktärsfulla och välskötta lokaler byggs 
långsiktiga kundrelationer, vilka man på Humlegården värnar starkt om. Den största skillnad 
jämfört med andra fastighetsbolag är att Humlegården på egen hand sköter alla faser av 
fastighetsprocessen, från förvärv, förädling och utveckling till förvaltning och försäljning. 
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Intervju med fastighetsägare  

En intervju med förvaltningschef Peter Lövgren, Hufvudstaden och analytiker Cecilia 
Froelich, Humlegården AB har genomförts. 
 
Metodval 
De fastighetsbolag som intervjuats använder sig av två olika värderingsmetoder för att värdera 
fastighetsbestånden.  
 
Cecilia berättar att de använder sig av en avkastningsbaserad kassaflödesmetod, vilket innebär 
att bedömningen av marknadsvärdet genomförs med hjälp av en marknadssimulering. 
Marknadssimuleringen syftar till att både analysera och värdera de betalningsströmmar som 
fastigheten förväntas ge upphov till under en bestämd kalkylperiod. Kalkylperioden har i 
föreliggande fall bestämts till tio år från och med kalkylstarttidpunkten. Nuvärdet av de 
driftnetton som tillfaller det totala kapitalet under ägandeperioden samt nuvärdet av frigjort 
totalt kapital vid kalkylperiodens slut utgör värdet. Det viktigaste att tänka på vid användandet 
av en avkastningsbaserad metod är att vid värdetidpunkten ta hänsyn till marknadens synsätt 
på ett antal parametrar, såsom inflation, drift- och underhållskostnader, hyres- och 
vakansutveckling, kalkylränta, direktavkastningskrav för beräkning av restvärde i kalkylen 
etcetera. 
 
Hufvudstaden använder sig istället av nettokapitaliseringsmetoden som är en del av 
ortprismetoden. Peter påpekar dock att det är den värderingsmetod som närmas kan jämföras 
med en kassaflödesmetod med skillnaden att kalkylperioden är kortare. Vidare ser de till 
marknadens behov och hur låg avkastning de är villiga att få på den produkten. På senare tid 
har avkastningen pressats ner till följd av att det är en stark efterfrågan på bra fastigheter i A-
lägen i Stockholm. 
 
Påverkande faktorer vid en fastighetsvärdering 
Cecilia hänvisar till Svensk Fastighetsindex där det beskrivs att kalkylräntan för ett enskilt 
värderingsobjekt baseras på en långsiktig aktuell obligationsränta, inklusive den 
fastighetsrelaterade risken. Marknadsanalysen består främst av observationer av erlagda 
köpesummor för fastigheter som liknar värderingsobjektet och är jämförbara.  
 
De tillfrågade parterna är överens om Riksbankens trovärdighet. Antaganden gällande 
inflationsutvecklingen har därför baserats på prognoser från Konjunkturinstitutet, 
Riksbankens inflationsmål samt marknadsobservationer. Baserat på ovanstående hävdar 
Cecilia en inflationsutveckling om 1,5 % för 2015 och 2,0 % för 2016 och framåt, medan 
Peter berättar att de räknar med en inflation på 2 % i sin kalkyl. 
 
Peter utvecklar att det finns väldigt få börsnoterade företag som har fastigheter i city 
Stockholm, det är istället i princip bara stora institutioner som Vasakronan, AMF som driver 
in inflationspengar som placeras i systemet, i och med att de får in mer pengar måste de också 
köpa mer. På senaste tiden har det därför handlat mycket om alternativplaceringar. 
Avkastningen kommer nu, med negativ ränta, kunna hamna på 4 % normalnivå. Som det ser 
ut just nu är det väldigt svårt att säga hur framtiden ser ut, låga räntor är generellt väldigt 
gynnsamt i fastighetsbranschen och det spekuleras om att det kommer sänkas ytterligare inom 
snar framtid. Eftersom att räntorna är så pass låga nu är det nästan gratis att låna pengar.  
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Även om yielden pressas ner tittas det fortfarande på yieldgap, som är skillnaden mellan 
upplåningskostnader och avkastning, vilket ökat genom tiden och är historiskt sätt hög. Även 
detta är ett tecken på att fastigheter är en bra investering. Tittar man på Stockholm så gick den 
upp mot 3,7 % som alltså blir en avkastning på fastigheten. Sverige har väldigt låga yielder 
nationellt sett men ligger bra till även internationellt. Det är en väldigt öppen och transparent 
marknad.  
 
