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Abstract	
The	 value	 of	 real	 estate	 is	 a	 fundamental	 part	 of	 the	 economy	 as	 it	 is	 used	 both	 as	 a	
collateral	 for	 loans	as	well	as	a	key	basis	 for	a	company’s	annual	 reports.	Today	 there	are	
more	than	three	million	real	estates	 in	Sweden,	and	the	market	value	of	these	can	not	be	
directly	 observed	 but	 have	 to	 rather	 be	 based	 on	 estimates.	 Thus,	 it	 is	 critical	 to	 attain	
reliable	assessment	and	hire	appraisers	before	making	an	 investment	decision	or	 finalising	
an	annual	report.	However,	depending	on	the	purpose	and	context	of	a	valuation,	the	client	
may	posses	incentives	to	influence	the	outcome	of	the	valuation	in	some	direction.	

Such	impact	on	the	valuation	of	an	asset	is	referred	to	as	“client	pressure,”	and	may	come	in	
various	forms;	expert	pressure,	information	pressure	and	reward	pressure.	Does	this	have	a	
real	impact	on	market	values?	According	to	previous	scholarly	research,	both	domestic	and	
international,	 client	 pressure	 is	 an	 observable	 phenomenon	but	 its	 outcome	 is	 difficult	 to	
accurately	 assess.	 The	 purpose	 of	 this	 thesis	 is	 to	 provide	 evidence	 that	 supports	 the	
existence	of	client	pressure	within	the	commercial	real	estate	market	in	Stockholm,	and	to	
establish	 a	 framework	 that	 may	 better	 understand	 the	 outcomes	 that	 such	 skewed	
valuations	 may	 lead	 to.	 In	 order	 to	 conduct	 this	 study,	 the	 authors	 have	 carried	 out	 a	
number	of	personal	 interviews	with	authorised	appraisals,	as	well	as	 further	 research	 into	
what	can	be	done	to	prevent	client	pressure.	

The	 results	 of	 this	 study	 supports	 the	notion	 that	 client	pressure,	 primarily	 that	of	 expert	
pressure,	 can	 be	 observed	 in	 the	 commercial	 real	 estate	market	 in	 Stockholm.	Moreover,	
what	has	been	accentuated	by	the	interviewed	appraisals	though	is	that	such	pressures	do	
not	 affect	 the	 valuation	 outcome	 and	 that	 the	 discussion	 may	 actually	 provide	 a	 more	
accurate	valuation	as	 long	as	the	appraisal	manages	to	stay	objective.	However,	several	of	
the	 appraisals	 pointed	 out	 that	 they	 knew	 of	 others	 that	 have	 allowed	 themselves	 to	 be	
influenced.	In	order	to	counteract	client	pressure	an	authorization	has	been	established	by	
the	organization	Samhällsbyggarna	-	a	development	which	has	received	great	support	by	a	
large	group	of	appraisals.	Ultimately,	the	research	in	this	study	concludes	that	the	best	way	
to	counteract	client	pressure	is	through	knowledge,	and	our	findings	lead	to	the	belief	that	
experienced	appraisals	are	willing	to	help	less	experienced	ones	if	they	are	exposed	to	client	
pressure.	
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Sammanfattning	
Värdet	på	 fastigheter	är	en	samhällsangelägenhet	och	gäller	som	bland	annat	säkerhet	 för	
lån	 och	 underlag	 för	 bolags	 årsresultat.	 I	 Sverige	 finns	 drygt	 tre	 miljoner	 fastigheter	 och	
marknadsvärdet	på	dessa	är	 ingenting	som	kan	observeras,	bara	bedömas.	Därför	har	man	
behov	av	tillförlitliga	bedömningar	och	anlitar	värderingsmän	 inför	såväl	 investeringsbeslut	
som	 årsredovisningar.	 Vad	 det	 bedömda	 värdet	 på	 fastigheten	 ska	 användas	 till	 kan	 ge	
incitament	för	kunden	till	att	vilja	påverka	det	åt	något	håll.		

Beroende	på	olika	egenskaper	hos	kunden	kan	försök	till	att	påverka	värdet	yttra	sig	i	olika	
former	 utav	 press;	 expertpress,	 informationspress	 samt	 belöningspress.	 Kan	 det	 påverka	
bedömningen	av	marknadsvärdet?	Pressen	finns	enligt	tidigare	forskning,	det	har	undersökts	
både	nationellt	och	 internationellt,	men	konsekvenserna	är	svåra	att	avgöra.	Studien	 i	den	
här	uppsatsen	har	fokuserats	på	att	undersöka	om	press	finns	på	Stockholmsmarknaden	för	
kommersiella	 fastigheter	 och	 i	 vilken	 form	 den	 i	 så	 fall	 förekommer.	 För	 att	 ta	 reda	 på	
resultaten	har	ett	antal	intervjuer	gjorts	med	aktiva	värderare	och	det	har	också	undersökts	
vad	man	i	så	fall	gör	för	att	motverka	pressen.		

Det	 som	 kunnat	 konstateras	 är	 att	 kundpress	 finns	 och	 främst	 i	 form	 av	 expertpress.	
Värderarna	menar	dock	att	det	 inte	påverkar	deras	egna	bedömningar	och	att	det	 till	och	
med	i	vissa	fall	kan	vara	nyttigt	att	få	en	diskussion	med	kunden	om	de	använda	värdena	så	
länge	 man	 fortsatt	 är	 objektiv.	 Flertalet	 har	 dock	 meddelat	 att	 de	 vet	 om	 fall	 där	 en	
värderare	 låtit	 sig	 påverkas.	 För	 att	 motverka	 kundpress	 finns	 auktorisering	 från	
organisationen	 Samhällsbyggarna	 och	 en	 stor	 del	 av	 värderarna	 tycker	 att	 det	 är	 ett	 bra	
stöd.	Man	motverkar	 även	press	med	 kunskap,	 erfarna	 värderare	 kan	 gå	 in	 och	hjälpa	 de	
mer	oerfarna	med	argument	om	man	blir	utsatt	för	press.		
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Inledning		
I nedan	avsnitt	ges	en	bakgrund	till	arbetet	och	som	kommer	leda	fram	till	uppsatsens	syfte	
och	frågeställning.	Först	beskrivs	fastighetsmarknaden	i	Sverige	i	stort	för	att	sedan	smalna	
av	till	varför	värderingar	behövs	och	hur	processen	ser	ut.			

Fastighetsmarknaden	
I	 Sverige	 finns	 drygt	 3	 miljoner	 fastigheter	 (Lind	 och	 Persson,	 2015)	 och	 det	 totala	
taxeringsvärdet	 för	 dessa	 är	 7	 562	 miljarder	 kronor	 (Verhage	 och	 Walestad,	 2015),	
specialenheter	exkluderat.	Alla	dessa	enheter	ingår	i	den	svenska	fastighetsmarknaden	men	
begreppet	 fastighetsmarknad	 kan	 användas	 olika	 brett.	 I	 den	 här	 	 rapporten	 kommer	
begreppet	 att	 tolkas	 relativt	 snävt	 och	 avse	 köp	 och	 försäljning	 av	 fastigheter.	 Vad	 som	
också	 ska	 tilläggas	 är	 att	 rapporten	 koncentrerar	 sig	 på	 marknaden	 för	 i	 första	 hand	
kommersiella	 fastigheter	 i	 Stockholmsområdet.	 Kommersiella	 fastigheter	 definieras	 som	
”allt	 utom	 bostäder	 med	 tillägg	 för	 bostadshyresrätter”	 och	 utgör	 en	 del	 av	
fastighetsmarknaden	värd	cirka	3	200	miljarder	kronor	(Lind		&	Lundström,	2009).		

Fastighetsmarknaden	är	en	marknad	med	många	särdrag	och	skiljer	sig	från	de	flesta	andra	
marknader	 på	 en	 rad	olika	 punkter.	 Bland	 annat	 är	 varje	 fastighet	 unik	 och	 lägesbestämd	
vilket	 gör	 att	 även	om	 två	 fastigheter	 i	 övrigt	 är	 identiska	 kommer	de	ändå	 vara	unika	på	
grund	av	sitt	 läge	(Lind	och	Persson,	2015).	Fastigheter	betraktas	ofta	också	som	mer	eller	
mindre	evigt	bestående	vilket	också	skiljer	sig	från	de	flesta	andra	varor	på	andra	marknader	
(Lind	 och	 Persson,	 2015).	 Köp	 av	 fastigheter	 är	 kopplade	 till	 stora	 kapitalinsatser	 och	
vanligen,	frånsett	en	del	institutionella	placerares	investeringar,	lånefinansieras	de	vilket	gör	
att	marknaden	påverkas	stort	av	lånevillkoren	som	råder,	till	exempel	räntenivån	(Lind	och	
Persson,	2015).	

Varför	behövs	värdering?		
Att	 värdet	 på	 fastigheter	 är	 en	 samhällsangelägenhet	 visades	 inte	 minst	 under	 och	 efter	
finanskrisen	 2008	 (Bellman	 och	 	 Öhman	 2012).	 I	 Sverige	 är	 fastighetssektorn	 bankernas	
enskilt	 största	 kredittagare	 och	 cirka	 19	 procent	 av	 bankernas	 krediter	 ges	 till	
fastighetsbolag	 (Riksbanken,	 2011).	 Fastigheter	 gäller	 som	 säkerhet	 för	 lån	 och	
kreditgivaren,	vanligtvis	en	bank,	är	intresserade	av	att	veta	hur	mycket	fastigheten	är	värd	
om	låntagaren	skulle	få	betalningssvårigheter	och	fastigheten	behöver	säljas	(Brunes,	2015).		

Värderingar	 är	 en	 central	 del	 för	 alla	 bolag	 som	 är	 verksamma	 inom	 fastighetsbranschen.	
Värderingen	ligger	förutom	underlag	för	lån	också	till	grund	för	bolags	marknadsvärden	och	
således	 även	 årsresultat.	 Även	 sparande	 i	 fastigheter	 är	 en	 stor	marknad	 idag	 och	 för	 att	
kunna	 veta	 hur	 kapitalet	 utvecklats	 över	 tid	 behövs	 kontinuerliga	 värderingar	 av	
fastigheterna.		

Kommersiella	 fastigheter	 omsätts	 inte	 lika	 frekvent	 som	 objekt	 på	 andra	 marknader,	
exempelvis	 aktier	 eller	 andra	 finansiella	 tillgångar,	 och	 det	 är	 därför	 svårt	 för	 aktörer	 på	
fastighetsmarknaden	att	 fastställa	 värden	på	 sådana	 fastigheter.	Därför	har	man	behov	av	
tillförlitliga	 bedömningar	 och	 anlitar	 värderingsmän	 inför	 såväl	 investeringsbeslut	 som	
årsredovisningar	 (Levy	 och	 Schuck,	 2005).	 En	 fastighetsvärdering	 fås	 i	 form	 av	 ett	
värdeutlåtande	 om	 fastighetens	 bedömda	 marknadsvärde	 och	 detta	 kan	 sedan	 ligga	 till	
grund	 för	 både	 transaktioner,	 lånebeslut	 och	beräkningar	 av	 finansiella	 nyckeltal	 (Bellman	
och		Öhman,	2015).		
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Värderingsprocessen	
Vid	 värderingstillfället	 ses	 fastigheten	 som	 en	 ekonomisk	 tillgång	 med	 ett	 antal	
värdepåverkande	faktorer	så	som	bland	annat	intäkter	och	kostnader	eller	faktorer	av	fysisk	
karaktär,	 exempelvis	 läget	 och	 val	 av	 värderingsmetod.	 Se	 bilaga	 1	 för	 mer	 detaljerad	
information	 om	 de	 två	 vanligaste	 metoderna	 som	 används	 på	 Stockholmsmarknaden	 för	
kommersiella	fastigheter.	

