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ABSTRACT 

The valuation of commercial properties is about collecting, analyzing and assessing 

information. In addition to the fact that the properties' market values are important 

to society as a whole, they are important to those who make decisions based on 

value statements. The purpose of this thesis is a) to identify how Swedish 

professional property valuers certified by ASPECT look at the value-influencing 

factors that determine the values of commercial properties when valuation is made 

prior to preparing financial statements and b) to compare and draw conclusions 

about the ASPECT certified property valuers´ thinking in terms of content, 

complexity and homogeneity and to what extent the thought patterns differ 

between different groups of property valuers. 

  

To map property valuers´ thought patterns I use Kelly´s (1955) Repertory Grid 

technique and complementary semi-structured interviews. I have interviewed 

nearly half (67) of the professional ASPECT certified property valuers in Sweden. 

The result shows three interpretable dimensions that can be considered central in 

the property valuers´ thought patterns.  The first dimension relates to the focus of 

valuation. It is about property valuers understanding that different kinds of 

information and assessment have different effects on property valuation on micro 

and macro levels. The micro level refers to the relation between properties and 

their property owner and macro level refers to the relation between properties and 

the market at large. The second dimension shows that verifiable information 

reflects that the property valuer understands that some information is more or less 

verifiable by the nature of information. The third dimension is related to the 
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assessment´s complexity. It is about property valuers perceiving that different 

types of information are simpler and more complex to assess. 

  

The results indicate that ASPECT certified property valuers have relatively 

complex thought patterns. When certified property valuers are divided into groups 

based on different background variables, the three dimensions are in all groups. 

This indicates that property valuers also have relatively homogeneous thought 

structures. Some differences in complexity and homogeneity emerge, however. 

These differences are mainly based on the property valuers´ place of business and 

what universities they studied at. 

 

 

Keywords: ASPECT, Certified Property Valuer/Professional Property Valuer, 

Commercial Property, the Repertory Grid Technique, Property Valuation, Sweden, 

Thought Pattern. 



iv 

SAMMANFATTNING 

Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och 

bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för 

samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på 

värdeutlåtanden. Syftet med denna licentiatavhandling är a) att kartlägga hur 

svenska auktoriserade fastighetsvärderare ser på de faktorer som avgör värdet på 

kommersiella fastigheter när värderingen görs inför upprättandet av 

årsredovisning samt b) att jämföra och dra slutsatser om fastighetsvärderarnas 

tankemönster vad gäller innehåll, komplexitet och homogenitet samt i vilken 

omfattning tankemönstren skiljer sig åt mellan olika grupper av fastighets-

värderare. 

För att kartlägga fastighetsvärderarnas tankemönster använder jag mig av Kellys 

(1955) gridteknik och kompletterande semistrukturerade intervjuer. Jag har 

intervjuat nära hälften (67) av Sveriges auktoriserade fastighetsvärderare. 

Resultatet visar tre tolkningsbara dimensioner som kan anses centrala i 

fastighetsvärderarnas tankemönster. Den första dimensionen avser värderingens 

fokus. Den handlar om att fastighetsvärderare uppfattar att olika sorters 

information och bedömning har olika påverkan på fastighetsvärdering på mikro- 

respektive makronivå. Med mikronivå menas då fastigheter i relation till deras 

fastighetsägare och makronivå avser fastigheter i relation till marknaden i stort. 

Den andra dimensionen ger uttryck för att fastighetsvärderare uppfattar att viss 

information är mer eller mindre verifierbar utifrån informationens karaktär. Den 

tredje dimensionen avser bedömningens komplexitet. Fastighetsvärderare 

uppfattar att olika typer av information är komplexare respektive enklare att 

bedöma.  

Resultaten tyder på att fastighetsvärderare har ett flerdimentionellt tankemönster. 

När de auktoriserade fastighetsvärderarna delas upp i grupper utifrån olika 

bakgrundsvariabler återkommer de tre dimensionerna i samtliga gruppers 

tankemönster. Detta tyder även på att auktoriserade fastighetsvärderare har 

relativt homogena tankestrukturer. Vissa skillnader i komplexitet och homogenitet 

framkommer dock. Dessa skillnader visar sig främst utifrån de auktoriserade 

fastighetsvärderarnas verksamhetsorter och vid vilka lärosäten de studerat. 

 

Nyckelord: ASPECT, Auktoriserade fastighetsvärderare, fastighetsvärdering, 

gridteknink, kommersiella fastigheter, Sverige, tankemönster. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel behandlas kortfattat fastighetsvärdering och fastighetsvärderare. Kapitlet 

utmynnar i problemformulering och syfte. 

 

1.1. Bakgrund 

1.1.1 Fastigheters värde samt fastighetsvärderingar som beslutsunderlag 

Den senaste globala finans- och fastighetskrisen som tog sin början 2008 har visat 

att värdet på fastigheter1 är en samhällsangelägenhet. Att krisen fått så stora 

samhällsekonomiska följdverkningar hänger samman med att fastighets-

marknaden och banksektorn är nära kopplade till varandra. Det gäller inte minst i 

USA, där de amerikanska bankernas kreditgivning med fastigheter som säkerhet i 

början av år 2010 uppgick till 58 procent av den totala utlåningen. Två femtedelar 

av dessa 58 procent utgjordes av kommersiella fastighetslån.2 Även Europa märkte 

av krisens följdverkningar, vissa länder mer än andra. I de baltiska länderna sjönk 

fastighetspriserna dramatiskt och banksektorn fick därigenom stora likviditets-

problem.  

 

Den svenska finanskrisen 1991-1993 hade sitt ursprung i en överoptimistisk 

långivning med anknytning till fastigheter. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att 

finansiella kriser ofta bottnar i högt belånade fastighetsföretag med kommersiella 

fastigheter i sina bestånd. I Sverige är fastighetssektorn med sina kommersiella 

fastigheter3 bankernas enskilt största kredittagare. Av bankernas kreditgivning ges 

ca 19 procent till fastighetsbolag4 (Riksbanken, 2011:23). Bankerna har således 

behov av information för att kunna bedöma och hantera de risker som kredit-

givning med kommersiella fastigheter som säkerhet medför. För att få sådan 

information görs normalt en fastighetsvärdering som resulterar i ett värde-

utlåtande (Levy och Schuck, 2005:182). 