Riksbankens trovärdighet gör att man inte tar hänsyn till någon osäkerhet trots att inflationen 
som legat kring 0 de senaste tre åren. Frågan är om tre år är tillräckligt för säga att det är 
trendbart? Det kan kännas orealistiskt men för bara fem till sex år sedan låg den på 5-6 %, det 
kan kännas avlägset men rätt vad det är så vänder det. Varje ränteförändring nu blir 
procentuellt sätt väldigt mycket högre men varje indikation kommer självfallet att påverka 
fastighetsmarknaden. 
 
Direktavkastning 
Cecilia förklarar att varje fastighet har ett eget avkastningskrav som varierar över tiden 
beroende på marknaden och hur driftnettot i fastigheten utvecklar sig. Humlegården använder 
och jämför direktavkastningskrav för jämförbara fastigheter men jämför inte 
direktavkastningen så mycket då vakansgraden slår igenom. Avkastningskraven kan skilja sig 
mycket åt mellan fastigheterna beroende på läge, storlek, skick, kontraktsstruktur bland annat. 
En mycket attraktiv kontorsfastighet i bästa läge i Stockholm kan ha ett avkastningskrav på 
4,25 % medan en nedgången kontorsfastighet i en förort till Stockholm utan tillgång till 
kommunikationer kan ha ett avkastningskrav på uppåt 8 %. Kalkylräntan som används i 
kalkylen kan härledas från olika utgångspunkter, såsom penningpriset, jämförelse med bästa 
alternativa avkastning och analys av tidigare transaktioner.  
 
Det är nödvändigt att använda sig av en kalkylränta för att kunna nuvärdesberäkna driftnettot 
för respektive år av kassaflödet samt restvärdet. Avkastningskalkylen genomförs utan att ta 
hänsyn till belåning. Således utgörs räntekravet på totalt kapital av kalkylräntekravet i 
avkastningskalkylen. 
 
Peter instämmer om att varje fastighet är unik gällande direktavkastningen. För att hitta 
direktavkastningen för en fastighet kan en generell nivå sättas för ett visst område, till 
exempel biblioteksstaden, däremot går man ner och tittar på fastighetsnivå, det vill säga 
direktavkastningskravet skiljer sig från fastighet till fastighet. I dagsläget ligger det mellan 
4.0–4.75 % i Stockholm, det varierar beroende på läge, skick, standard, storlek och hur 
attraktiv den är på marknaden. Det handlar i slutändan fortfarande om att hitta bra 
jämförelseobjekt, trots att de är få, sedan justera det utefter olika parametrar.  
 
Värdeförändring 
Enligt Cecilia beräknas restvärdet som prognostiserat driftnetto första året efter 
kalkylperioden i förhållande till ett marknadsmässigt bedömt direktavkastningskrav. De 
fastighetsvärderingar som sker baseras självfallet på dagens värden. Om en parameter 
förändras kan det leda till en jätteskillnad.  
 
Peter påpekar att osäkerheten, i fråga, är väldigt svår att ta hänsyn till, därför utgår man från 
vad marknaden är villig att betala idag. Det är väldigt svårt att veta vad fastigheterna 
egentligen är värda om fem år.  
 

“Så fungerar marknaden. Antingen gör vi alla fel eller så gör vi alla rätt.” 
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Eftersom att KPI inte har stigit på tre år försöker fastighetsägare skapa nya index för att kunna 
använda i värdering, framtiden får avslöja hur det urartar sig. 
 
Jämförelseobjekt 
Eftersom att bolaget som Peter representerar använder sig av ortprismetoden är det intressant 
att undersöka aspekten kring jämförelseobjekt. Trots den enorma betalningsviljan på 
marknaden idag är det få som är villiga att sälja. berättar Peter. Tittar man på ortprismetoden 
är det här problem skapas, vad det faktiska priset är när man tittar på jämförelseköp. Om det i 
närområdet har pressats ner kanske de i bästa området har gjort det ännu mer populärt, som 
således ger ett högre värde. Just nu beklagar sig många mäklare över att det inte finns många 
som vill sälja. Det kan bero på att det är brist på alternativa placeringar som gör att fastigheter 
är en bra tillgång.  
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9. ANALYS 
 
 I det här avsnittet visas ett exempel på hur en fastighet värderas med två olika metoder, 
nettokapitaliseringsmetoden och kassaflödesmetoden, för enkelhetens skull med 
värdetidpunkten 2015-07-01. Kassaflödeskalkylen grundas på fiktiva värden och uppgifter 
från empirin.  
 