Nedan	beskrivs	i	bild	hur	processen	för	en	värdering	ser	ut.	Inför	värderingen	ger	beställaren	
ett	 uppdrag	 till	 fastighetsvärderaren	 med	 ett	 antal	 instruktioner,	 vanligen	 att	 finna	
marknadsvärdet	 för	 fastigheten.	 	 För	 att	 utföra	 värderingen	 kommer	 fastighetsvärderaren	
att	 få	 en	 ersättning.	 Utifrån	 både	 den	 information	 som	 fastighetsvärderaren	 fått	 från	
beställaren	 och	 från	 fastighetsmarknaden	 kommer	 värderaren	 slutligen	 fram	 till	 en	
bedömning	i	ett	värdeutlåtande	av	marknadsvärdet	vilket	ges	till	beställaren.		

Bedömningen	 av	 värdet,	 värdeutlåtandet,	 kan	 sedan	 användas	 av	 beställaren	 bland	 annat	
vid	 kreditgivning	 och	 spelar	 där	 en	 viktig	 roll.	 Indirekt	 är	 det	 en	 bedömning	 av	 skillnaden	
mellan	lån	och	tillgångsmassa.		

 
Figur 1 Flödesschema över värderingsprocessen (Bellman och Öhman, 2012) 	
	

Att	 det	 är	 beställaren	 som	 ger	 värderaren	 uppdraget	 och	 att	 det	 är	 ifrån	 densamme	 som	
informationen	kommer	gör	att	beställaren	indirekt	sitter	på	en	maktposition	och	det	ger	en	
möjlighet	att	utöva	press	och	påverka	värderingen.	Genom	att	välja	vilken	information	som	
skall	 delges	 värderaren	 och	 även	 ifrågasätta	 varför	 värderaren	 gjort	 som	 den	 gjort	 kan	
kunden	 försöka	 påverka	 värdet.	 Kunden	 kan	 även	 utöva	 press	 på	 värderaren	 genom	
ersättningen,	kanske	genom	att	erbjuda	ytterligare	uppdrag	eller	hot	om	indragna	sådana.		

Syfte	och	frågeställning	
Syftet	med	uppsatsen	och	studien	är	att	undersöka	om	fenomenet	kundpress	föreligger	på	
den	svenska	fastighetsmarknaden	och	i	vilken	form	den	förekommer.	Dessutom	vill	studien	
försöka	 ta	 reda	 på	 hur	 man	 från	 värderares	 och	 värderingsföretagens	 håll	 motverkar	
kundpressen	och	om	de	aktiva	värderarna	tycker	att	det	man	gör	i	dagsläget	är	tillräckligt	för	
att	 stå	 emot	 kundpress.	 Studien	 begränsas	 till	 värderare	 som	 värderar	 kommersiella	
fastigheter	på	Stockholmsmarknaden.		
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Metod	
I	det	här	avsnittet	beskrivs	metodiken	för	att	utföra	studien	och	uppsatsen.	Både	praktiskt	
tillvägagångssätt	beskrivs	men	även	den	litteratur	som	ligger	till	bakgrund	för	utformningen	
av	tillvägagångssättet.			

Tillvägagångssätt		
Denna	uppsats	är	genomförd	dels	genom	en	studie	av	tidigare	litteratur	på	området	för	att	
få	en	grundlig	bakgrund	och	introduktion	till	ämnet.	Sedan	genom	ett	antal	 intervjuer	med	
personer	 som	 aktivt	 jobbar	 som	 värderare	 på	 den	 svenska	 fastighetsmarknaden	 för	 att	
kunna	kartlägga	fenomenet	som	studerats.	Den	litteratur	som	gåtts	igenom	har	till	stor	del	
handlat	om	den	svenska	marknaden	men	även	tidigare	studier	inom	samma	ämne	på	andra	
utländska	 marknader	 har	 berörts.	 Även	 litteratur	 kring	 forskningsetiska	 riktlinjer,	 hur	 ett	
urval	 ska	göras	 för	att	 få	en	 representativ	grupp	av	 individer	 samt	hur	 frågor	och	svar	 ska	
tolkas	har	behandlats	för	att	studien	ska	kunna	bli	till.	Avsnitt	om	detta	finns	nedan.		

Till	 intervjuerna	har	ett	antal	frågor	på	förhand	skrivits	ner	och	målet	vid	varje	intervju	har	
varit	 att	 få	 svar	på	dessa,	 se	bilaga	3.	Vissa	 intervjuer	har	varit	enklare	att	 styra	och	varje	
fråga	har	kunnat	ställas	ordagrant	och	svar	har	erhållits	på	 just	den	frågan	 innan	man	gått	
vidare	 till	 nästa.	 Andra	 intervjuer	 har	 varit,	 mer	 eller	 mindre	 medvetet,	 mer	 likt	
diskussionsform	och	svar	på	flera	frågor	kan	ha	täcks	in	och	pratats	om	samtidigt.	Vid	varje	
intervju	har	det	dock	setts	 till	 att	alla	 frågor	har	 tagits	upp	och	att	 svar	på	varje	 fråga	har	
kunnat	erhållas	ur	det	som	diskuterats.	Samtliga	 intervjuer	har,	efter	godkännande	från	de	
personer	som	intervjuats,	spelats	in	och	bearbetats	noggrant	i	efterhand.	Vid	bearbetningen	
har	svaren	kategoriserats	och	sammanställts	i	resultaten	och	kommenteras	sedan	i	analysen.		

Forskningsetiska	riktlinjer		
Det	 finns	 vetenskapsetiska	 principer	 och	 riktlinjer	 för	 humanistisk-samhällsvetenskaplig	
forskning	som	Vetenskapsrådet	har	utarbetat.	Enligt	dessa	har	samhällets	medborgare	”ett	
berättigat	krav	på	skydd	mot	otillbörlig	insyn	till	exempel	i	sina	livsförhållanden.	Individer	får	
inte	heller	utsättas	 för	psykisk	eller	 fysisk	skada,	 förödmjukelse	eller	kränkning.	Detta	krav	
som	 här	 kallas	 individskyddskravet,	 är	 den	 självklara	 utgångspunkten	 för	 forskningsetiska	
överväganden”	 (Teorell	och	Svensson,	2007).	För	att	kunna	 följa	detta	krav	har	det	brutits	
ner	i	fyra	stycken	huvudprinciper:	

• Informationskravet:	Detta	innebär	att	forskaren	ska	informera	de	som	är	berörda	av	
forskningen	om	den	aktuella	forskningsuppgiftens	syfte.	

• Samtyckeskravet:	 Innebär	 att	 deltagare	 i	 en	 undersökning	 har	 rätt	 att	 själva	
bestämma	över	sin	medverkan.		

• Konfidentialitetskravet:	Uppgifter	om	de	personer	 som	deltar	 i	 en	underökning	 ska	
ges	 största	möjliga	konfidentialitet	och	 förvaras	 så	att	 inte	obehöriga	kan	 ta	del	av	
dem.		

• Nyttjandekravet:	Uppgifter	insamlade	om	enskilda	personer	får	endast	användas	för	
forskningsändamål.		

De	åtgärder	som	tagits	i	arbetet	med	denna	uppsats	för	att	följa	dessa	krav	är	bland	annat	
det	mail	som	skickats	ut	till	de	personer	som	ställt	upp	på	intervju.	I	mailet,	som	återfinns	i	
bilaga	2,	har	det	 informerats	om	syftet	med	uppsatsen	och	personerna	har	själva	fått	välja	
om	de	önskat	ställa	upp	eller	inte.	I	vissa	fall	har	även	ett	uppföljande	samtal	gjorts	då	inte	
svar	mottagits	på	mailet.	Utöver	detta	så	har	de	personer	som	intervjuats	fått	välja	innan	om	
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de	önskar	vara	anonyma	eller	inte.	Har	de	önskat	vara	anonyma	kommer	de	inte	att	nämnas	
vid	 namn	 i	 källförteckningen,	 de	 kommer	 istället	 betecknas	 ”Anonym	 intervju”	 för	 att	
undvika	övertramp	av	Konfidentialitetskravet.	De	insamlade	uppgifterna	kommer	endast	att	
användas	till	detta	forskningsändamål.	

Urval		
Vad	gäller	de	intervjuer	som	gjorts	så	finns	olika	strategier	att	välja	mellan	för	att	få	ett	så	
representativt	 urval	 som	 möjligt	 av	 de	 värderare	 som	 finns.	 Dessvärre	 fanns	 för	 denna	
uppsats	varken	tid	eller	resurser	till	att	 intervjua	alla	auktoriserade	värderare	 i	Sverige	och	
därför	 behöves	 ett	 urval	 göras.	 I	 stora	 drag	 finns	 två	 typer	 av	 urval,	 slumpmässigt	 och	
strategiskt,	 och	 vilken	 man	 väljer	 beror	 bland	 annat	 på	 studiernas	 omfattning.	 Ett	
slumpmässigt	 urval	 innebär	 att	 man	 drar	 ett	 antal	 individer	 ur	 den	 totala	 populationen,	
populationen	är	i	detta	fall	värderarkåren,	där	alla	individer	har	samma	chans	att	bli	dragna.	
Om	 urvalet	 sedan	 är	 tillräckligt	 stort	 kan	 antagandet	 göras	 att	 det	 representerar	 hela	
populationen.	Till	denna	uppsats	som	är	en	mindre,	 intensiv	studie	har	dock	ett	strategiskt	
urval	gjorts.	Detta	innebär	att	forskarna	bestämt	vilka	personer	som	de	vill	intervjua	och	har	
gjort	 egna	 bedömningar	 för	 att	 få	 ett	 så	 diversifierat	 urval	 som	 möjligt	 (Brunes,	 2014).	
Personerna	 som	 intervjuats	 kommer	 från	 både	 större	 och	 mindre	 företag	 med	 en	 stor	
spridning	på	de	år	då	de	blev	auktoriserade	för	att	få	möjlighet	till	ett	så	diversifierat	urval	
som	möjligt.		

Att	tolka	frågor	och	svar	
Vid	 intervjuer	 ställer	 forskaren	 frågor	muntligt	 vid	ett	 fysiskt	möte	eller	per	 telefon.	 I	 den	
bästa	av	världar	förstår	personen	som	intervjuas	frågan	med	en	gång	och	avger	ett	svar	som	
forskaren	direkt	kan	tolka.	En	svårighet	vid	intervjuer	är	att	frågan	bör	ställas	och	formuleras	
på	ett	tydligt	sätt	så	att	den	överensstämmer	med	dess	syfte	så	att	personen	som	intervjuas	
kan	erhålla	budskapet	och	på	så	vis	få	förutsättningen	att	svara	på	rätt	fråga	(Brunes,	2014).		

Nästa	steg	i	processen	är	svaret	ifrån	personen	som	intervjuas.	Det	man	vill	är	att	svaret	ska	
komma	ärligt	 från	personen	och	ges	utan	systematiska	avvikelser,	det	vill	 säga	att	det	ges	
utan	baktanke	eller	annan	agenda	än	att	ge	ett	så	uppriktigt	svar	som	möjligt.	Saker	som	kan	
påverka	 svaret	 förutom	 personen	 själv	 är	 om	 andra	 personer	 finns	 närvarande	 eller	 om	
personen	känner	press	från	forskaren	att	leverera	ett	svar	(Brunes,	2014).		