 

                                                         
1
 I Sverige definieras fastigheter som avgränsad fast egendom vilken är inskriven i 

fastighetsregistret. Till fastigheten hör även byggnad, anläggning etc. som är till för 

stadigvarande bruk (Jordabalk, 1970:994). 
2
 http://www.federalreserve.gov/datadownload/Review.aspx?rel=CHGDEL, 2010-04-29 

3
 I Sverige definieras kommersiella fastigheter som allt utom bostäder. I denna studie ingår 

inte kommersiella bostadsfastigheter, vilket betyder att bostadssociala faktorer inte 

undersöks (jämför Lind och Lundström, 2007:12, 2009:16). 
4
 Statistiken baseras på respektive banks årsredovisning och bankernas egna definitioner av 

fastighetsbolag. 

http://www.federalreserve.gov/datadownload/Review.aspx?rel=CHGDEL
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Ett värdeutlåtande bör innehålla relevant och tillförlitlig information som ligger till 

grund för fastighetens bedömda marknadsvärde. Den svenska definitionen av en 

fastighets marknadsvärde lyder: ”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle 

betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång” (Persson, 2008a:248). Ett 

marknadsvärde är sålunda en prognos av ett sannolikt pris vid en tänkt överlåtelse 

av en fastighet. Värderingen återspeglar en fastighets värde vid en specifik 

tidpunkt, det så kallade värderingstillfället. Med andra ord ”valuation is a ‘snapshot’ 

in time” (Joslin, 2005:269). Ett värdeutlåtande kan därför ses som en färskvara med 

ett ”bäst före datum”. En fastighets marknadsvärde kan vara svårt att fastställa 

beroende på fastigheters heterogena karaktär. Fastigheter överlåts relativt sällan 

och det finns svårigheter att observera transaktionspriset (Levy och Schuck, 2005). 

Varje fastighet är lägesbestämd och det finns inte två fastigheter som är identiska 

(Adair et al., 1996).  

 

Fastighetsbolag har på liknande sätt som banker behov av information angående 

sina fastigheter. Sedan 2005 ska svenska börsnoterade företag med skyldighet att 

upprätta koncernredovisning fastställa förvaltningsfastigheters5 verkliga värde 

enligt internationell standard (International Accounting Standards, IAS 40:32). 

Verkligt värde är liktydigt med marknadsvärde och definieras som: ”verkligt värde 

är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (IAS 

40:5). I de finansiella rapporternas tilläggsupplysningar ska använd värderings-

metod och betydelsefulla antaganden vid värderingen redovisas. Likaså ska det 

framgå om det verkliga värdet baseras på värderingar av oberoende värderings-

män med erkända och relevanta kunskaper om aktuell fastighetstyp och 

geografiskt läge (IAS 40:75). Enligt Johnsson et al. (2010) kan införandet av 

värdering till verkligt värde i europeisk och amerikansk redovisning (enligt IAS 40 

respektive Financial Accounting Standards, FAS 157) medföra en ökad efterfrågan 

av fastighetsvärderingar inför upprättandet av finansiella rapporter. Professionella 

värderingsmän anlitas inför såväl kreditgivningsbeslut och investeringsbeslut som 

för beräkning av historisk avkastning för extern redovisning och övrig finansiell 

rapportering såsom årsredovisning (jämför Levy och Schuck, 2005:182). 

 

Som vid alla uppskattningar och bedömningar finns det en inbyggd osäkerhet i 

fastighetsvärdering. Nordlund (2010) menar att den osäkerhet som finns i 

                                                         
5
 Förvaltningsfastighet definieras enligt International Accounting Standards (IAS) som 

fastighet som innehas i syfte att generera hyresinkomster och/eller värdestegring och inte 

klassas som rörelsefastighet eller omsättningstillgång (IAS 40:5). 
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fastighetsvärdering inte kan tas bort helt, men att den kan hanteras bättre än vad 

som för närvarande är fallet. Detta kan ske genom att företag i sina finansiella 

rapporter utförligare beskriver använda värderingsmetoder, betydelsefulla 

antaganden och kopplingar mellan bedömt värde och belägg från marknaden. 

Detta skulle minska informationsasymmetrin mellan dem som genomför 

värderingen och dem som använder de finansiella rapporterna. Nordlund (2010) 

påpekar att ju mer subjektiva influenser som ingår i bedömningarna, desto större 

är behovet av information om hur värderingen har genomförts.  

 

1.1.2 Fastighetsvärderares auktorisation  

I Sverige kan vem som helst kalla sig fastighetsvärderare. Den kvalitetssäkring 

som finns för fastighetsvärderare är sedan 1993 auktorisationen ”av ASPECT 

auktoriserad fastighetsvärderare”6. ASPECT (Association for Surveying, Property 

Evaluation and valuation, Competence development and Transaction) är en 

branschorganisation för fastighetsekonomi och lantmäteri som har övertagit 

utfärdandet av auktorisationen från Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF). SFF 

är numera en underavdelning till ASPECT (Aspect, 2009). Auktorisationen7 

infördes av branschen efter 1990-talets fastighets- och bankkris (Lundström, 

2005:193). Man kan se liknande mönster och förändringar inom andra branscher 

och sedan länge etablerade professioner såsom revision. Wallerstedt (2005:24) 

beskriver att kriser likt Krügerkraschen i Sverige på 1930-talet och Enronskandalen 

i USA år 2001 påverkat lagstiftningen runt revisorsprofessionen.  

 

Svenska auktoriserade fastighetsvärderare uppfyller de krav på universitets-

utbildning, egna intresseföreningar och etiska regler som ingår i Wilenskys (1964) 

vedertagna definition av etablerandet av en profession. De auktoriserade 

fastighetsvärderarna lyder däremot inte under statlig tillsyn såsom etablerade 

professioner gör. De ingår därmed inte i den ”exklusiva” skaran av erkända 

professioner som innehar samhällets erkännande.  

 

Yrkesgruppen auktoriserade fastighetsvärderare kan även ses som en organisation 

eller en institution (Scott, 1995:11) eftersom fastighetsvärderarna är en avgränsad 

enhet med organiserad samhörighet genom ASPECT (jämför Hellgren och 

Löwstedt, 1997:15). Vissa uppfattningar, t.ex. hur saker ska eller bör göras, bestäms 

av och inom organisationen. De uppfattningar som grupper av yrkesmän eller 

enskilda yrkesmän visar upp benämns tankemönster. Tankemönster är ett annat 

                                                         
6
 Fortsättningsvis används benämningen ”auktoriserad fastighetsvärderare” eller 

”fastighetsvärderare” i stället för ”av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare”. 
7 Auktoriserade fastighetsvärderare och deras auktorisation behandlas i avsnitt 2.4.  
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namn för referensram, kognitiv struktur, kognitivt schema, föreställningsram eller 

liknande (Hellgren och Löwstedt, 1997:35). Tankemönster fungerar som ett slags 

”uppfattningsfilter” som sorterar och bearbetar de signaler vi ställs inför. Genom 

tankemönstren blir signaler till information, men referensramen bestämmer även 

vad vi ser och hur vi ser det (Jansson, 2008:11). 

 

Individers tankar påverkar deras handlingar och deras handlingar påverkar 

tankarna (Hellgren och Löwstedt, 1997:49). Inom en organisation kan individers 

handlingar utföras rutinmässigt utifrån organisationens regler och rutiner. Dessa 

handlingar kan ses som vanemässiga beteenden inom organisationen. Liknande 

uppfattningar och meningsskapande kan tyda på att ett gemensamt språkbruk 

finns inom en grupp eller organisation (jämför Weick et al., 2005:409). 