Hyrorna i Stockholm CBD ligger mellan 4000–12000 kr per m2 och år för butikslokaler, 
vakansgrad ligger mellan 1-2 % i CBD. Eftersom att den är så pass liten försummas vakansen 
och hyran antas till 8000 kr i uträkningen. Första året halveras alla intäkter och utgifter 
eftersom att värdetidpunkten är 2015-07-01.  
 
Drift och underhållskostnader antas vara ett snitt på Humlegården och Hufvudstaden.  
Fastighetsskatt antas vara noll för enkelhetens skull 
 
Alla siffror är i tusentals kronor. 
 
𝐻𝑢𝑚𝑙𝑒𝑔å𝑟𝑑𝑒𝑛   =   𝐻!  
𝐻𝑢𝑓𝑣𝑢𝑑𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒𝑛 =   𝐻!   

  
𝐻𝑦𝑟𝑎:  8  000  𝑘𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑣𝑚  𝑜𝑐ℎ  å𝑟 −   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠  ö𝑘𝑎  𝑖  𝑡𝑎𝑘𝑡  𝑚𝑒𝑑  𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛  
𝐷𝑜𝑈:  2  400  𝑘𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑣𝑚  𝑜𝑐ℎ  å𝑟 −   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠  ö𝑘𝑎  𝑖  𝑡𝑎𝑘𝑡  𝑚𝑒𝑑  𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛  

  
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝐻!:  1,5  %  å𝑟  2015, 2%  𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑖𝑠    
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝐻!:  2% 

  
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣  (𝐷𝑎𝑘)  𝐻!:  4,25  %  
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣   𝐷𝑎𝑘   𝐻!:  4,4  %   
 
𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎  (𝑘) =   𝐷𝑎𝑘   ∙    1+ 𝑖 + 𝑖  
𝑘!!   = 0.0425 ∙ 1+ 0.015 + 0.015 = 0.0581  
𝑘!!   = 0.044 ∙ 1+ 0.02 + 0.02 = 0.0649  

Kassaflödesmetoden 

𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑:  5  å𝑟  
 

𝑉 =   
(𝐻 − 𝐷𝑜𝑈 − 𝐹)!

(1+ 𝑘)!

!

!!!

+
𝑅!

(1+ 𝑘)!             där          𝑅! =
𝐷𝑁!!!
𝐷𝑎𝑘   

 
𝑉 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒  
𝐻 = 𝐻𝑦𝑟𝑎  
𝐷𝑜𝑈 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 − 𝑜𝑐ℎ  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  
𝐹 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡  
𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  
𝑡 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛  
𝑛 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  
𝑘 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎  
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Humlegården 
 
År 1 2 3 4 5 (6) 

Hyra 𝟒𝟎𝟔𝟎1 𝟖𝟐𝟖𝟐 𝟖𝟒𝟒𝟖 𝟖𝟔𝟏𝟕 𝟖𝟕𝟖𝟗 8964 

Drift och underhåll 𝟏𝟐𝟏𝟖 𝟐𝟒𝟖𝟒 𝟐𝟓𝟑𝟒 𝟐𝟓𝟖𝟓 𝟐𝟔𝟑𝟔 2689 

Driftnetto 𝟐𝟖𝟒𝟐 𝟓𝟕𝟗𝟖 𝟓𝟗𝟏𝟒 𝟔𝟎𝟑𝟐 𝟔𝟏𝟓𝟑 6275 

Nuvärde DN  𝟐𝟔𝟖𝟓 𝟓𝟏𝟕𝟖 𝟒𝟗𝟗𝟐 𝟒𝟖𝟏𝟐 𝟒𝟔𝟑𝟗 4471 

Nuvärdesberäknat 

restvärde 

       

𝟕𝟗  𝟑𝟐𝟖 

 
Tabell 5. Kassaflödesanalys för Humlegården med ovan angivna parametrar 
 
Bedömt marknadsvärde blir, utifrån formeln från kassaflödesmetoden: 101 634 kr/m2 

 
 
Hufvudstaden 
 
År 1 2 3 4 5 (6) 