Det	 sista	 steget	 är	 tolkningen	 av	 själva	 svaret.	 Personen	 som	 intervjuas	 svarar	 i	 ord	 som	
forskaren	sedan	ska	formulera	i	text	eller	matcha	mot	svar	i	ett	formulär.	På	samma	sätt	som	
det	är	viktigt	att	budskapet	med	frågan	framgår	är	det	viktigt	att	forskaren	förstår	budskapet	
med	svaret	så	att	det	kan	tolkas	korrekt	(Brunes,	2014).		

De	 intervjuer	 som	 utförts	 har	 huvudsakligen	 skett	 vid	 ett	 fysiskt	 möte	 men	 har	 i	
undantagsfall	utförts	över	telefon.	Vid	de	fysiska	mötena	är	svar	lättare	att	tolka	korrekt	och	
de	 som	 håller	 intervjun	 kan	 läsa	 av	 personen	 och	 exempelvis	 avvakta	 om	 man	 ser	 att	
personen	 kommer	 vilja	 säga	 någonting	 ytterligare.	 Vid	 telefonintervjuer	 saknar	 man	 den	
förmågan	att	kunna	läsa	av	med	hjälp	av	synen	och	än	viktigare	blir	här	att	exempelvis	ställa	
följdfrågor	så	som	”menar	du	alltså	att…”	eller	kanske	 lägga	till	en	ytterligare	förklaring	till	
frågan	man	just	ställt	för	att	säkerställa	att	budskapet	blir	rätt	(Brunes,	2014).		
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Tidigare	forskning 
Följande	 avsnitt	 går	 igenom	 tidigare	 forskning	 som	 finns	 på	 området,	 dels	 incitament	 till	
varför	kundpress	uppstår	och	vilka	olika	typer	av	kundpress	som	finns.	Även	tidigare	studier	
på	området	tas	upp	samt	hur	auktoriseringen	av	en	värderare	utförs,	något	som	görs	bland	
annat	för	att	motverka	kundpress.		

Incitament	till	att	påverka	värderingar		
Grunden	 till	 att	 kundpress	 ska	 uppstå	 kan	 bland	 annat	 härledas	 ur	 att	 det	 finns	 en	
målkonflikt	mellan	 kunden	och	 värderaren.	 Konflikten	 i	 sig	 kan	 drivas	 av	 olika	 incitament.	
Nedan	 tas	 olika	 situationer	 upp	 där	 en	 målkonflikt	 kan	 uppstå	 och	 i	 sin	 tur	 yttra	 sig	 i	
kundpress.		

Syftet	med	värderingen	kan	ligga	till	grund	till	varför	en	kund	skulle	vilja	påverka	värdet	och	
styra	det	åt	ett	mer	 fördelaktigt	håll	 för	 sig	 själv.	Vanligt	är	att	en	värdering	ska	användas	
som	underlag	för	kreditgivning	från	en	bank	och	fördelaktigt	för	kunden	vore	då	att	få	ett	så	
högt	marknadsvärde	som	möjligt,	dels	på	grund	av	hur	mycket	kredit	som	kan	ges	men	också	
för	att	optimera	”loan-to-value-förhållandet”	 (Levy	och	Schuck,	1999).	 I	 vissa	 fall	 kan	även	
ett	lågt	marknadsvärde	vara	att	föredra,	till	exempel	vid	köp	av	en	fastighet	eller	när	man	är	
ute	efter	ett	lågt	taxeringsvärde	och	på	så	vis	lägre	skatt.			

En	 annan	 målkonflikt	 kan	 vara	 att	 kunden	 inte	 vet	 hur	 mycket	 värderaren	 kommer	 att	
anstränga	sig	vilket	skulle	kunna	beskrivas	i	termer	av	ett	principal-agent-problem.	Om	man	
föreställer	 sig	 att	 värderaren	 tänker	 nyttomaximerande	 så	 kommer	 denne	 att	 vilja	 utföra	
värderingen	 så	 att	 arvodet	 erhålls	 med	 en	 så	 låg	 kostnad,	 vilket	 i	 det	 här	 fallet	 är	
ansträngning,	som	möjligt.	Kunden	å	andra	sidan	kommer	vilja	att	värderaren	anstränger	sig	
maximalt	 och	 det	 är	 i	 detta	 målkonflikten	 ligger,	 båda	 tänker	 rationellt	 och	 föredrar	 det	
alternativ	som	är	mest	gynnsamt	för	de	själva	(Baum	et	al.	2000).	Ett	bot	på	konflikten	skulle	
kunna	vara	att	utforma	värderarens	kontrakt	på	så	vis	att	denne	vill	anstränga	sig	maximalt	
och	ett	vanligt	sätt	 för	detta	är	att	ha	en	fast	del	 i	arvodet	plus	en	rörlig	ersättning,	något	
som	man	exempelvis	kan	observera	bland	mäklare.	Detta	skulle	 leda	till	att	värderaren	var	
mer	villig	att	 lägga	mer	tid	och	ansträngning	på	arbetet.	 I	enlighet	med	de	etiska	krav	som	
finns	 från	 Samhällsbyggarna	 för	 auktoriserade	 värderare	 så	 är	 denna	 utformning	 inte	
brukbar	 (Samhällsbyggana,	 2016).	 Praxis	 i	 branschen	 är	 således	 fast	 arvode	 och	
målkonflikten	 kvarstår	 därav.	 Ett	 sätt	 för	 kunden	 att	 veta	 att	 värderaren	 utför	 sitt	 arbete	
som	denne	ska	är	att	försöka	övervaka	och	ifrågasätta	värderarens	arbete.	Därmed	pressar	
kunden	värderaren	på	dennes	antaganden	och	expertpress	har	uppstått.		

Ytterligare	en	orsak	till	varför	en	värdering	skulle	kunna	påverkas	är	värderarens	motivation	
till	 att	 behålla	 beställaren	 som	 kund.	 Konsekvenserna	 av	 en	 förlorad	 kund	 skulle	 kunna	
innebära	skada	för	både	den	individuella	karriären	samt	för	företaget	värderaren	jobbar	på.	
Detta	skulle	kunna	göra	värderaren	mån	om	att	hålla	kunden	nöjd	och	på	så	vis	medvetet	
låta	 värderingen	 eller	 sig	 själv	 påverkas	 (Baum	 et	 al.	 2000).	 Pressen	 skulle	 teoretiskt	 här	
också	kunna	komma	från	företaget	han	eller	hon	är	anställd	på	om	de	anser	att	kunden	är	
viktig.		

Olika	typer	av	kundpress	
Kundpress,	 client	 pressure,	 definieras	 i	 Fredrik	 Brunes	 bok	 Fastighetsvärdering	 och	
Marknadsanalys	 som	 påtryckningar	 på	 värderaren	 från	 kunden	 som	 beställer	 en	
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värderingsrapport	i	syfte	att	styra	marknadsvärdesbedömningen	till	en	viss	nivå	som	kunden	
önskar.	Kundpress	kan	yttra	sig	i	tre	olika	varianter:		

• Expertpress	 (expert	 power)	 definieras	 som	 ”i	 den	 utsträckning	 andra	 uppfattar	 en	
person	som	kunnig	om	relevanta	frågor”	(Kohli,	1989).	Med	andra	ord	innebär	det	att	
kunden	 själv	 är	 kunnig	 på	 fastighetsvärdering	 och	 förstår	 marknaden.	 Genom	 att	
använda	 denna	 kunskap	 så	 kan	 kunden	 påverka	 värderaren	 genom	 argumentation	
om	 val	 av	 till	 exempel	 direktavkastningskrav,	 hyror	 eller	 drift	 och	
underhållskostnader.		

• Informationspress	 (information	 power)	 definieras	 som	 ”en	 individs	 tillgång	 och	
kontroll	av	 information”	(Kohli,	1989).	Som	en		potentiell	källa	till	kundpress	är	den	
avgörande	 i	 värderingssammanhang	då	 stor	 del	 av	 värderingsunderlaget	 bygger	 på	
informationsutbyte.	Värderaren	hamnar	därav	i	en	utsatt	position	om	en	kund	väljer	
att	 undanhålla	 viss	 information	 som	 uppfattas	 som	 skadligt	 för	 det	 önskade	
resultatet.			

• Belöningspress	 (reward	power)	 kan	delas	 in	 i	 två	 varianter,	dels	 ”förmågan	hos	en	
individ	 att	 tillhandahålla	 materiella	 och	 icke-materiella	 belöningar	 till	 andra”	 samt	
”förmågan	 hos	 en	 individ	 att	 tillhandahålla	materiella	 och	 icke-materiella	 straff	 till	
andra”	(Kohli,	1989).	Det	kan	yttra	sig	praktiskt	genom	löften	om	ytterligare	jobb,	hot	
om	minskat	antal	uppdrag	eller	rakt	av	avsluta	samarbetet.		

Nedan,	 i	 figur	 2,	 illustreras	 återigen	 värderingsprocessen.	 För	 att	 illustrera	 i	 vilket	 skede	
pressen	 träder	 in	 har	 en	 markering	 i	 bilden	 gjorts.	 Inom	 det	 markerade	 området	 syns	
relationen	mellan	beställare	och	värderare	och	vill	kunden	påverka	värderingen	är	det	inom	
den	här	delen	av	processen	det	ges	möjlighet	till	det.			

 
Figur 2 Flödesschema över värderingsprocessen med relationen mellan beställare och värderare markerad (Bellman och 
Öhman, 2012) 
	

Egenskaper	hos	kunden	lyfts	fram	som	potentiella	faktorer	som	kan	påverka	hur	troligt	det	
är	att	 kundpress	uppstår.	 I	 Levy	och	Schucks	 rapport	 från	1999	delar	de	 in	kunderna	 i	 två	
kategorier,	 ”sofistikerade”	och	”osofistikerade”.	Den	sofistikerade	kunden	beskrivs	 som	en	
kund	 med	 god	 kunskap	 om	 fastighetsmarknaden	 samt	 besitter	 mycket	 information	 om	
värderingsobjektet.	 De	 känner	 till	 värderingsprocessen	 och	 vilken	 typ	 av	 information	 som	
troligen	 kan	 ändra	 värderarens	 uppfattning	 om	 marknadsvärdet	 för	 fastigheten.	 Den	
sofistikerade	 kunden	 tenderar	 att	 använda	 information	 och	 expertis	 för	 att	 påverka	
värderaren.	Det	kan	yttra	sig	på	en	rad	olika	sätt,	till	exempel	genom	att	lyfta	fram	och	lägga	
tyngd	 på	 fastighetens	 positiva	 egenskaper,	 undanhållning	 av	 negativ	 information	 eller	
tillhandahållning	av	extra	marknadsinformation	 som	denne	 finner	 relevant.	Detta	ger	dem	
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indirekt	 stor	möjlighet	 att	 påverka	 värderingsresultatet	 då	 värderarna	 är	 beroende	 av	 att	
kunden	 bistår	 med	 korrekt	 information	 och	 felaktig	 eller	 undanhållen	 information	 kan	
resultera	i	över-	eller	undervärdering	av	fastigheten.		

Den	osofistikerade	kunden	beskrivs	oftast	 som	en	mindre	kund	som	tenderar	att	använda	
någon	 form	 av	 belöningspress	 för	 att	 påverka	marknadsvärdet.	 Det	 kan	 till	 exempel	 vara	
genom	att	 hota	med	ett	 byte	 av	 värderingsfirma	eller	 hålla	 inne	med	betalning	 (Levy	 och	
Schuck,	1999).	Kinnard	et	al.	(1997)	hittade	ett	direkt	samband	mellan	storleken	på	kunden	
och	hur	 sannolikt	 det	 är	 att	 värderaren	 reviderar	 sin	 värdering,	 detta	 trots	 att	 värderarna	
som	 deltog	 i	 undersökningen	 själva	 inte	 var	medvetna	 om	 att	 kundens	 storlek	 influerade	
deras	bedömning.	Även	hur	betydelsefull	 värderingens	utgång	är	 för	 kunden	påverkar	hur	
troligt	det	är	att	kunden	utsätter	värderaren	för	press.		