Gemensamma tankemönster delas av flera och är centrala för förståelsen av vad 

som sker (Hellgren och Löwstedt, 1997:35). Auktoriserade fastighetsvärderares 

tankar och handlingar kan därför påverkas av utbildningsbakgrund, yrkes-

erfarenhet och verksamhetsort. 

 

För att förstå hur individer uppfattar världen omkring dem är ”the repertory grid 

technique” ett bra verktyg (Wright, 2004:347). Tekniken bygger på Kellys (1955) 

”personal construct theory” och kan användas för att utforska och kartlägga tanke-

mönster och dess komplexitet på individ- och gruppnivå (Häckner et al., 1996:22; 

Tschudi, 1998:199; Bell, 2000:303; Gaines och Shaw, 2010b).  

 

1.1.3 Beteendeforskning om fastighetsvärdering och fastighetsvärderare  

Traditionellt sett har fastighetsforskning utgått från finansieringsdisciplinen samt 

teoribildningen om den effektiva marknaden och antagandet om ”the rational 

man”8 (Diaz III, 1998). Den mesta forskningen inom området har fokuserat på 

resursallokering och inriktats på fastighetsvärderarnas analysverktyg (Levy och 

Schuck, 1999; Chen och Yu, 2009:25) och inte på s.k. värdepåverkande faktorer 

(Persson, 2008a:255) som används för att värdera fastigheten, trots att dessa 

faktorer är grundläggande i värderings- och analysarbetet (McParland et al., 

2000:88; Vandell, 2007:440). Trots att många studier har gjorts av analysverktygen 

har den ökade kunskapen om detta inte lett till att träffsäkerheten förbättrats 

nämnvärt (Öhman et al., 2012). Thorne (2007:1) anser att 

 

                                                         
8 ”The rational man” kommer ursprungligen från benämningen ”the economic man” som 

myntades av Ingram (1888). Det betyder att individen är rationell och nyttomaximerande 

dvs. eftersträvar mesta möjliga nytta för minsta möjliga arbetsinsats (Mill, 1874). 
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”Too often the debates on the use of valuation in financial statements focus on the science of 

different techniques. However, the most sophisticated techniques in the World will not 

produce ‘better’ values unless those preparing them are demonstrably using inputs that are 

objective and free from the influence of the current owner”.  

 

Sedan 1990-talet har beteendeinriktade studier om fastighetsvärdering och 

fastighetsvärderare gjorts för att undersöka olika snedvridningar av fastighets-

värderares värdeutlåtanden, s.k. appraisal bias. Denna forskning har enligt Diaz III 

(1998) sina rötter i Newell och Simons (1972) arbete om människans informations-

process och problemlösande. Diaz III (1998) menar vidare att fastighetsvärderarnas 

väldefinierade normativa analysmodeller gör det möjligt att använda 

undersökningstekniker såsom kontrollerade experiment och enkäter för att 

undersöka fastighetsvärderarnas arbete och beteende vid beslutsfattande. Med 

andra ord: ”we know what valuers are taught to do, therefore ”ought” to do. Do valuers 

do what they ‘ought’ to do?” (Diaz III, 1998:3)  

 

Merparten av den forskning som utgått från kontrollerade experiment har inriktats 

på om fastighetsvärderarna förankrar sina bedömningar i tidigare utförda 

värderingar (Diaz III, 1990a, 1997; Diaz III och Hansz, 1997, 2001; Diaz III och 

Wolverton, 1998; Hansz och Diaz III, 2001), fastighetens eller jämförelseobjektens 

köpeskilling (Northcraft och Neale, 1987; Black och Diaz III, 1996; Black, 1997; Diaz 

III et al., 1999) eller uppgivet utgångspris inför försäljning (Gallimore, 1996; 

Gallimore och Wolverton, 1997). Annan förankring är beslut grundade på 

emotionell reaktion, dvs. magkänsla snarare än beräkning av risker och fördelar 

(heuristic bias) och tendensen att tillmäta den senaste tidens händelser större vikt 

(recency effect) (Gallimore, 1994). Andra studier har med olika metoder fokuserat 

på uppdragsgivares påverkan på värdeutlåtanden (Kinnard et al., 1997; Havard, 

1999; Levy och Schuck, 1999, 2005; Bretten och Wyatt, 2002).  

 

Amerikanska studier har enligt Diaz III och Hansz (2002:4) visat att fastighets-

värderare inte följer normativa systematiska värderingsmodeller, såsom ”The 

Appraisal Institutes” (2001:51) i USA. Systematiska fel uppstår genom att 

fastighetsvärderare utvecklar kognitiva genvägar utifrån utbildning och erfarenhet 

för att på förenklade sätt lösa sammansatta problem (jämför Schroder et al., 1967; 

Hedberg och Jönsson, 1976; Häckner, 1985:56). Dessa förenklingar kan vara att 

fastighetsvärderare ”hoppar över” olika steg i värderingsprocessen. Detta 

framkom även i Diaz III:s et al. (2004) studie av engelska, amerikanska och nya 

zeeländska professionella fastighetsvärderare.  
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1.2. Frågeställning, syfte och avgränsning 

Uppmuntrad av Diaz III (1998) ser jag ett behov av studier om hur auktoriserade 

fastighetsvärderare ser på hur de utför sina värderingar. Jag har dock inte kunnat 

finna studier om fastighetsvärderares tankemönster och hur de bedömer olika 

värdepåverkande faktorer i förhållande till varandra. Detta område väcker 

intresse, inte minst i ljuset av den senaste finanskrisen, nya redovisningsregler för 

hur fastigheters verkliga värden ska bedömas samt att fastighetsvärderare nyligen 

börjat auktoriseras. En problemformulering har därför utkristalliserats enligt 

följande: 

 

Hur ser svenska auktoriserade fastighetsvärderares tankemönster ut vid 

informationsinsamling och bedömning av kommersiella fastigheters värde-

påverkande faktorer?  

 

Studien har två syften: 

 

(1) att beskriva och analysera hur svenska auktoriserade fastighetsvärderare ser på 

de faktorer som avgör värdet på kommersiella fastigheter när värderingen görs 

inför upprättandet av årsredovisning.  

 

(2) att jämföra och dra slutsatser om innehåll, komplexitet och homogenitet i 

fastighetsvärderarnas tankemönster och i vilken omfattning tankemönstren skiljer 

sig åt mellan olika grupper av fastighetsvärderare. 

 

Studien är inriktad på svenska auktoriserade fastighetsvärderares bedömningar av 

kommersiella fastigheter när bedömningen avser ett värdeutlåtande som 

inkluderar ett marknadsvärde och som har beställts av fastighetsägaren. Denna 

studie behandlar värdering av en fastighet och inte en fastighetsportfölj. 