Hyra 𝟒𝟎𝟖𝟎 𝟖𝟑𝟐𝟑 𝟖𝟒𝟖𝟗 𝟖𝟔𝟓𝟗 𝟖𝟖𝟑𝟐 9009 

Drift och underhåll 𝟏𝟐𝟐𝟒 𝟐𝟒𝟗𝟔 𝟐𝟓𝟒𝟔 𝟐𝟓𝟗𝟕 𝟐𝟔𝟒𝟗 2702 

Driftnetto 𝟐𝟖𝟓𝟔 𝟓𝟖𝟐𝟕 𝟓𝟗𝟒𝟑 𝟔𝟎𝟔𝟐 𝟔𝟏𝟖𝟑 6307 

Nuvärde DN  𝟐𝟔𝟖𝟏 𝟓𝟏𝟑𝟖 𝟒𝟗𝟐𝟏 𝟒𝟕𝟏𝟑 𝟒𝟓𝟏𝟒 4324 

Nuvärdesberäknat 

restvärde 

       

𝟕𝟏  𝟕𝟕𝟒 

 
Tabell 6. Kassaflödesanalys för Hufvudstaden med ovan angivna parametrar 
 
Bedömt marknadsvärde blir, utifrån formeln från kassaflödesmetoden: 93 741  kr/m2 

Nettokapitaliseringsmetoden 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  å𝑟  1
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 = 𝐵𝑒𝑑ö𝑚𝑡  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 = 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
 

                                                
1
	  Humlegården	  räknar	  med	  inflationen	  1,5	  %	  för	  år	  2015.	  
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Humlegården 
 
!"""!!"##
!.!"#$

= 131  764  𝑘𝑟/𝑚!  
 
Bedömt marknadsvärde: 131 764 kr/m2  
 
Hufvudstaden 
 
!"""!!"##

!.!""
= 127  272  𝑘𝑟/𝑚!  

 
Bedömt marknadsvärde: 127 272 kr/m2  
 
 
 

 Humlegården Hufvudstaden 

Kassaflödesmetoden 101  634   93  741  

Nettokapitaliseringsmetoden 131  764 127  272 

 
Tabell 7. Bedömt marknadsvärde i kronor per kvadratmeter för de olika fastighetsbolagen 
och de olika metoderna.  
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10.  SLUTSATS 
 
I det avslutande avsnittet görs en sammanfattande analys av resultatet genom diskussion och 
en slutsats. Slutsatsen baseras på empirin och hur den ställer sig till teorin.  
___________________________________________________________________________ 
 
Syftet med rapporten var att kritiskt granska bakgrunden till två värderingsmetoder och hitta 
den som är minst osäker i värdering av kontors- och butikslokaler i Stockholms A-lägen.  
 
Efter genomförd empirisk undersökning väcks frågan om fastighetsvärdering ger en korrekt 
bild av verkligheten eller om det ger en sken av att vara säkrare än vad det egentligen är? 
Vilka slutsatser ska man dra om flera metoder pekar i samma riktning och kan man prata om 
en optimal metod? 
 
Det har i rapporten framkommit att det finns svårigheter med att värdera fastigheter. 
Framförallt på grund av att det är en uppskattning av framtida nyttor. Därtill har varje individ 
olika nyttofunktioner, det vill säga olika syn på risk, avkastningskrav, lånemöjligheter, syn på 
optionsvärde och olika möjligheter att stå för kostnader för förvaltning och 
marginalkostnader. Alla dessa faktorer gör att deras syn på fastighetsvärdet är olika, med 
andra ord borde värdet alltså skilja sig beroende på vem som utför fastighetsvärderingen. 
Marknadsvärdet ska vara den bästa uppskattningen av det observerade priset oavsett om det är 
köpare eller säljare som utför värderingen. Ett sätt att säkerställa värderingen i det egna 
fastighetsbolaget är att ta hjälp av en extern värderare; ju närmre resultatet från den externa 
värderingen ligger den interna, desto bättre anses marknadsvärdesbedömningen vara. En 
lösning kan vara att generellt öka procentantalet fastigheter som ska värderas av externa 
värderare för att säkerställa resultatet och ge ytterligare trovärdighet fastighetsbolagens mest 
sannolika pris för fastigheterna på marknaden.  
 