Flera	 faktorer	 som	 är	 kopplade	 till	 egenskaper	 hos	 värderaren	 eller	 företaget	 som	 utför	
värderingen	kan	potentiellt	påverka	hur	mycket	kundpress	som	uppstår	samt	vilken	typ	av	
press.	 Det	 är	 inte	 omöjligt,	 utan	 snarare	 troligt,	 att	 olika	 företag	 och	 enskilda	 värderare	
besitter	olika	nivåer	av	integritet	och	etik	vilket	kan	leda	till	olika	känslighet	för	kundpress.	
Det	finns	bevis	för	att	ett	värderingsföretag	som	tjänar	en	stor	andel	av	sina	intäkter	från	en	
enskild	kund	är	mer	benägen	att	hålla	kunden	nöjd	och	därav	ge	vika	för	kundpress	(Smolen	
och	Hambleton,	1997).		

Utöver	 faktorer	 som	är	 kopplade	 till	 värderare	eller	beställare	 antyder	 litteraturen	att	det	
finns	 flera	egenskaper	hos	den	specifika	värderingen	som	kan	 leda	till	kundpress.	En	viktig	
faktor	här	är	intervallet	av	värden	som	värderaren	legitimt	kan	försvara.	Om	värderaren	kan	
försvara	ett	värde	som	kunden	begär	inom	intervallet,	högt,	mellan	eller	lågt,	är	det	troligare	
att	 värderaren	 är	 mottaglig	 för	 kundpress.	 Intervallet	 av	 värden	 är	 beroende	 av	
förutsättningarna	 på	 fastighetsmarknaden	 samt	 kvalitén	 och	 kvantiteten	 av	 tillgängliga	
jämförelseobjekt.	En	annan	fristående	faktor	som	spelar	in	i	det	enskilda	värderingsfallet	är	
komplexiteten	av	uppdraget,	en	komplex	värdering	ger	mer	möjligheter	för	ändringar	än	en	
enkel	 (Rushmore,	1993).	Slutligen	har	det	hävdats	att	det	kan	 finnas	 flera	olika	värden	 för	
samma	fastighet	beroende	på	från	vilket	perspektiv	den	värderas.	Att	det	finns	olika	värden	
kan	 implicit	 leda	 till	 kundpress.	 Till	 exempel,	 om	en	 värderare	 får	 i	 uppdrag	 att	 utföra	 en	
värdering	 inför	en	försäljning	kanske	denne	känner	sig	uppmuntrad	att	rapportera	ett	mer	
optimistiskt	värde	än	om	det	rör	sig	om	ett	köp.	Med	det	som	bakgrund	är	det	möjligt	att	dra	
slutsatsen	 att	 olika	 typer	 av	 värderingar	 är	mottagliga	 för	 olika	 typer	 av	 kundpress.	Dessa	
faktorer	i	kombination	med	egenskaper	hos	värderaren	och	kunden	kan	potentiellt	påverka	
hur	mycket,	vilken	typ	samt	genomslagskraften	hos	kundpressen	(Rushmore,	1993).		

Tidigare	studier	av	kundpressens	existens		
Studier	 på	 om	 kundpåverkan	 existerar	 inom	 fastighetsvärdering	 har	 gjorts	 i	 olika	 delar	 av	
världen	där	det	 finns	en	avancerad	och	utvecklad	ekonomi.	Till	uppsatsen	har	 studier	 från	
USA,	Storbritannien,	Singapore	och	Sverige	lästs.		

I	 en	 empirisk	 studie	 från	 1997	 utförd	 i	 USA	 svarade	 78,8	 procent	 av	 värdarna	 att	 de	 har	
upplevt	att	deras	kunder	har	betett	sig	aggressivt	och	ibland	pressat	värderaren	till	att	ändra	
sitt	 resultat.	 Resultatet	 från	 studien	 indikerar	 även	 att	 81,5	 procent	 av	 de	 tillfrågade	
värderarna	misstänker	att	andra	värderare	 i	branschen	 låter	sig	påverkas	av	kunders	press	
vilket	 konsekvent	 leder	 till	 orealistiska	 värderingar	 (Smolen	 och	 Hambleton,	 1997).	 Ett	
likande	resultat	fick	en	studie	i	Singapore,	där	85	procent	av	fastighetsvärderarna	svarade	att	
det	förekommer	kundpåverkan	(Yu,	2002).			



 14 

Masteruppsatsen	 ”Commercial	 Real	 Estate	 Appraisals	 and	 Independence:	 the	 Case	 of	
Sweden”	 undersöker	 kundpressens	 förekomst	 i	 Sverige	 med	 hjälp	 av	 frågeformulär.	 Där	
konstateras	det	att	värderare	av	kommersiella	fastigheter	blir	utsatta	för	 immateriell	press	
från	olika	parter.	Slutsatsen	från	studien	blir	dock	att	pressen	är	utan	verkan,	då	endast	5%	
av	 värderingarna	 reviderades	 efter	 att	 värderaren	 presenterat	 och	 diskuterat	
värderingsresultatet	med	 de	 involverade	 parterna	 (Andreou,	 2007).	 Fenomenet	 har	 också	
undersökts	på	kandidatnivå	i	Sverige	av	Kindbom	och	Persson	2013.	De	kunde	konstatera	att	
kundpåverkan	 finns	 och	 trodde	 även	 att	 det	 alltid	 kommer	 finnas.	 Dock	 ses	 inte	
kundpåverkan	som	ett	problem	trots	sin	närvaro.	Vidare	tror	de	att	en	möjlig	åtgärd	för	att	
minska	 kundpressen	 skulle	 varar	 att	 offentliggöra	 processen	 genom	 att	 se	 till	 att	 alla	
handlingar	är	tillgängliga	för	alla.		

I	 två	 studier	 baserade	 på	 frågeformulär	 med	 fokus	 på	 värderingar	 för	 lånunderlag	 som	
utfördes	i	Storbritannien	och	i	USA	fick	värderarna	frågor	om	de	reviderade	sin	värdering	på	
grund	av	kundpress	så	att	den	bekräftade	ett	försäljningspris	snarare	än	en	uppskattning	av	
marknadsvärdet.	 Studierna	 hittade	 bevis	 för	 att	 omarbetning	 av	 värderingen	 på	 grund	 av	
kundpress	 förekommer	 i	 USA	medan	man	 i	 Storbritannien	 endast	 hittade	 svaga	 bevis	 för	
detta	(Wolverton	och	Gallimore,	1999	samt	Gallimore	och	Wolverton,	2000).			

Det	 har	 även	 genomförts	 personliga	 intervjustudier	 i	 försök	 att	 identifiera	 kundpress.	 I	
studien	användes	en	 fokusgrupp	till	att	undersöka	värderingsprocessen	 för	 framtagning	av	
lånunderlag	 i	Storbritannien.	Resultatet	visade	att	värderare	kände	av	press	 från	 låntagare	
och	långivare	men	i	likhet	med	den	svenska	undersökningen	så	kunde	de	stå	emot	pressen	
vilket	 följaktligen	gjorde	att	den	 inte	 inverkade	på	värdeutlåtandet.	 I	en	uppföljningsstudie	
med	 frågeformulär	 konfirmerades	 tidigare	 resultat	 om	 att	 pressen	 finns	men	 kanske	 inte	
helt	 överraskande	 så	 förnekade	 värderarna	 att	 de	 lät	 sig	 påverkas	 (Crosby,	 Hughes	 och	
Murdoch,	2004).			

En	 röd	 tråd	 genom	 samtliga	 studier	 är	 bekräftelse	 av	 kundpressens	 existens,	 dock	 delas	
resultaten	kring	pressen	inverkan	på	värderingsresultaten.	Värt	att	reflektera	över	är	att	all	
kundpress	inte	sker	på	grund	av	onda	avsikter,	det	kan	vara	så	att	kunden	vill	uppnå	en	så	
bra	värdering	som	möjligt	och	där	av	förser	värderaren	med	information	om	objektet	som	i	
annat	 fall	 inte	 skulle	 använts	 i	 värderingsunderlaget.	 Det	 kan	 även	 vara	 så	 att	 kunden	
undersöker	 värderingsunderlaget	 och	 påpekar	 de	 fel	 som	 uppdagas	 (Crosby,	 Lizieri	 och	
McAllister,	2010).		

Vad	görs	för	att	motverka	kundpress?	
På	dagens	marknad	konkurrerar	flera	typer	av	värderare	och	för	att	motverka	kundpress	och	
verka	för	hög	kvalitet	har	många	länder	infört	auktorisation	för	värderare.	I	Sverige	finns	två	
auktoriseringssystem,	det	ena	ges	av	organisationen	Samhällsbyggarna	vilken	infördes	1994,	
och	 den	 andra	 av	 RICS	 (Royal	 Institution	 of	 Chartered	 Surveyors)	 som	 även	 finns	
internationellt.	 	 De	 som	 deltagit	 i	 intervjuer	 i	 denna	 studie	 har	 uteslutande	 varit	
auktoriserade	 värderare	 och	 auktoriseringen	 har	 skett	 i	 enighet	 med	 Samhällsbyggarnas	
auktoriseringskrav.	 För	 att	 få	 kalla	 sig	 auktoriserad	 värderare	 krävs	 att	man	 uppfyllt	 vissa	
krav	som	enligt	Samhällsbyggarna	är	följande:		

• 2,5-5	års	högskolestudier	med	ekonomisk,	teknisk	eller	annan	relevant	utbildning.	
• Minst	3	års	vitsordad	praktisk	erfarenhet	av	värdering.		
• Att	värderaren	är	kontinuerligt	verksam	med	värderingsfrågor.	
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• Att	värderaren	upprätthåller	en	oberoende	och	självständig	ställning	i	förhållande	till	
beställare	av	värderingsuppdrag.		

Utöver	 de	 fyra	 ovannämnda	 punkterna	 som	 utgör	 grunden	 ska	 värderaren	 följa	 de	 regler	
som	 utgör	 god	 värderingssed	 enligt	 Samhällsbyggarna.	 Där	 tas	 bland	 annat	 upp	 att	
värderarens	 arvode	 inte	 får	 knytas	 till	 värdets	 storlek	 eller	 utformas	 som	 en	 provision.	
Uppdragsgivaren	är	även	berättigad	att	på	begäran	i	förväg	få	uppgifter	om	arvodets	storlek	
(Samhällsbyggarna,	 2016).	 Anledningen	 till	 att	 de	 här	 kraven	 finns	 är	 för	 att	 ta	 bort	 ett	
möjligt	incitament	till	opartiska	värderingar.		
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Resultat	
I	 det	 här	 avsnittet	 presenteras	 resultatet	 från	 genomförd	 intervjustudie.	 Som	 tidigare	
nämnts	 i	avsnittet	om	metod	har	svaren	på	 frågorna	tolkats	 från	ord	till	 formulering	 i	 text	
samt	sammanställts	i	diagram	för	att	ge	en	överskådlig	bild.	De	första	tre	frågorna	har	ställts	
för	att	inleda	intervjun	och	dubbelkolla	så	att	personerna	är	medvetna	om	ämnet.			

Resultat	från	intervjuer	
 
Hur	länge	har	du	jobbat	med	värdering?	