Avgränsningen ger möjlighet att diskutera objektspecifika egenskaper hos en 

fastighet (jämför Geltner et al., 2007:662). Tidigare forskning (McParland et al., 

2002) har visat att en övervägande andel av svenska fastighetsvärderare i 

huvudsak använder sig av kassaflödesmetod. Eftersom denna studie utgår från 

svenska förhållanden vid värdering av kommersiella fastigheter är utgångs-

punkten vid datainsamlingen att fastighetsvärderarna är bekanta med kassa-

flödesmetoden.  
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2. REFERENSRAM 

I detta kapitel behandlas fastighetsmarknaden, fastigheters värdepåverkande faktorer, 

beställare av fastighetsvärderingar, fastighetsvärderares tankemönster och deras arbets-

metoder. På basis av litteraturen formuleras tio föreställningar med anknytning till 

studiens frågeställning. 

 

2.1.  Modell till värderingsprocessens miljö  

Fastighetsvärderare och fastighetsvärdering kan enligt Levy och Shuck (1999:382, 

2005:185) beskrivas utifrån den kommersiella kontexten på marknaden. Den 

utvalda delen av fastighetsvärderarnas kommersiella kontext återges i figur 2:1. En 

utgångspunkt är att fastighetsägaren är beställare av värderingen och att 

beställningen görs inför årsbokslut, då ett fastställande av fastighetens marknads-

värde efterfrågas. Utifrån beställarens instruktioner och det fastighetsobjekt som 

ska värderas samlar fastighetsvärderaren in fastighetsmarknadsspecifik och 

fastighetsspecifik information direkt från källan och/eller indirekt via beställaren. 

Bedömningen resulterar i ett värdeutlåtande med bedömt marknadsvärde. I likhet 

med Chen och Yus (2009) modell ses beställaren i denna studie som användare av 

det marknadsvärde som värderingen resulterar i. 

 

Fastighets-

värderare
Marknads

värde

Bedömning

Fastighetsobjekt

Fastighetsmarknad 

Information

Information om bedömt marknadsvärde

Ersättning

Beställare Information

Instruktion

Information

 
Figur 2:1 Modell till värderingsprocessens miljö 

I figuren återges auktoriserade fastighetsvärderare och värderingsprocessens miljö, 

efter bearbetning av modeller av Chen och Yu (2009) samt Levy och Shuck (1999, 

2005).  

 

Vid fastighetsvärdering samlar fastighetsvärderare in och bedömer information 

om olika värdepåverkande faktorer, vilka mer eller mindre kan relateras till det 

fastighetsobjekt som ska värderas. Den information som samlas in kommer till stor 

del från fastighetsmarknaden och fastighetsobjektet. Dessa informationskällor 

visas till vänster i figuren. Övriga informationskällor som inte direkt kan relateras 
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till fastighetsmarknaden eller fastighetsobjekten inryms i rutan som omsluter 

dessa.  

 

 Fastighetsmarknaden och information om fastighetsobjekten i form av 

värdepåverkande faktorer beskrivs i avsnitt 2.2.  

  

Vid fastighetsvärdering ger beställaren fastighetsvärderaren värderingsuppdrag 

med tillhörande instruktioner. Beställaren förser fastighetsvärderaren med 

fastighetsmarknadsspecifik och fastighetsspecifik information samt betalar 

fastighetsvärderaren för utförd värdering. Beställarens instruktion, information 

och ersättning till fastighetsvärderaren illustreras som pilar mellan beställare och 

fastighetsvärderare i figur 2:1. Den streckade pilen mellan marknadsvärde och 

beställare illustrerar att beställaren är mottagare av fastighetsvärderingens utfall i 

form av ett värdeutlåtande med bedömt marknadsvärde.  

 

 Beställare och deras relation till fastighetsvärderare, marknads- och 

fastighetsinformation samt marknadsvärde i värderingsprocessen 

behandlas i avsnitt 2.3.  

 

Vid fastighetsvärdering samlar fastighetsvärderare in information om fastigheters 

värdepåverkande faktorer och bedömer den insamlade informationen utifrån sina 

uppfattningar. Fastighetsvärderares informationsinsamling och informations-

bedömning illustreras som ingående respektive utgående pilar från fastighets-

värderare. Fastighetsvärderares uppfattningar om och hur de arbetar med 

värdering påverkas av ett antal faktorer såsom utbildning, auktorisation och yrkes-

erfarenhet.  

 

 Fastighetsvärderare, deras auktorisation och utbildning behandlas i avsnitt 

2.4.  

 

 Fastighetsvärderares värderingsprocess och värderingsmetoder behandlas 

i avsnitt 2.5.  

 

 Fastighetsvärderares tankemönster och dess innehåll (och fokus på 

värdepåverkande faktorer), komplexitet och homogenitet i relation till 

litteraturen behandlas i avsnitt 2.6.  

 

Eftersom marknadsvärde är ett resultat av fastighetsvärdering behandlas det 

löpande i avsnitten 2.2 - 2.6. 
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2.2.  Fastighetsmarknaden  

Fastigheter har kopplingar till ett flertal marknader. Fastighetsprisernas utveckling 

styrs av utbud och efterfrågan på både hyresmarknaden och kapitalmarknaden. 

Fastighetsföretagens finansiering och den risk som kapitalplaceringar i fastighets-

innehav innebär, är därmed starkt kopplad till kapitalmarknaden. Fastighets-

marknaden påverkar även byggmarknaden utifrån relationen av marknadsvärdet 

mellan nyproduktion och befintliga fastigheter (Geltner et al., 2007:23; Nordlund 

och Lundström, 2011:368). 

 

2.2.1  Den svenska fastighetsmarknaden och dess transparens 

I Sverige finns ungefär 3,2 miljoner fastigheter9 och ur detta fastighetsbestånd 

genereras den svenska fastighetsmarknaden med sina fastighetsöverlåtelser. 

Nordlund och Lundström (2011:380) uppskattar den genomsnittliga transaktions-

volymen av kommersiella fastigheter till 100 miljarder kronor per år, vilket mot-

svarar en omsättning på 10 procent av det kommersiella fastighetsbeståndets 

marknadsvärde per år. Värdemässigt finns ca 50 procent av de kommersiella 

fastigheterna i Stockholms län, ca 25 procent i Skåne samt Västra Götalands län och 

ca 25 procent i övriga Sverige. Vissa skillnader mellan storstädernas fastighets-

marknader kan skönjas, däribland ägandeförhållandet. I Stockholm dominerar 

offentlig sektor och institutionella fastighetsägare.10 I Malmö återfinns en stor andel 

privata ägare11 och ägandet i Göteborg hamnar någonstans mitt emellan med en 

stor andel kommunalt ägande12 (Nordlund och Lundström, 2011:373). Englund et 

al. (2004) hävdar att skillnaderna mellan hyresprognoser i Stockholm kontra 

Malmö och Göteborg kan bero på att Stockholm är en mer sofistikerad marknad, 

eftersom det där finns en större del av institutionella investerare.  