Marknadsvärdet som bestäms kan i verkligheten ses som ett spel mellan olika aktörer hellre 
än något som bestäms av anonyma marknadsaktörer. Trots att marknadsvärdet ska vara 
oberoende av ägarkategori och ställningstagande kan det vara bra att identifiera vem som är 
köpare och vem som är säljare. Efter den senaste finanskrisen har säljare på den kommersiella 
marknaden upplevt vissa svårigheter med att få bankernas förtroende. Det har sin grund i att 
säljarna innan krisen köpte dyrt och tog stora lån vilka de senare inte kunde betala tillbaka. 
Aktörerna och bankerna på marknaden var alltså från början väldigt optimistiska vilket ledde 
till att framtiden var missgynnande mot fastighetsbolagen. Det har satt sina spår i att många 
hellre undervärderar sina fastigheter och väljer att inte sälja vilket har gjort att det finns få 
transaktioner på marknaden idag. Det resulterar i dagens verklighet som är att det finns få 
jämförbara objekt att använda vid ortprismetoden som kan vara en orsak till ett missvisande 
marknadsvärde.  
 
Marknaden ser ut som den gör på grund av att det finns regler, diverse parametrar, som 
fastighetsbolagen är rekommenderade att följa. Som Peter Lövgren, Hufvudstaden, uttryckte 
det, antingen gör de alla rätt eller så gör de alla fel. Eftersom Riksbanken är den institution 
som bestämmer parametrarna spelar deras trovärdighet stor roll avseende i vilken utsträckning 
fastighetsbolagen väljer att följa dessa parametrar. Det är intressant att diskutera om det finns 
andra lämpliga index som kan användas i en fastighetsvärdering som minskar osäkerheten och 
samtidigt förstärker trovärdigheten hos värderare. Om ett marknadsvärde skiljer sig mycket 
från det verkliga värdet ligger felet med all sannolikhet i restvärdet, i evighetskapitaliseringen. 
Med andra ord är det i restvärdet den största osäkerheten ligger. För att minska den 
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osäkerheten är ett alternativ att utföra fastighetsvärdering med korta kalkylperioder. Det 
skulle resultera i färre behövliga spekulationer vilket leder till ett mer korrekt värde. Om 
värderare mer eller mindre utesluter framtida risktaganden kommer värderingen kopplas till 
verkligheten vid värdetidpunkten. Detta skulle leda till att man i mindre utsträckning är 
beroende av riksbankens parametrar. Vad som också kan vara intressant att betona utifrån 
empirin, är att fastighetsbolagen antar olika inflationer för år 2015. Även om skillnaden är 
0,05 procentenheter påverkar det slutresultatet av ett bedömt marknadsvärde och följdvis bör 
det poängteras att det på så sätt uppstår ytterligare en osäkerhet.  
 
Som det tidigare har beskrivits förstärks marknadsvärdet genom att fastighetsbolagen först 
värderar en fastighet internt och sedan anlitar en extern värderare som värderar samma 
fastighet. Om resultatet ger en liten spridning får värderingsringsmetoden större 
tillförlitlighet. I analysen presenteras tillvägagångsättet för hur en och samma fastighet skulle 
värderas i de två olika fastighetsbolagen med givna parametrar. Om Humlegården jämförs 
med Hufvudstaden kan man med samma resonemang dra slutsatsen att om Humlegårdens 
kassaflödesanalys stämmer bra överens med Hufvudstadens nettokapitaliseringsmetod så 
borde marknadsvärdet vara realistiskt. Det skulle innebära att Hufvudstaden använder en 
metod som är optimal för dem på samma sätt som Humlegårdens metodval är optimal för 
dem. Ur analysen kan man utläsa att Hufvudstaden bedömer ett högre marknadsvärde för 
fastigheten i fråga med nettokapitaliseringsmetoden än vad Humlegården bedömer med 
kassaflödesmetoden. Trots detta resultat hävdar Hufvudstaden att de oftast undervärderar sina 
fastigheter mot vad andra aktörer på marknaden anser att de är värda. Detta kan antingen bero 
på att de fiktiva värdena inte speglar verkligheten tillräckligt eller att värderare på 
fastighetsbolagen justerar värden utefter vad de anser är bäst lämpat.  
 
Utifrån teori och empiri framställs de två olika metodernas för- och nackdelar i en 
fastighetsvärdering.  
 
Kassaflödesmetoden är att betrakta som en flexibel metod eftersom att den tar hänsyn till 
faktorer som kan komma att påverka fastigheterna i framtiden. Det är upp till värderaren att 
bestämma vilka faktorer som ska ingå och hur de ska bedömas i analysen. Baksidan med detta 
är att värderaren fritt kan välja vilka parametrar som ska ingå och således påverka 
marknadsvärdet så att det ger en missvisande bild av fastighetsbeståndet.  I 
kassaflödesanalysen ligger dock den största osäkerheten i restvärdet. Att fastställa restvärdet 
är mycket svårt då det sker på en framtida marknad, samtidigt som intäkter och kostnader 
hinner förändras över tiden. Därtill är det svårt att bedöma hur utbud, tillgång och efterfrågan 
ser ut långt fram i tiden. Således kan kassaflödesmetoden vara mer tillämplig för analyser som 
sträcker sig över kortare tidsperioder.  
 