De	personer	 som	 ställt	 upp	på	 intervju	har	haft	 en	 stor	 spridning	på	både	erfarenhet	och	
antal	 år	 de	 varit	 aktiva	 värderare,	 alltifrån	 examensår	 från	 sent	 80-tal	 till	 värderare	
examinerade	 för	 ett	 par	 år	 sedan	 finns	 representerat	 i	 urvalet.	 Samtliga	 är	 auktoriserade	
värderare.		

Vilken	typ	av	värdering	har	du	jobbat	med?	

Alla	personer	som	intervjuats	jobbar	idag	med	nästan	uteslutande	kommersiella	värderingar,	
det	 är	 också	 därför	 som	 just	 dessa	 personer	 valts	 ut	 till	 undersökningen	 då	 studien	
fokuserats	 på	 denna	 typ	 av	 fastigheter.	 En	 del	 har	 även	 tidigare	 i	 sin	 karriär	 jobbat	med	
värderingar	av	såväl	bostadsrätter,	småhus	och	lantbruk.		

Om	vi	använder	 termen	”client	pressure”	eller	 ”kundpress”,	är	du	med	på	vilket	
fenomen	vi	menar?	Vi	vill	försäkra	oss	om	att	vi	pratar	om	samma	saker.		

Den	 här	 frågan	 har	 ställts	 i	 syfte	 att	 säkerställa	 att	 personen	 som	 intervjuas	 känner	 till	
termen	client	pressure/kundpress	och	vad	 som	menas	när	 vi	 pratar	om	det	och	 ställer	de	
kommande	 frågorna.	 Samtliga	 personer	 som	 intervjuats	 har	 förstått	 termen	 och	 känt	 till	
både	den	och	fenomenet	sedan	innan.	Under	intervjun	har	vi	bara	förtydligat	för	säkerhets	
skull	att	även	en	”liten	press”	så	som	att	exempelvis	ifrågasätta	använda	siffror	även	räknas	
som	press.		
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Har	du	någon	gång	upplevt	att	en	kund	blivit	missnöjd	med	din	värdering?	Om	ja,	
har	du	också	varit	med	om	att	kunden	bytt	värderare	efter	det?		

Samtliga	 personer	 som	 intervjuats	 har	 varit	 med	 om	 att	 en	 kund	 blivit	 missnöjd	med	 en	
värdering	de	utfört.	Av	dessa	har	även	43	%	svarat	att	de	också	vet	att	en	kund	efter	detta	
har	bytt	värderingsfirma.		

 

 
Figur 3 Diagram över resultat till fråga 4, se bilaga 3. 100 % av de tillfrågade har svarat att de haft en kund som blivit 
missnöjd med en värdering. 43 % av dessa har sedan svarat att de varit med om att kunden efter det bytt värderare.  
	
Under	intervjuerna	har	flera	sagt	att	det	är	vanligt	att	en	kund	blir	missnöjd	men	i	olika	grad.	
Så	länge	kunden	har	en	förhoppning	om	ett	specifikt	utfall	så	kommer	de	att	bli	besvikna	om	
det	inte	uppnås.	Ett	vanligt	fall	där	någon	blir	missnöjd	är	då	man	utför	en	värdering	där	två	
parter	ska	komma	överens	om	ett	pris,	då	är	det	vanligt	att	någon	blir	mer	eller	mindre	nöjd.	
Kanske	blir	ingen	av	parterna	nöjd.		
 
  

Ja
43%

Nej
57%

Ja
100%

Ja																					Nej																			Kanske Vet	inte
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Märker	man	någon	skillnad	i	auktoritet	innan/efter	man	blivit	auktoriserad,	har	
pressen	förändrats?		

72	 procent	 har	 svarat	 att	 de	 tycker	 att	 man	 får	 högre	 auktoritet	 när	 man	 fått	 sin	
auktorisering.	Det	som	har	diskuterats	då	är	att	man	 i	och	med	auktoriseringen	får	en	viss	
”status”	och	får	utföra	värderingar	själv	vilket	i	sig	också	ger	självförtroende	och	pondus	men	
också	 att	 det	 är	 en	 viktig	 kvalitetsstämpel	 utåt	 mot	 kunderna.	 Sedan	 har	 det	 också	
diskuterats	 med	 de	 personer	 som	 svarat	 nej	 respektive	 delvis	 att	 det	 kanske	 snarare	 är	
tidsfaktorn	som	spelar	in	och	ger	högre	auktoritet.	Man	blir	inte	auktoriserad	utan	ett	visst	
antal	år	som	aktiv	värderare	och	de	personerna	har	snarare,	eller	helt,	tyckt	att	det	är	tiden	
och	erfarenheten	 som	ger	auktoritet.	Ålder	påverkar	hur	 starkt	man	blir	 ifrågasatt,	där	en	
ung	ålder	är	 lika	med	låg	erfarenhet	och	därav	 leder	det	till	att	kunden	går	hårdare	åt	och	
ifrågasätter	mer.	Det	 har	 också	 diskuterats	 att	 om	 företaget	 värderaren	 jobbar	 på	 har	 ett	
starkt	varumärke	och	är	känt	bland	kunder	så	tror	ett	par	av	de	personer	vi	pratat	med	att	
man	blir	mindre	ifrågasatt	och	att	det	ger	auktoritet	och	en	trygghet	för	kunden.		

	
 

 
Figur 4 Diagram över resultat till fråga 5, se bilaga 3.  
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Vet	du	om	ni	upplevde	särskild	press	under	hösten	2008,	ändrades	beteendet	från	
era	kunder	på	något	vis	då?	

Majoriteten,	57	procent,	har	svarat	att	de	inte	upplevde	någon	speciell	press	under	krisen,	
de	flesta	aktörerna	på	marknaden	insåg	hur	läget	var	och	man	var	tvungen	att	acceptera	att	
värdena	gick	ner.	Det	som	också	framhållits	var	att	det	faktiskt	inte	heller	skedde	lika	många	
värderingar	under	tiden	eftersom	att	det	inte	skedde	några	transaktioner	och	att	
fastighetsägare	kanske	lät	bli	att	göra	värderingar	om	de	inte	måste.	14	procent	har	svarat	
att	de	upplevde	en	viss	typ	av	press	men	att	det	var	en	typ	av	press	från	sig	själv	eftersom	
att	det	var	så	svårt	att	utföra	värderingar	utan	en	fungerande	marknad	och	man	vill	inte	göra	
fel.	Man	pratade	också	mer	med	kollegor	i	branschen	för	att	man	ville	göra	rätt.		
 

 
Figur 5 Diagram över resultat till fråga 6, se bilaga 3.  
	
Vad	som	också	kommit	fram	när	vi	pratat	om	finanskrisen	2008	är	att	läget	såg	annorlunda	
ut	på	90-talet	och	den	kris	som	pågick	då.	Dels	så	har	de	14	procent	som	varit	verksamma	
under	den	tiden	sagt	följande,	vilket	också	styrkts	under	andra	intervjuer,	att	det	under	den	
tidsperioden	fanns	flera	aktörer	som	ansågs	oseriösa.	Bland	annat	blev	en	av	de	intervjuade	
utsatt	för	press	i	from	av	hot	vilket	är	en	form	av	belöningspress.		
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Har	 du	 någon	 gång	 upplevt	 att	 en	 kund	 försökt	 att	 ändra	 på	 din	 värdering	 då	
denne	 tyckt	 sig	 veta	 bättre	 hur	 utfallet	 borde	 blivit,	 kanske	 ifrågasatt	 använda	
siffror	 i	 form	 av	 exempelvis	 avkastningskrav,	 drift-	 och	 underhållskostnader,	
hyresnivåer	och	så	vidare?		

I	86	procent	av	fallen	har	personerna	under	intervjuerna	svarat	att	de	haft	kunder	som	
försökt	att	påverka	värderingen	genom	att	ifrågasätta	till	exempel	använda	siffror.	Men	
samtliga	av	dessa	har	också	påpekat	att	det	är	en	naturlig	del	av	processen	och	att	det	ofta	
inte	är	en	aggressiv	press	och	att	det	gäller	att	ha	bra	belägg	för	sina	antaganden	och	man	på	
så	vis	kan	förklara	för	kunden	hur	man	tänkt	och	varför	man	fått	det	resultat	man	fått.	Om	
man	ska	kunna	ändra	värderingen	behöver	kunden	i	så	fall	kunna	komma	med	nya	uppgifter	
inte	bara	ifrågasättanden.		
 

 
Figur 6 Diagram över resultat till fråga 7, se bilaga 3.  
 
Vad	som	också	framkommit	är	att	de	flesta	tycker	att	det	är	bra	att	kunna	diskutera	värdet	
och	 kanske	 främst	 antagandena	 med	 kunden	 då	 det	 oftast	 är	 kunden	 som	 känner	 sin	
fastighet	 bäst.	 Det	 har	 framhållits	 att	 det	 till	 och	 med	 kan	 uppskattas	 om	 det	 är	 så	 att	
kunden	sitter	på	marknadsinformation	som	man	kanske	inte	tagit	del	av	men	att	man	måste	
kunna	göra	avväganden	vad	som	bör	tas	med	i	värderingen.		
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Har	du	någon	gång	upplevt	att	en	kund	tillhandahållit	felaktig	information	för	att	
påverka	utfallet	på	en	värdering,	kanske	tillhandahållit	felaktiga	siffror	i	form	av	
exempelvis	drift-	och	underhållskostnader,	hyresnivåer	och	så	vidare?	

När	den	här	frågan	ställts	har	resultaten	blivit	blandade.	14	procent	har	vetat	om	att	de	fått	
felaktiga	uppgifter	från	en	kund	då	de	märkt	det	vid	senare	tillfälle.	Resterande	svar	har	varit	
i	linje	med	varandra,	att	man	antingen	inte	vet	alls	då	det	uppdagats	i	efterhand	men	att	det	
är	möjligt.	Andra	har	haft	misstankar	om	att	det	hänt	men	har	inget	belägg	som	kan	visa	på	
det.		
 

 
Figur 7 Diagram över resultat till fråga 8, se bilaga 3.  
 
I	övrigt	har	det	diskuterats	att	den	här	delen	av	en	värdering	är	ett	visst	riskmoment	och	att	
man	måste	lita	på	att	man	får	korrekta	uppgifter	från	kunden,	kunden	sitter	på	mycket	makt	
i	och	med	att	de	i	teorin	kan	välja	vilken	information	de	vill	delge	värderaren.	Som	värderare	
i	den	här	situationen	gäller	det	att	vara	medveten	om	riskerna	och	man	skyddar	sig	genom	
friskrivningar	som	informerar	om	att	uppgifterna	kommer	från	fastighetsägaren.	Att	
friskrivningen	finns	är	också	i	sig	ett	skydd	mot	att	fastighetsägaren	ger	felaktiga	uppgifter	då	
det	är	de	som	framstår	i	dålig	dager	om	värderingen	skulle	visa	sig	bli	felaktig.	
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Har	du	någon	gång	upplevt	att	 en	kund	undanhållit	 information	 för	att	påverka	
utfallet	 på	 en	 värdering,	 kanske	 undanhållit	 information	 som	 denne	 vet	 skulle	
påverka	värderingen	åt	ett	visst	håll?		

På	den	här	frågan	har	majoriteten	svarat	att	de	delvis	varit	med	om	situationen	men	att	den	
mer	är	av	naturlig	karaktär.	Exempel	har	på	flera	håll	givits	att	det	är	ett	naturligt	beteende	
att	vilja	visa	fastigheten	från	sin	bästa	sida	och	visa	upp	det	man	är	stolt	över.	Dessutom	har	
det	också	sagts	att	man	tror	att	fastighetsägarna	tänker	rationellt,	är	man	ute	efter	ett	högt	
värde	vid	en	värdering	är	det	självklart	att	man	inte	själv	påpekar	eventuella	brister	som	inte	
skulle	komma	fram	vid	ett	normalt	värderingsförfarande.	
 