 

                                                         
9
 http://www.lantmateriet.se, 2012-02-20 

10
 Kommersiella hyresfastigheter: Kommunen, AFA, AMF, Atrium, Ljungberg, Diligentia, 

Fabege, Hufvudstaden, Lundbergföretagen, SEB och Vasakronan. Specialfastigheter: 

Stockholms stad, Akademiska hus, Jernhusen, Hemsö, Locum och Statens fastighetsverk. 

Industri- och lagerfastigheter: Brostaden (Castellum), Corem, Fabege och FastPartner. 

(NAI Svefa analys, 2012) 
11

 Kommersiella hyresfastigheter: Briggen (Castellum), Stena fastigheter, Vasakronan och 

Wihlborgs. Specialfastigheter: Malmö stad, landstinget, Folksam och Hemsö. Industri- och 

lagerfastigheter: Briggen (Castellum), Dagon och Wihlborgs. (NAI Svefa analys, 2012) 
12

 Kommersiella hyresfastigheter: Balder, Diligentia, Eklandia (Castellum), Lundbergs, 

Vasakronan och Wallenstam. Specialfastigheter: kommunen, Akademiska hus, 

Chalmersfastigheter, Vasakronan och Västfastigheter. Industri- och lagerfastigheter: 

Eklandia och Harry Sjögren (Castellum), kommunen och Volvo. (NAI Svefa analys, 2012) 

http://www.lantmateriet.se/
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Den svenska fastighetsmarknaden anses internationellt som en relativt transparent 

marknad med ett stabilt regelverk som karaktäriseras av en konsekvent 

tillämpning av lagar och regler samt respekt för privat äganderätt. Det finns ett 

flertal publika register med individuella uppgifter om nästan samtliga fastigheter i 

Sverige, vilket medför att fastigheternas data är tillgängliga för olika intressenter 

(Lind och Lundström, 2009:49). 

 

De offentliga registren, såsom fastighetsregistret, bygger på uppgifter från 

fastighetsöverlåtelser, vilka registreras när lagfart söks av förvärvaren. Fastighets-

överlåtelser sker oftast mellan två privata parter. På senare år har överlåtelser 

såsom bolagsförvärv och fusioner ökat allt mer. Detta tillsammans med 

överlåtelser av stora fastighetsbestånd har medfört att den svenska fastighets-

marknadens transparens till viss del minskat, eftersom fastighetsspecifika data 

såsom köpeskilling per fastighet i de flesta fall inte behöver specificeras i 

handlingarna som skickas in till myndigheterna (Lind och Persson, 2008:201; Lind 

och Lundström, 2009:13). 

 

Det blir allt vanligare att anlita konsulter med expertkunskap vid omfattande 

undersökningar av kommersiella fastigheter. Särskilt i större och komplicerade 

affärer sker en riskanalys, s.k. ”due diligence”. Detta innebär att det i huvudsak är 

ett fåtal specialiserade konsultföretag med hög och bred kompetens som bistår vid 

affärer med stora internationella aktörer (Ejermark, 2008:310; Lundström, 

2008b:359). Detta kan i sin tur medföra att de fastighetsspecifika data som fram-

kommer vid dessa transaktioner blir exklusiva för ett fåtal aktörer på marknaden, 

varigenom marknadens transparens minskar ytterligare. 

 

Fastighetsmarknaden består av ett stort antal delmarknader, vilka kan avgränsas 

på olika sätt. I värderingssammanhang vill fastighetsvärderare hitta jämförbara 

fastighetsobjekt som har likartade värdeskapande egenskaper som värderings-

objektet. Uppdelningar kan då göras utifrån värderingsobjektets geografiska läge, 

fastighetstyp, ägandeform, tidsaspekt och eventuell sannolik köpare (Lind och 

Persson, 2008:202). Eftersom fastighetsöverlåtelser sker olika frekvent på olika del-

marknader kan detta medföra att graden av jämförbarhet skiftar mellan del-

marknaderna.  

 

2.2.2 Fastigheters värdepåverkande faktorer 

En fastighet ses vid värderingstillfället som en ekonomisk tillgång innehållande en 

rad mer eller mindre värdepåverkande faktorer (Persson, 2008a:255). Dessa värde-

påverkande faktorer kan anses vara fastighetsrelaterade, marknads- och/eller 

omvärldsanknutna. Olika typer av värdepåverkande faktorer behandlas nedan. 
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Fortsättningsvis har värdepåverkande faktorer, s.k. element, markerats med fet 

stil. En sammanställning av de värdepåverkande faktorerna återfinns i tabell 2:1.  

 

Fastigheters intäktsrelaterade faktorer 

Hyreskontrakt påverkar direkt fastighetsföretags intäkter. Kontrakten genererar 

bruttointäkter i den löpande fastighetsförvaltningen samt påverkar kassaflöde och 

det egna kapitalets förräntning. Hyreskontraktens villkor påverkar således 

fastighetens avkastning och därmed värdet på fastigheten (Lundström, 2008a:461). 

När det gäller kommersiella fastigheter är hyresintäkterna förmodligen den 

viktigaste värdepåverkande faktorn. Vid fastighetsvärdering gäller det att utreda 

de totala intäkterna och om de är marknadsmässiga, hyreskontraktens villkor i 

form av löptid och index, prognosen för framtida hyresutveckling, hyresgästernas 

hyresbetalningsförmåga samt nuvarande och framtida vakansgrad dvs. 

fastighetens outhyrda yta (Eriksson, 2006:127; Netzell, 2009:237). Som de flesta 

andra länder saknar Sverige publika register eller index över hyresavtal. Den 

marknadsinformation som finns om hyresavtal erhålls från konsultföretagen i 

branschen, vilken enligt Englund et al. (2004:188) oftast bygger på ett fåtal 

observationer och bristfällig analys.  

 

Fastigheters kostnadsrelaterade faktorer 

Förvaltning av en fastighet medför kostnader för förvaltning och administration. 

Med fastighetsförvaltning avses teknisk, ekonomisk, juridisk och social fastighets-

förvaltning. I teknisk fastighetsförvaltning ingår drift, underhåll och om-

byggnation. Typiska driftkostnader är el och värme (Bejrum och Lundström 

1986:5). Enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader ska 

kommersiella fastigheters energiprestanda uppges i deklarationen, varför drift-

kostnader även kan benämnas som drift och värmeekonomi. Faktorer som 

påverkar värmekostnaden är typ av uppvärmning och fastighetens fysiska attribut. 

Kostnader för underhåll syftar till att bevara och förlänga fastighetens tekniska 

livslängd. Underhåll kan delas upp i avhjälpande, förebyggande och 

långtidsplanerat underhåll. Avhjälpande underhåll innebär att det finns ett 

investeringsbehov för att underhållet är eftersatt och för att behovet av underhåll 

är av akut karaktär (Eriksson, 2006:133). 