I nettokapitaliseringsmetoden ligger största osäkerheten i nettokapitaliseringsprocenten, det 
vill säga i direktavkastningen som tas från jämförelseobjekt. Om det inte finns bra 
jämförelseobjekt leder det till ett missvisande marknadsvärde. Å andra sidan räknas driftnetto 
för det närmsta året vilket innebär att man inte tar höjd för inflationen på samma sätt som i 
kassaflödesanalysen. En annan anledning till varför det är svårt att göra en korrekt 
marknadsvärdesbedömning med hjälp av nettokapitaliseringsmetoden kan bero på att den 
svenska fastighetsmarknaden karaktäriseras av ett antal säregna egenskaper. Den 
kommersiella fastighetsmarknaden i Stockholm består av få mycket stora fastighetsbestånd, 
samtidigt som det är svårt att skaffa sig information om den framtida efterfrågan och det 
utbud som finns tillgängligt. Sammantaget resulterar detta i att förväntningar om framtida 
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vinster samt lånemöjligheter blir de viktigaste drivkrafterna bakom fastighetsmarknadens 
utveckling och därmed hur marknadsvärdena fluktuerar.  

Avslutande kommentar 

Det svårt att tala om en optimal metod som skulle fungera för alla fastigheter och alla 
fastighetsbolag. Oftast finns det fler tillämpliga metoder att värdera fastigheter med. Utifrån 
vilka parametrar som finns tillgängliga bestämmer man vilken metod som skall användas, på 
så sätt kan alla typer av fastigheter värderas. Eftersom det är fråga om en bedömning av 
framtida nyttor, en spekulation om framtiden som bekant är ganska oförutsägbar, så är all 
värdebedömning behäftad med osäkerhet. Värderingar som görs på marknaden är heller inte 
alltid uppdaterad till hur marknaden ser ut i verkligheten. Det beror dels på att värderare i 
dagsläget, i både hög- och lågkonjunktur, är mer försiktiga i sina värderingar och dels för att 
det alltid finns en fördröjning på marknaden. En fördröjning i värderingarna resulterar i att 
fastighetsbestånden skulle kunna vara undervärderade då priserna är på uppgång och 
övervärderade när priserna sjunker. Eftersom det inte finns konkreta riktlinjer för antaganden 
skapar det en större osäkerhet i värderingen. Ju mindre osäkerhet som är behäftad metoden, 
desto mer lämplig är vald metod.  
 
Allt handlar i slutändan om att minska osäkerheten i fastighetsvärdering. Sammanfattningsvis 
görs detta genom att;  
 

a) sätta korta kalkylperioder 
b) hitta andra index som kan användas  
c) välja en metod som är optimal för aktören som beställt värderingen 

Förslag till vidare forskning 

Det kan diskuteras kring resultatet som har presenterats i rapporten som visar på att frågan om 
en optimal metod är svår att tyda. Förslag till kandidat- eller mastersarbete kan vara att ta upp 
de delar som inte togs med i det här arbetet som skulle kunna minska osäkerheten i 
fastighetsvärdering. Det kan alltså vara intressant att forska kring punkterna ovan och om det 
är möjligt att i större utsträckning ta mindre hänsyn till framtiden i beräkningar.  
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12.  BILAGA 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vilken eller vilka värderingsmetoder använder ni? Varför? 
2. Hur resonerar ni kring följande parametrar, det vill säga hur de bestäms och vad de 

antas till; 
a. Riskfri ränta 
b. Riskpremie 
c. Direktavkastning 

i. Vilken hyresnivå och vilka kostnader ingår i så fall i driftnettot? 
3. Vilken inflationsnivå räknar ni med idag? 
4. Har ni ett allmänt direktavkastningskrav som gäller för alla fastigheter? 
5. Har ni enskilda direktavkastningskrav för varje fastighet? 
6. Hur pass mycket använder ni direktavkastning från jämförbara fastigheter vid 

värdering? 
7. Hur beräknar ni värdeförändring av restvärde? 

 