 
Figur 8 Diagram över resultat till fråga 9, se bilaga 3.  
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Har	 du	 någon	 gång	 upplevt	 att	 en	 kund	 försökt	 påverka	 en	 värdering	 genom	
någon	form	av	belöning	om	utfallet	blir	som	kunden	önskar,	 till	exempel	genom	
att	locka	med	anställning	eller	löfte	om	ytterligare	uppdrag	och	så	vidare?		

Majoriteten,	86	procent,	har	svarat	att	de	inte	varit	med	om	detta	eller	hört	om	att	någon	
annan	varit	med	om	det.	Av	de	14	procent	som	delvis	upplevt	att	någon	försökt	påverka	en	
värdering	på	det	här	viset	så	har	varit	i	form	av	hot	om	att	inte	få	ytterligare	uppdrag.		
 
 

 
Figur 9 Diagram över resultat till fråga 10, se bilaga 3.  
 
Vad	som	också	sagts	är	att	den	här	typen	av	press,	även	om	det	inte	finns	uttalat,	ligger	
undermedvetet	hos	värderaren.	Man	vet	att	det	alltid	finns	en	risk	att	kunden	inte	kommer	
tillbaka	om	den	inte	blir	nöjd.		
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Tycker	 du	 att	 regelverken	 för	 auktorisering	 är	 tillräckliga	 för	 att	 motverka	
kundpress?	

57	procent	har	svarat	att	de	tycker	att	regelverken	är	tillräckliga	i	dagsläget,	de	vet	inte	om	
någonting	som	skulle	kunna	göras	annorlunda	och	tror	att	alla	i	branschen	är	medvetna	om	
fenomenet	kundpress.	Av	de	43	procent	som	svarat	delvis	så	har	det	kommit	fram	frågor	
kring	anmälan	och	hur	man	granskar	de	som	anmäls	till	Samhällsbyggarna	samt	funderingar	
kring	om	det	får	några	konsekvenser	att	exempelvis	värdera	högre	på	grund	av	press.	Där	
har	förslag	kommit	om	att	konsekvenserna	kanske	borde	bli	hårdare	om	man	inte	följer	
reglerna.	Ingen	har	heller	vetat	om	någon	som	blivit	av	med	sin	auktorisation	och	det	är	
därför	som	frågan	höjts	då	de	sagt	sig	veta	om	fall	där	värderaren	värderat	felaktigt	efter	
press.	Man	vet	inte	om	konsekvenserna	är	tillräckligt	hårda	eller	om	det	kanske	är	så	att	inga	
anmälningar	kommer	in.		
 

 
Figur 10 Diagram över resultat till fråga 11, se bilaga 3.  
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Eftersom	att	det	är	en	relativt	liten	bransch,	tror	du	att	värderingar	påverkas	av	
att	man	som	värderare	kanske	känner	sin	kund,	tror	du	att	det	finns	en	press	att	
göra	en	”snäll	värdering”?		

Ingen	av	de	tillfrågade	har	känt	press,	eller	vet	om	att	andra	känt	press,	till	att	värdera	till	ett	
visst	värde	för	att	man	känner	personen	som	beställt	värderingen.	De	flesta	har	dessutom	
framhållit	att	man	tror	att	det	påverkar	värderingarna	och	branschen	positivt	att	många		
känner	varandra	och	att	man	på	så	vis	är	försiktig	med	att	göra	fel	för	risken	att	själv	få	ett	
dåligt	rykte.	I	och	med	att	branschen	är	relativt	liten	så	skulle	det	spridas	fort	om	man	gjorde	
något	oetiskt.		
 
 

 
Figur 11 Diagram över resultat till fråga 12, se bilaga 3.  
 
Det	har	också	pratats	om	att	jäv	kan	förkomma	i	vissa	fall	och	då	bör	man	inte	ta	på	sig	
värderingen,	exempelvis	om	det	är	åt	en	släkting	eller	familjemedlem.	Men	att	bara	känna	
personen	kan	förmodligen	inte	anses	vara	jäv,	särskilt	eftersom	att	branschen	är	liten	och	
man	känner	många,	då	skulle	det	vara	väldigt	många	uppdrag	man	inte	kan	ta	på	sig.	De	
flesta	i	branschen	uppträder	professionellt.   
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Om	man	tänker	på	granskning	av	värderingar,	tycker	du	att	det	behöver	granskas	
mer	för	att	kunna	upptäcka	om	någon	eventuellt	värderat	felaktigt?		

Majoriteten	tycker	inte	att	ytterligare	granskning	behövs,	det	har	snarare	påpekats,	som	i	
den	tidigare	frågan	om	regelverkens	tillräcklighet,	att	man	hellre	ser	fler	konsekvenser	i	de	
fall	som	kanske	anmäls.	Att	man	i	de	fallen	granskar	ordentligt	snarare	än	gör	stickprover	på	
slumpmässiga	värderingar.	En	annan	åsikt	kring	det	har	också	varit	att	skulle	man	införa	
stickprover	så	visar	det	snarare	mer	på	att	man	inte	litar	på	sitt	system.		
 

 
Figur 12 Diagram över resultat till fråga 13, se bilaga 3.  
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Vet	du	om	det	i	branschen	förekommer	press	från	sitt	eget	företag	att	värdera	till	
en	viss	summa?	Om	ja,	vad	tror	du	är	orsaken	till	detta?		

Av	de	57	procent	som	svarat	att	de	inte	vet	så	har	svaren	varit	i	linje	med	varandra,	att	de	
själva	inte	varit	med	om	det	och	inte	vet	hur	det	ser	ut	hos	andra	företag.	Enligt	de	15	%	som	
svarat	ja	på	frågan	så	har	man	varit	med	om	fall	där	kunden	försökt	att	pressa	hos	deras	
företag	men	inte	lyckats	och	därefter	gått	till	någon	annan	värderare	och	man	har	i	
efterhand	då	kunnat	se	att	de	lyckats	få	det	värde	som	de	ville	ha.	Man	tror	att	det	skulle	
kunna	bero	på	bland	annat	storleken	på	den	värderingsfirman,	man	kanske	helt	enkelt	inte	
har	tillräckligt	med	integritet	att	säga	nej.	Andra	svar	som	förekommit	är	att	man	tror	att	det	
delvis	kan	förekomma	på	grund	av	att	värderingsföretagen	vill	tjäna	pengar,	att	förlora	en	
kund	innebär	ju	en	förlorad	inkomst.			
 

 
Figur 13 Diagram över resultat till fråga 14, se bilaga 3.  
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Ytterligare	resultat	från	intervjuer		
Här	tas	övriga	resultat	upp	som	framkommit	under	intervjuerna	utöver	de	ställda	frågorna.	
Det	tas	upp	här	då	det	ändå	känns	relevant	inom	ämnet.		

Under	en	intervju	tog	en	värderare	upp,	för	att	komplettera	våra	frågor,	att	han	eller	hon	är	
övertygad	om	att	i	många	fall	så	beställer	en	kund	flera	värderingar	samtidigt	för	att	sedan	
kunna	 välja	 den	 bästa.	 Han	 eller	 hon	 styrkte	 det	 med	 att	 säga	 att	 det	 händer	 att	 man	
kommer	 på	 en	 besiktning	 av	 en	 fastighet	 och	 får	 höra	 att	 det	 varit	 andra	 där	 tidigare.	
Personen	trodde	att	om	det	är	en	tillräckligt	viktig	värdering,	kanske	att	det	är	avgörande	för	
hur	 mycket	 man	 kan	 belåna	 fastigheten,	 så	 beställer,	 ofta	 de	 erfarna,	 kunderna	 flera	
besiktningar	på	en	gång	för	att	sedan	kunna	välja	den	som	passar	bäst.		

Under	en	annan	intervju	när	kundpress	och	marknaden	generellt	diskuterats	så	pratades	det	
om	anledningen	 till	 varför	 en	 värderare	 kan	 låta	 sig	 påverkas.	Det	 som	 sas	 då	 var	 att	 det	
förmodligen	beror	väldigt	mycket	på	hur	värderaren	är	som	person	man	kan	känna	sig	mer	
eller	mindre	trygg	i	sin	roll	och	ha	lättare	eller	svårare	att	stå	på	sig.	Men	det	kan	också	bero	
på	 vilken	 indata	 man	 fått	 och	 hur	 säker	 man	 kan	 vara	 på	 sin	 bedömning.	 Har	 man	 fått	
tveksamma	data	kanske	det	kan	vara	lättare	att	påverkas.		
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Analys 
I	det	här	avsnittet	diskuteras	och	analyseras	resultatet	från	intervjustudien	sammankopplat	
med	materialet	 från	 tidigare	 forskning	 som	 presenteras	 tidigare	 i	 uppsatsen.	Målet	 är	 att	
diskutera	 frågeställningen	 och	 även	 analysera	 andra	 saker	 som	 kommit	 upp	 under	
intervjuerna	som	rör	ämnet.		

Resultatet	från	vår	studie	indikerar	att	det	finns	en	viss	kundpress,	något	som	måste	anses	
föga	 förvånande	 med	 tanke	 på	 vad	 tidigare	 forskningsstudier	 har	 visat	 på	 både	 ett	
internationellt	och	nationellt	plan.	Ingen	av	de	tillfrågade	värderarna	har	antytt	att	de	själva	
upplever	pressen	som	ett	stort	problem,	snarare	någonting	som	”kommer	med	jobbet”	som	
man	måste	kunna	hantera	när	det	ibland	dyker	upp.	Känslan	efter	intervjuerna	har	varit	att	
värderarna	inte	anser	att	det	idag	finns	så	pass	mycket	press	på	marknaden	att	det	påverkar	
objektiviteten	 nämnvärt.	 Vissa	 fall	 finns	 där	 press	 är	 tydligt	 men	 det	 är	 inte	 ett	 utbrett	
problem.		

Typen	av	kundpress	på	den	svenska	fastighetsmarknaden	tenderar	att	yttra	sig	i	expertpress	
enligt	vad	som	framgår	från	intervjuresultatet	då	86%	svarar	att	de	upplevt	att	en	kund	vill	
ändra	eller	ifrågasätter	valda	siffror,	se	fig.	6.	En	trolig	orsak	till	detta	skulle	kunna	hämtas	ur	
Levy	och	Schucks	rapport	från	1999	där	de	delar	 in	kunderna	i	två	grupper,	en	sofistikerad	
och	en	osofistikerad.	Där	beskrivs	den	sofistikerade	kunden	som	en	kund	med	god	kunskap	
om	fastighetsmarknaden	vilket	den	nyttjar	genom	att	utsätta	värderaren	för	expertpress	för	
att	 styra	 värderingen	 i	 önskad	 riktning.	 Detta	 skulle	 kunna	 jämföras	 med	 den	 svenska	
kunden,	som	i	intervjuerna	beskrivs	som	en	kund	med	hög	utbildningsnivå	och	god	kunskap	
om	 fastighetsmarknaden.	Dock	behöver	den	här	 typen	av	press	 inte	vara	helt	av	ondo	 för	
varken	 marknaden	 eller	 utfallet	 av	 värderingen,	 något	 som	 flera	 av	 de	 intervjuade	
värderarna	poängterar.	Man	skulle	 istället	kunna	se	det	 som	ett	 förhållande	 i	 symbios	där	
utbytet	 av	 information	mellan	 värderare	 och	 kund	 i	 själva	 verket	 gynnar	 marknaden	 och	
leder	 värderingen	 till	 ett	 mer	 korrekt	 och	 verklighetsförankrat	 marknadsvärde.	 Detta	
förutsatt	 att	 värderaren	 klarar	 av	 att	 behålla	 sitt	 oberoende	 och	 fortsatt	 baserar	 sina	
antaganden	på	fakta	som	kan	styrkas.		