 

Den ökade miljömedvetenheten hos allmänheten och ökade krav från kreditgivare 

har medfört att potentiella köpare och låntagare ska kunna uppvisa ett prospekt 

som innehåller analyser av risker inte minst utifrån ett miljöperspektiv. Var femte 

kommersiell fastighet har någon form av miljöbelastning. I och med ökad miljö-

medvetenhet och tydligare ansvarsbild har investerare, banker, revisorer och 

hyresgäster efterfrågat ökad vägledning om hur fastigheters eventuella miljö-
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belastningar ska beaktas i samband med värdering. Förekomsten av miljöproblem 

på en fastighet kan innebära omfattande sanerings- eller åtgärdsprogram där 

ägaren kan bli skyldig att stå för kostnaderna (Berglund et al., 2008:327).  

 

Fastigheters fysiska faktorer 

En viktig värdepåverkande faktor för kommersiella fastigheter är läget. Med en 

fastighets läge avses i första hand var fastigheten är belägen, det vill säga 

geografiskt läge (Geltner et al., 2007:91). Förutom varje fastighets unika fastighets-

beteckning är det i värderingssammanhang viktigt att veta om fastigheten ligger i 

glesbygden eller i en tätort och i så fall inom vilket område i tätorten. Dessa 

områden kan klassificeras på olika sätt i förhållande till ortens centrum eller 

områdets hyresnivåer med beteckningar som A-, B- eller C-läge (Geltner et al., 

2007:85). Förutom fastighetens fysiska placering har tidigare forskning påvisat att 

områdesanknutna faktorer i närmiljön är värdepåverkande, såsom lokala 

kommunikationer, typ av bebyggelse, grannar och hyresgäster (Janssen och 

Söderberg, 1998:359; Guntermann och Gareth, 2005:343; Geltner et al., 2007:91). 

Detta kan beskrivas som läget i A-, B- eller C- område och kallas hädanefter för 

fastighetens mikroläge.  

 

Utöver läget finns faktorer som är knutna till själva fastigheten och som kan 

förklara variationer i värderingen av olika kommersiella fastigheter. Byggnadernas 

ålder och ombyggnationer, vanligen benämnt fastighetens skick och standard, 

påverkar också fastighetsvärderingen. Dessa faktorer styr den förväntade 

återstående livslängden (Geltner et al., 2007:95; Netzell, 2009:239) och anses som 

relativt svåra att kvantifiera (Eriksson, 2006:129). 

 

Fastigheters metodberoende faktorer 

Det finns även ett antal avkastningsrelaterade faktorer som kan relateras till vilken 

värderingsmetod som används. För att uppskatta en kommersiell fastighets 

avkastningskrav kan en kalkylränta eller diskonteringsränta beräknas. Ränte-

satsen bedöms utifrån samhälls- och objektsspecifika förhållanden och uttrycker 

faktiska kostnader för fastighetens kapital, avkastning och risk13 (Persson, 

2008a:285; Geltner et al., 2007:282; Netzell, 2009). Beroende på värderingsmetod 

kan ett fastställande av restvärde behövas. Restvärdet är det kvarvarande värdet 

efter fastighetens beräknade ekonomiska livslängd (Persson, 2008a:287).  

 

                                                         
13 Kalkylränta = riskfri realränta + kompensation för inflationsförväntningar + 

riskkompensation som varierar med geografiskt läge och fastighetskaraktär. 
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De värdepåverkande faktorer som används i denna studie kan sammanfattas enligt 

följande i tabell 2:1. 

 

Tabell 2:1 Värdepåverkande faktorer 

Intäktsrelaterade 

faktorer 

Kostnadsrelaterade 

faktorer 

Fysiska faktorer Metodberoende 

faktorer 

Hyresintäkter Förvaltning och 

administration 

Geografiskt läge Restvärde 

Hyreskontraktens 

villkor  

Drift och 

värmeekonomi 

Mikroläge Diskonteringsränta 

Vakansgrad Underhåll  Skick och standard  

 Investeringsbehov   

 Miljöbelastning    

 

2.3. Beställare och deras påverkan på fastighetsvärderare och 
fastighetsvärdering 

Beställarna av en fastighetsvärdering har en central position i värderingsprocessen. 

De kan påverka fastighetsvärderare och deras värdering på flera sätt. Beställarna 

och deras incitament beskrivs nedan. Fortsättningsvis i detta kapitel har de 

begrepp som använts som bipolära begrepp för datainsamling och analys med 

hjälp av gridteknik kursiverats.  

 

Kommersiella fastigheter omsätts inte lika frekvent som aktier eller andra 

finansiella tillgångar. På grund av den relativt låga omsättningen av kommersiella 

fastigheter är marknadens aktörer i behov av bedömningar av fastigheternas 

värde. Värderingarna utmynnar i värdeutlåtanden som fungerar som grund för att 

mäta transaktioner, finansiella nyckeltal och säkerhet i lånebeslut. Fastighetsägare 

är ofta beställare av en fastighetsvärdering och ett syfte med värderingen kan vara 

årsbokslutsvärdering. Beställare kan även vara institutionella aktörer såsom 

kreditgivare när syftet med värderingen är kreditgivning eller skattemyndigheten när 

syftet med värderingen är fastställande av taxeringsvärde (Persson, 2008a:243; Crosby et 

al., 2010:181). I och med bankstödsnämndens behov av värderingar av under-

liggande säkerheter efter bank- och finanskrisen på 1990-talet ändrades fokus från 

själva byggnaden och dess attribut till existerande kontrakt med betalande 

hyresgäster. Även bankernas kreditbedömning ändrade fokus från reala tillgångar 
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(pantsäkerhet) till säkerheter i väl säkerställda och beskrivna kassaflöden14 (Lind 

och Lundström, 2009:36). 

 

I värderingsprocessen är informationsflödet från beställare till fastighetsvärderare 

centralt. Beställarna har informationsövertag eftersom de innehar fastighets- eller 

marknadsspecifik information som fastighetsvärderarna behöver. Informationen 

om olika värdepåverkande faktorer kan i och med detta komma från fastighetsägarna. 

Beställare kan även inneha viss expertmakt tack vare sina kunskaper om 

värderingsprocessen eller fastigheten och dess marknad. Detta kunskapsövertag 

kan yttra sig i beställarnas instruktioner för värderingen till fastighetsvärderarna. 

Beställarna är de som ger fastighetsvärderarna uppdrag och betalar ersättning för 

värderingen. Här finns alltså ett samband mellan belöning och tvingande makt. 

Därmed har beställarna en maktposition (Levy och Schuk, 1999). 

 

Levy och Schucks (2005) studie av nya zeeländska fastighetsfondförvaltares 

påverkan på fastighetsvärdering belyser den komplicerade relationen mellan 

beställare och fastighetsvärderare eftersom fastighetsvärderarna i mångt och 

mycket är beroende av beställarna. Resultatet tyder på att beställarna inte bara har 

incitament och möjlighet att påverka marknadsvärdet, utan även att själva 

värderingsprocessen till stor del styrs av beställarna. Här talar man om s.k. 

processmakt. Bedömningen kan därför påverkas av beställarna. 

 

Ovan refererade studie visar också att beställares tyngsta incitament är 

värderingens trovärdighet på marknaden samt att värderingen ska vara korrekt 

och realistisk. Dessa incitament återfinns även i Lorentzons (2011) studie av sex 

fastighetsbolag. Fastighetsbolagen i studien visade stor tilltro till sina egna interna 

värderingar av fastighetsbeståndet. Bolagens representanter ansåg att varken de 

oberoende fastighetsvärderarna eller revisorerna var bättre lämpade än de själva 

att värdera företagets fastigheter. Samtidigt poängteras att 

 

”även de oberoende värderarna har haft en betydelsefull uppgift. Inget av företagen har sagt 

att de har förtroende för dem, men i samtliga årsredovisningar betonar företagen att de 

fortlöpande värderar sina bestånd externt i syfte att kvalitetsgranska sig själva. (…) De 

oberoende värderarna har varit ett sätt för företagen att legitimera den egna värderingen” 

(Lorentzon, 2011:118–119). 

 

                                                         
14

 Här måste även poängteras att kreditbedömningen bytte fokus från fastighet till företag, 

men värdering av själva fastighetsföretagen ingår inte i denna studie. 
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Andra incitament som framkommer i Levy och Schucks (2005) studie är när 

värderingarna ska användas för specifika syften som att fastigheterna ska 

användas som säkerhet för krediter eller vid validering av beställarens egen 

interna värdering. Finns dessa incitament hos en beställare kan denne utöva 

påtryckningar på fastighetsvärderaren och värderingen genom att använda sin 

makt inom något eller några av de områden som beskrivits ovan. Ibland kan olika 

värden genereras med hänsyn till om beställare delger positiv eller negativ 

information om fastigheten. Påverkan från någon som har ett intresse av ett visst 

värde är troligen den vanligaste orsaken till skillnader i värdeutlåtanden (Roberts 

och Roberts, 1991).  

 

Vid kreditgivning med fastigheter som säkerhet spelar fastighetsvärderarna en 

central roll för kreditgivarna eftersom fastighetsvärderare indirekt bedömer och 

räknar fram skillnaden mellan lån och tillgångsmassa (jämför Gallimore och 

Wolverton, 2000:47). Tidigare studier visar att såväl kreditgivare som andra 

beställare kan påverka fastighetsvärderare (jämför Smolen och Hambelton, 1997; 

Kinnard et al., 1997; Amidu et al., 2008). Kinnard et al. (1997:233) menar att ju 

större betydelse en värdering har för beställare, desto mer sannolikt är det att 

beställare använder sig av påtryckningar mot fastighetsvärderare. I under-

sökningen framkommer att beställarnas storlek mätt i antal uppdrag har effekt på 

förändringar i värdeutlåtanden utifrån beställarnas påtryckningar. Ju större 

beställarna är desto större sannolikhet att fastighetsvärderarna ändrar värde-

utlåtandet till beställarnas favör. Däremot har det inte gått att visa att storleken av 

det belopp som beställare vill ändra på i värdeutlåtandet har någon betydelse.  

 

Fastighetsvärderare i Levy och Schuks (1999) studie anser att banker pressar ner 

värdet, utvecklare/exploatörer vill få optimistiska värderingar i finansieringssyfte 

och fondförvaltare med prestationsbaserade ersättningar begär ofta konservativa 

värderingar vid hög tillväxt för att kunna visa på tillväxt även året därpå, för att på 

så sätt kunna visa på en regelbunden avkastning av fastighetsportföljen. Diaz III 

och Hansz (2010) studie om värdering av bostadsfastigheter visar att fastighets-

värderare påverkas av beställare om de anger att syftet med värderingen är att få 

ett banklån på en viss summa pengar jämfört med om fastighetsvärderare inte har 

en aning om vad syftet med värderingen är. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tidigare forskning (företrädesvis Levy och 

Schuk, 2005) visar att de auktoriserade fastighetsvärderarna kan uppleva att 

fastighetsägaren, dvs. beställaren, påverkar bedömningen. Detta kan ske på ett 

flertal sätt och i olika syften (Persson, 2008a), t.ex. utifrån beställarens syfte med 
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värderingen eller genom den information som lämnas till beställaren (Levy och 

Schuck, 2005), vilket leder fram till följande föreställning: 

 

(F1) Auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar att beställare kan 

påverka fastighetsvärderare och fastighetsvärderingar.  

 

2.4. Fastighetsvärderares auktorisation och utbildning 

Det finns flera faktorer som påverkar hur fastighetsvärderare arbetar både på 

individ- och organisationsnivå. Som nämndes i avsnitt 1.1.2 pekar litteraturen på 

att fastighetsvärderare påverkas av sin utbildning, av sin yrkeserfarenhet och var 

de arbetar.  

 

2.4.1  Fastighetsvärderares auktorisation  

Syftet med ASPECTs auktorisation är att få fram kvalificerade fastighetsvärderare 

som kan åta sig fastighetsvärderingar från skilda uppdragsgivare utan att 

fastighetsvärderarnas oberoende ifrågasätts. De fyra grundläggande kraven, vilka 

återges i SFF:s stadgar, som ska uppfyllas för generell auktorisation är:  

 

a) teorikrav på minst 210 högskolepoäng med en ämnesfördelning som följer 

SFF:s värderarsektions stadgar, med tyngdpunkt på ämnen som är 

grundläggande för värdering av fastigheter,  

 

b) praktikkrav med minst tre års väl vitsordad praktisk erfarenhet av 

värdering på heltid under ledning av flera erfarna fastighetsvärderare,  

 

c) aktualitetskrav, dvs. aktuell marknadskännedom, vilket betyder att 

fastighetsvärderaren ska vara kontinuerligt verksam med fastighets-

värderingsfrågor så att denne fortlöpande håller sig ajour med vad som 

händer inom fastighetsmarknaden. Aktualitetskravet omprövas vart tredje 

år samt  

 

d) oberoendekrav, vilket innebär att fastighetsvärderarens anställnings-

förhållande och verksamhetsinriktning ska vara sådana att denne har 

möjlighet att upprätthålla en oberoende och självständig ställning i 

förhållande till beställare av värderingsuppdrag, vilket betyder att enbart 

externa15 fastighetsvärderare kan erhålla auktorisation.  

 

                                                         
15

 Med interna fastighetsvärderare kan nämnas fastighetsvärderare inom fastighetsbolag. 
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SFF:s styrelse avgör vem som kan registreras som auktoriserad fastighets-

värderare. Det finns även en fristående besvärsnämnd, vilken överprövar 

styrelsebeslut i fråga om auktorisation och disciplinära frågor. Bryter en fastighets-

värderare mot någon av ovanstående regler eller de etiska normer som återges i 

god värderarsed kan denne meddelas erinran, varning eller få auktorisationen 

återkallad (www.aspect.se; Persson 2008b:524). Enligt ASPECTs aktualitetskrav om 

god marknadskännedom får en auktoriserad fastighetsvärderare inte åta sig en 

uppgift som denne inte har kunskap om.  