Den	osofistikerade	kunden	i	brist	på	marknadskunskap	använder	straff	och	belöning	för	att	
få	 sin	 vilja	 fram.	 En	 person	 som	 intervjuats	 och	 som	 var	 verksam	 under	 90-talet,	 vars	
uttalande	också	styrkts	under	andra	intervjuer,	menade	att	aktörerna	på	marknaden	var	mer	
oseriösa	då	och	pressade	värderarna	till	att	sätta	högre	värden	genom	hot	i	stil	med	”om	ni	
inte	värderar	mer	rätt	än	vad	ni	gör	så	kanske	jag	inte	anlitar	er	mer”	vilket	är	ett	beteende	
som	stämmer	in	på	den	osofistikerade	kunden.	I	intervjun	framkom	också	att	den	här	typen	
av	 kunder	 inte	 överlevde	 efter	 krisen	 och	 att	 marknaden	 ”städats	 upp”	 efter	 detta.	 Det	
styrks	också	av	att	ingen	svarat	att	de	upplevt	någon	särskild	press	under	finanskrisen	2008,	
se	fig.	5.	En	orsak	som	kan	ha	bidragit	till	detta	är	införandet	av	auktorisation	för	värderare	
som	skedde	hösten	1994.	Detta	kan	dels	ha	bidragit	till	att	värderare	i	mindre	mån	låter	sig	
påverkas	då	det	finns	etiska	regler	man	ska	följa	men	också	att	de	värderare	som	fanns	på	
marknaden	 som	 var	 oseriösa	 försvunnit	 då	 de	 inte	 uppfyllt	 kraven	 för	 att	 kunna	 bli	
auktoriserade.	 Vad	 som	 också	 framkommer	 i	 resultaten	 är	 att	 72	 %	 av	 personerna	 vi	
intervjuat	svarat	att	auktoriseringen	hjälp	till	att	ge	högre	auktoritet,	se	fig.	8.	Vilket	vi	tolkar	
som	att	auktoriseringen	hjälper	till	att	stå	emot	press.		

57	%	av	de	 intervjuade	värderarna	tycker	att	auktorisationen	är	tillräcklig	 för	att	motverka	
kundpress	och	kan	inte	komma	på	något	som	man	borde	göra	annorlunda,	se	fig.	10.	De	tror	
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att	i	kombination	med	att	man	pratar	mycket	om	det	internt	så	är	det	tillräckligt.	På	många	
intervjuer	har	det	pratats	om	att	det	interna	stödet,	i	alla	fall	på	deras	arbetsplatser,	är	stort	
och	att	rutinerade	kollegor	gärna	hjälper	till	om	någon	oerfaren	behöver	stöd	att	stå	emot	
press.	De	erfarna	har	mer	kunskap	och	kan	därför	lättare	argumentera	för	sin	sak.	I	samma	
fråga	har	det	även	framkommit	att	det	finns	oklarheter	i	hur	strängt	regelverket	är	och	vad	
de	faktiska	konsekvenserna	blir	om	man	blir	anmäld	och	har	gjort	något	fel.	Funderingarna	
har	uppkommit	för	att	man	inte	vet	hur	det	ser	ut	och	fungerar,	kanske	skulle	just	den	här	
processen	kunna	bli	mer	transparant	så	att	andra	värderare	får	reda	på	vad	som	händer	när	
det	kommer	in	en	anmälan.	Flera	av	de	intervjuade	har	känt	till	fall	där	en	värderare	agerat	
under	press	men	ingen	har	sett	att	det	någonsin	blivit	konsekvenser	för	någon,	till	exempel	
har	en	av	personerna	beskrivit	ett	tydligt	fall	där	kunden	önskat	ett	visst	värde	men	att	de	
sagt	 nej	 efter	 försök	 till	 press	och	 senare	har	de	 sett	 en	 annan	 värderare	 sätta	precis	 det	
värde	 kunden	 ville	 ha.	 Varför	 har	 man	 då	 inte	 sett	 några	 konsekvenser,	 är	 det	 för	 att	
organisationen	 inte	 agerar	 tillräckligt	 hårt	 eller	 kommer	 inte	 ens	 anmälan	 in?	 Finns	 det	
någonting	som	tyder	på	att	organisationen	borde	bli	strängare?		

En	möjlig	orsak	till,	om	det	stämmer,	att	inga	eller	få	anmälningar	kommer	in	även	då	man	
misstänker	att	en	branschkollega	inte	värderar	helt	enligt	god	värderarsed	är	kanske	för	att	
branschen	är	relativt	liten	och	man	vill	hålla	sig	på	god	fot	med	kollegorna.	Å	andra	sidan	har	
flertalet	sagt	att	det	faktum	att	branschen	är	 liten	hjälper	till	att	etik	och	moral	hålls	högt,	
man	vill	inte	riskera	att	få	ett	dåligt	rykte	som	sprids	fort	då	alla	känner	alla.	Kanske	kan	det	
faktum	att	branschen	är	liten	för	det	mesta	vara	bra	då	det	oftast	ger	en	positiv	påverkan	på	
moralen	 men	 samtidigt	 kanske	 det	 finns	 en	 risk	 att	 man	 drar	 sig	 för	 att	 anmäla	 av	 just	
samma	anledning,	man	vill	inte	få	ett	dåligt	rykte.		

Informationspress	har	varit	svårt	att	bedöma	då	fall	där	en	värderare	kan	ha	blivit	utsatt	är	
svåra	 att	 veta	 om	 i	 efterhand,	 se	 fig.	 7	 och	 8.	 Dock	 kan	 kundens	 beteende	 i	 denna	 fråga	
beskrivas	 som	 rationellt	 och	 behöver	 inte	 alls	 drivas	 av	 onda	 avsikter	 och	 yttrar	 sig	 till	
exempel	genom	att	visa	upp	den	bästa	delen	av	fastigheten.	Här	ligger	det	i	värderarens	roll	
att	 ifrågasätta	 och	 undersöka	 för	 att	 få	 en	 så	 korrekt	 bild	 som	 möjligt	 av	 den	 rådande	
situationen.	 Som	 skydd	 för	 värderaren	 innehåller	 alla	 värderingar	 också	 friskrivningar	 som	
skyddar	värderaren	mot	den	eventuella	felaktiga	informationen.	Skulle	det	uppdagas	att	en	
värdering	blivit	helt	 fel	på	grund	av	 felaktig	 information	så	är	det	 fastighetsägarens	ansvar	
och	denne	som	hamnar	i	dålig	dager,	inte	värderaren.		

Någonting	annat	som	framkommit	utanför	frågorna	under	en	av	intervjuerna	är	att	det	ofta	
förekommer	att	en	kund	beställer	flera	värderingar	samtidigt	i	syfte	att	kunna	välja	den	som	
enligt	 kunden	 blir	 bäst.	 Eftersom	 värdering	 inte	 är	 en	 exakt	 vetenskap	 så	 kommer	 det	
förmodligen	att	 bli	 skillnader	på	 värdet	 även	om	de	olika	 värderarna	 får	 samma	uppgifter	
från	kunden.	Detta	ger	kunden	ytterligare	en	möjlighet	att	påverka	utfallet	på	värderingen	
som	 sen	 exempelvis	 ska	 användas	 till	 att	 belåna	 fastigheten.	 Detta	 skulle	möjligen	 kunna	
upplevas	som	en		indirekt	press	för	värderaren	att	värdera	högre	om	han	eller	hon	känner	till	
detta.		

Ytterligare	en	sak	att	reflektera	över	vid	resultaten	är	att	86	%	svarat	att	de	varit	med	om	att	
en	kund	försökt	att	påverka	värdet	i	en	värdering	och	att	de	flesta	vet	om	andra	värderare	
som	 låtit	 sig	 påverkas	men	 trots	 detta	 svarar	 också	86	%	att	 de	 inte	 tycker	 att	 ytterligare	
granskning	behövs.	Detta	är	ett	resultat	som	är	lite	motsägelsefullt,	även	med	tanke	på	det	
faktum	att	man	också	funderat	på	vad	som	händer	i	de	fall	där	en	anmälan	gjorts	eller	borde	
gjorts.	Det	kan	spekuleras	i	vad	detta	kan	bero	på,	antingen	så	tycker	man	inte	att	det	är	ett	
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tillräckligt	 stort	problem	att	 värderare	 låter	 sig	påverkas	eller	 så	 tycker	man	att	det	känns	
som	en	omständlig	process.		
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Avslutning		
Här	 kommer	 uppsatsens	 slutsats	 att	 presenteras	 tillsammans	 med	 förslag	 på	 ytterligare	
forskning	som	resultaten	och	analysen	gett	upphov	till.	

Frågeställning	
I	denna	studie	så	har	tre	frågeställningar	behandlats	om	den	marknad	som	undersökts:		

• Förekommer	kundpress?		
• I	vilken	form	förekommer	kundpressen?		
• Hur	motverkar	man	den?		

För	 att	 kunna	 komma	 fram	 till	 svar	 på	 frågorna	 har	 aktiva	 värderare	 på	 marknaden	
intervjuats	och	det	är	utifrån	deras	svar	som	vi	format	vår	slutsats.	Det	ska	kommenteras	att	
vi	 endast	 kunnat	 intervjua	 ett	 urval	 av	 personer	 som	 vi	 själva	 ansett	 kunna	 representera	
marknaden	 och	 att	 utfallet	 hade	 kunnat	 bli	 annorlunda	 om	 andra	 personer	 eller	 hela	
värderarkåren	intervjuats.	Det	som	däremot	observerats	av	det	förhållandevis	lilla	urvalet	är	
att	 svaren	som	getts	på	många	punkter	varit	 relativt	 samstämmiga.	Av	detta	kan	man	dra	
slutsatsen	att	de	representerar	populationen	bra.		

Slutsats	
Vi	 kan	 konstatera	 att	 det	 finns	 kundpress	 på	 den	marknad	 som	har	 studerats	 och	 att	 det	
främst	är	i	form	av	expertpress.	Däremot	har	de	personer	som	intervjuats	inte	menat	på	att	
det	 är	 ett	 stort	 problem	 idag	 utan	 snarare	 någonting	 som	 finns	 och	 som	man	 ibland	 får	
hantera.	Dessutom	har	det	 från	de	flesta	håll	nämnts	att	de	diskussioner	som	uppkommer	
vid	en	värdering	som	kan	upplevas	som	expertpress	inte	alltid	är	av	ondo	utan	även	kan	leda	
till	mer	kunskap	och	ett	mer	korrekt	värde	så	länge	värderaren	baserar	sitt	beslut	på	fakta.	
För	 att	 motverka	 kundpressen	 så	 har	 man	 bland	 annat	 auktoriseringen	 från	
Samhällsbyggarna	 i	 ryggen	 som	 en	 stor	 del	 tycker	 är	 ett	 bra	 stöd	men	man	 pratar	 också	
mycket	internt	på	företagen	om	hur	man	ska	hantera	pressen	och	vikten	av	oberoende.	Det	
har	 framhållits	 att	 erfarna	 värderare	 gärna	 hjälper	 de	 mer	 oerfarna	 med	 kunskap	 och	
argument	om	man	blir	utsatt	för	press.		

Förslag	på	ytterligare	studier	
När	undersökningen	gjorts	och	 intervjuerna	hållits	har	ytterligare	 frågeställningar	dykt	upp	
som	inte	kunnat	behandlas	inom	ramen	för	denna	uppsats.		

Bland	annat	vore	det	intressant	att	undersöka	hur	organisationen	Samhällsbyggarna	jobbar	
med	 fall	 som	 kommer	 in	 till	 dem	efter	 anmälan.	 Som	 lyfts	 i	 rapporten	 vet	 varken	 vi	 eller	
värderarna	 vi	 pratat	med	hur	 det	 fungerar.	 Flera	 av	 värderarna	 säger	 sig	 veta	 om	 fall	 där	
någon	agerat	under	press	och	därför	fått	ett	felaktigt	värde	men	de	känner	inte	till	att	den	
värderaren	skulle	ha	fått	några	konsekvenser	efter	detta.	Är	det	för	att	inte	någon	anmälan	
kommit	in	eller	behövs	reglerna	göras	striktare?		

En	 annan	 fråga	 som	 väckts	 är	 den	 kring	 pressen	 på	 90-talet	 som	 tagits	 upp	 jämförelsevis	
med	hur	det	är	nu.	Det	vore	intressant	att	undersöka	vad	som	låg	bakom	upplevelsen	att	de	
oseriösa	aktörerna	försvann	och	hur	marknaden	har	förändrats	över	tid.	Av	det	som	kommit	
fram	i	denna	undersökning	kan	inga	slutsatser	om	detta	dras.		
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Bilagor		
Bilaga	1	
 

Värderingsmetoder		

Alla	marknadsvärdesbedömningar	är	en	prognos	för	ett	sannolikt	pris	vid	en	tänkt	försäljning	
vid	en	viss	tidpunkt	och	är	aldrig	någonting	som	kan	observeras,	endast	bedömas	(Persson,	
2015).	 En	 bedömning	 av	 ett	 marknadsvärde	 kan	 principiellt	 ske	 enligt	 någon	 av	 nedan	
metoder	(Persson,	2015)	

• Ortsprismetoder	
• Avkastningsmetoder	
• Produktionskostnadsmetoder	

Rent	 idealiskt	 ska	 val	 av	 metod	 inte	 påverka	 resultatet	 på	 värderingen	men	 på	 grund	 av	
osäkerheter	i	varje	metod	får	man	ofta	olika	resultat	som	kan	variera	olika	mycket.	I	vissa	fall	
kan	 därför	 nyttjandet	 av	 flera	metoder	 parallellt	 hjälpa	 till	 att	 komma	 fram	 till	 en	 slutligt	
säkrare	 värdebedömning	 (Persson,	 2015).	Värderingsmetoderna	är	 generella	 i	 den	mening	
att	 alla	 skulle	 kunna	 tillämpas	på	alla	olika	 typer	av	 fastigheter	men	på	grund	av	 speciella	
förutsättningar	 för	 varje	 enskilt	 objekt	 kan	 vissa	 metoder	 ligga	 närmre	 till	 hands.	 Även	
tradition	och	 speciella	 preferenser	 hos	 värderaren	 kan	 spela	 roll	 (Persson,	 2015).	Den	har	
uppsatsen	går	nedan	översiktligt	 igenom	de	två	vanligaste	metoderna	för	värdebedömning	
av	kommersiella	fastigheter	på	Stockholmsmarknaden.		

Ortsprismetoder	

Ortsprismetoder	 grundas	 i	 idén	 att	 man	 bedömer	 ett	 marknadsvärde	 med	 hjälp	 av	
transaktioner	 som	 genomförts	 på	 orten	 med	 liknande	 fastigheter	 på	 en	 fri	 och	 öppen	
marknad.	Dessa	 fastigheter	 kallas	 jämförelseobjekt	och	 idealfallet	 för	metoden	är	att	man	
finner	 ett	 stort	 antal	 fastigheter	 som	 är	 identiska	 och	 har	 sålts	 momentant	 vid	
värdetidpunkten	att	grunda	bedömningen	på.	I	verkligheten	är	detta	sällan	fallet,	särskilt	på	
marknaden	 för	 kommersiella	 fastigheter.	 I	 själva	 verket	 kanske	man	 finner	 få	 överlåtelser	
med	mycket	varierande	egenskaper	och	som	sålts	över	en	lång	tidsperiod	(kap	19).		

Vid	arbete	med	ortsprismetoder	finns	fyra	olika	varianter	man	kan	använda	där	man	tittar	på	
olika	 nyckeltal	 för	 att	 få	 fram	 ett	 bedömt	 marknadsvärde	 med	 hjälp	 av	 de	 priser	 som	
observerats	för	jämförelseobjekten	

• Areametoden,	pris	relaterat	till	arean	
• Nettokapitaliseringsmetoden,	pris	relaterat	till	driftnettot	
• Bruttokapitaliseringsmetoden,	pris	relaterat	till	hyran		
• Köpeskillingskoefficienten,	pris	relaterat	till	taxeringsvärde		

Avkastningsmetoder	

Avkastningsmetoderna	 kan	 utnyttjas	 för	 flera	 syften	 än	 endast	 bedömning	 av	 ett	
marknadsvärde,	 de	 kan	 också	 användas	 för	 att	 bedöma	 ett	 individuellt	 avkastningsvärde	
eller	 för	 att	 göra	 konsekvensanalyser	 av	 ett	 bedömt	marknadsvärde	 (Persson,	 2015).	 När	
syftet	 är	 att	 bedöma	 ett	marknadsvärde	 är	 idén	med	metoden	 att	 värdet	 bedöms	 utifrån	
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vilka	 framtida	 betalningsöverskott	 värderingsobjektet	 kommer	 att	 generera	 och	 vilket	
avkastningskrav	marknaden	har	(Brunes,	2015).	Två	samband	som	är	viktiga	i	den	här	typen	
av	 kalkyler	 är	 följande;	 ju	 högre	driftnetto	 i	 kalkylen	desto	högre	marknadsvärde	 kommer	
man	få	fram	samt	ju	lägre	avkastningskravet	är	desto	högre	marknadsvärde.		

Det	 finns	 två	 varianter	 av	 avkastningsmetoder,	 direktavkastningsmetoden	 som	 beräknar	
marknadsvärdet	 utifrån	 ett	 normaliserat	 driftnetto	 och	 kassaflödesmetoden	 som	 utreder	
driftnettot	 lite	 mer	 noggrant	 de	 första	 åren	 och	 av	 detta	 beräknar	 ett	 marknadsvärde	
(Brunes,	2015).	Vilken	metod	som	är	mest	tillförlitlig	beror	till	stor	del	på	den	data	man	kan	
samla	om	objektet,	om	indatan	är	av	låg	kvalitet	kan	kassaflödesmetoden	ge	ett	mer	osäkert	
resultat	 än	 direktavkastningsmetoden	 även	 om	 den	 normalt	 sett	 ger	 noggrannare	
beräkningar	(Brunes,	2015).		
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Bilaga	2	
Mail	skickat	till	värderare	för	att	fråga	om	de	vill	ställa	upp	på	en	intervju:		
 
Hej X!  
 
Vi är två KTH-studenter som som heter Elin Moström och Lukas Theander och just nu skriver vårt 
kandidatarbete inom Fastighetsekonomi på Samhällsbyggnadsprogrammet.  
 
Vårt arbete handlar om värdering och client pressure/kundpress och vi söker värderare som skulle kunna 
tänka sig medverka genom en intervju på ca 30 minuter och hjälpa oss att svara på frågor inom ämnet. 
Frågorna kommer att handla om olika sorters press ni kanske har upplevt, exempelvis en tydlig önskan från 
en kund om ett visst utfall av en värdering och hur ni i så fall handskas med situationen.  
 
Vi hör därför av oss till dig för att försöka kartlägga fenomenet i Stockholm och få en bild av hur det ser ut, 
arbetet koncentrerar sig på kommersiella fastigheter. Vi har utgått ifrån Samhällsbyggarnas lista över 
auktoriserade värderare och hoppas att vi utifrån denna och XX’s hemsida förstått rätt, att detta ligger inom 
ditt verksamhetsområde.  
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du hade möjlighet att hjälpa oss med detta och bokar gärna in en tid 
som passar dig.  
 
Stort tack på förhand!  
 
Vänliga hälsningar  
Elin Moström och Lukas Theander 
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Bilaga	3		
De	frågor	som	utgåtts	från	under	intervjuerna:		

	

1.	Hur	länge	har	du	jobbat	med	värdering?	

2.	Vilken	typ	av	värdering	har	du	jobbat	med?	

3.	Om	vi	använder	termen	”client	pressure”	eller	”kundpress”,	är	du	med	på	vilket	fenomen	
vi	menar?	Vi	vill	försäkra	oss	om	att	vi	pratar	om	samma	saker.		

4.	Har	du	någon	gång	upplevt	att	en	kund	blivit	missnöjd	med	din	värdering?	Om	ja,	har	du	
också	varit	med	att	kunden	bytt	värderare	efter	det?		

5.	Märker	man	någon	skillnad	 i	auktoritet	 innan/efter	man	blivit	auktoriserad,	har	pressen	
förändrats?		

6.	 Vet	 du	om	ni	 upplevde	 särskild	 press	 under	 hösten	2008,	 ändrades	 beteendet	 från	 era	
kunder	på	något	vis	då?		

7.	Har	du	någon	gång	upplevt	att	en	kund	försökt	att	ändra	på	din	värdering	då	denne	tyckt	
sig	 veta	 bättre	 hur	 utfallet	 borde	 blivit,	 kanske	 ifrågasatt	 använda	 siffror	 i	 form	 av	
exempelvis	avkastningskrav,	drift-	och	underhållskostnader,	hyresnivåer	och	så	vidare?	

8.	Har	du	någon	gång	upplevt	att	en	kund	tillhandahållit	felaktig	information	för	att	påverka	
utfallet	 på	 en	 värdering,	 kanske	 tillhandahållit	 felaktiga	 siffror	 i	 from	 av	 exempelvis,	 drift-	
och	underhållskostnader,	hyresnivåer	och	så	vidare?		

9.	Har	du	någon	gång	upplevt	att	en	kund	undanhållit	information	för	att	påverka	utfallet	på	
en	värdering,	kanske	undanhållit	 information	som	denne	vet	skulle	påverka	värderingen	åt	
ett	visst	håll?		

10.	Har	du	någon	gång	upplevt	att	en	kund	försökt	påverka	en	värdering	genom	någon	form	
av	 belöning	 om	 utfallet	 blir	 som	 kunden	 önskar,	 till	 exempel	 genom	 att	 locka	 med	
anställning	eller	löfte	om	ytterligare	uppdrag	och	så	vidare?		

11.	Tycker	du	att	regelverken	för	auktorisering	är	tillräckliga	för	att	motverka	kundpress?		

12.	Eftersom	det	är	en	relativt	liten	bransch,	tror	du	att	värderingar	påverkas	av	att	man	som	
värderare	 kanske	 känner	 sin	 kund,	 tror	 du	 att	 det	 finns	 en	 press	 att	 göra	 en	 ”snäll	
värdering”?		

13.	Om	man	tänker	på	granskning	av	värderingar,	tycker	du	att	de	behöver	granskas	mer	för	
att	kunna	upptäcka	om	någon	eventuellt	värderat	felaktigt?		

14.	Vet	du	om	det	i	branschen	förekommer	press	från	sitt	eget	företag	att	värdera	till	en	viss	
summa?	Om	ja,	vad	tror	du	är	orsaken	till	detta?		
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