 

Det finns även ett antal nationella och internationella organisationer inom det 

fastighetsekonomiska området. Två betydande organisationer som certifierar 

fastighetsvärderare både nationellt och internationellt är den engelska intresse-

organisationen Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) och den 

amerikanska värderarorganisationen Appraisal Institute (AI). RICS ger ut 

Appraisal and Valuation Standards, vilken går under benämningen Reed book. AI 

ger ut värderingsmanualen The Appraisal of Real Estate vars svenska 

motsvarighet är ”Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: Fastighets-

nomenklatur”.  

 

Det finns flera andra betydelsefulla internationella organisationer, däribland den 

ideella samarbetsorganisationen The European Group of Valuers´ Associations, 

vilken publicerar värderingsstandarder i värderingsmanualen European Valuation 

Standards (EVS). En annan av dessa organisationer är International Valuation 

Standards Committe (IVSC) vilken ger ut värderingsstandards på internationell 

nivå, International Valuations Standards (IVS). ASPECT är medlem i IVSC. IVS 

rekommenderas av EU som underlag för International Accounting Standard 

Boards redovisningsregler (IAS) (Persson, 2008b:536). 

 

Det finns även andra viktiga marknadsaktörer på fastighetsmarknaden som 

påverkar fastighetsvärderarna. En är svenskt fastighetsindex (SFI), vilket är ett 

avkastningsbaserat index för den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. De 

externa fastighetsvärderare som inrapporterar data till SFI ska uppfylla de krav 

som ASPECT och SFF ställer på auktoriserade fastighetsvärderare (SFI värderings-

handledning, 2007:6). SFI ger sedan 1997 ut en värderingshandledning med 

riktlinjer om gemensamma definitioner och värderingspraxis.  

 

2.4.2  Fastighetsvärderares utbildning 

Internationellt sett är de mest framträdande länderna inom fastighetsekonomisk 

utbildning USA, England, Sverige, Australien och Nya Zeeland, vilka alla har 

inrättat specialinriktade utbildningar på universitetsnivå (Persson, 2008b:519). 

http://www.aspect.se/
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Detta återspeglas även genom att dessa länders universitet är framträdande inom 

fastighetsforskning (Chan et al., 2008).  

 

Före 1970-talet utfördes fastighetsvärdering i Sverige ofta av ingenjörer med 

byggnadsteknisk kompetens. Värderingsarbetet övertogs successivt av högskole-

utbildade från KTH:s fastighetsekonomiutbildning (som startades på 1960-talet). 

Denna var länge den enda svenska utbildningen i fastighetsekonomi och denna 

utbildningsbakgrund är fortfarande den dominerande bland fastighetsvärderare 

(Lind och Lundström, 2009:28). 

 

I McParlands et al. (2002) jämförande studie av fyra europeiska länders16 

värderingsstandarder visar det sig att den svenska fastighetsbranschen har ett 

distinkt förhållningssätt till professionella ramar, utbildning och värderings-

metoder i relation till de andra studerade länderna. Av de 32 intervjuade svenska 

fastighetsvärderarna i ovanstående studie hade 81 procent fastighetsekonomisk 

utbildning från KTH, 97 procent av de 32 respondenterna var medlemmar i SFF 

och 78 procent använde SFF:s riktlinjer som standard istället för någon av de 

internationella standarderna RICS, IVSC eller IAS. Ett antal respondenter angav att 

orsaken till valet av SFF som standard var att det var allmän praxis i Sverige och 31 

procent angav att valet av standard hade påverkats av deras utbildningsbakgrund.  

 

2.5. Fastighetsvärderares värderingsprocess 

Hur fastighetsvärderare arbetar vid fastighetsvärdering kan beskrivas på olika sätt. 

Fastighetsvärderare kan använda olika värderingsmetoder och fokusera på olika 

värdepåverkande faktorer vid informationsinsamling och bedömning.  

 

2.5.1  Olika steg i värderingsprocessen 

Utifrån nationella och internationella riktlinjer kan fastighetsvärderarnas värdering 

beskrivas som en process. AI (2001:51) beskriver värderingsprocessen i en 

värderingsmodell med åtta kronologiska steg. Svensk fastighetsnomenklatur 

(2008), SFI:s värderingshandledning (2007) och EVS (2009) har däremot inte satt 

upp en värderingsmodell utan anger vad som ska finnas i ett värdeutlåtande, olika 

metoder och hur dessa kan användas. Nedan återges en förenklad bild av 

värderingsprocessen i fyra steg, vilken bygger på AI:s modell. Det bör även 

nämnas att det finns en efterfrågan av studier på hur fastighetsvärdering utförs i 

praktiken samt vilket samspel som finns mellan fastighetsvärderare och beställare 

(Lorentzon, 2011:153).  

 

                                                         
16

 Sverige, Tyskland, Nederländerna och Frankrike. 
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1. Beställarens instruktion – fastighetsvärderaren måste definiera beställares 

problem och arbetets omfattning. I detta steg ingår identifiering av 

beställare och avsedd användare av värderingen, syftet med värderingen 

och definitionen av vilket värde som ska bedömas, värderingstidpunkt, 

identifiering av fastighetens egenskaper (fysiska, legala, ekonomiska och 

geografiska), antaganden och förutsättningar. I det sistnämnda kan 

nämnas friskrivningar. Detta görs för att få en uppfattning om vilken 

mängd och typ av information som behövs för uppdraget. 

 

2. Informationsinsamling (datainsamling och fastighetsbeskrivning) – 

fastighetsvärderaren samlar in marknadsdata, fastighetsdata och 

jämförande fastighetsdata. Marknadsdata dvs. marknadsspecifik 

information består av generella data om orten, regionen och marknaden, 

men även information om trender i samhället. Fastighetsdata består av 

fastighetsobjektets specifika egenskaper, dvs. fastighetsspecifik 

information. Jämförande fastighetsdata kan antingen vara ovan nämnda 

generella information eller information om specifika fastigheter såsom 

fastighetsförsäljningar, vakanser, kostnader och intäkter, avkastning/ränta, 

efterfrågan, populationens inkomst och anställning. Kvaliteten och 

kvantiteten på insamlade data påverkar val av värderingsmetod. 

 

3. Bedömning av informationen – fastighetsvärderaren analyserar insamlade 

data med hjälp av: marknadsanalys, ”highest best use” dvs. idealisk 

alternativ användning, bedömning av markens samt byggrättens värde 

och vald värderingsmetod. Med marknadsanalys menas tillgång och 

efterfrågan på fastigheten eller liknande fastigheter på marknaden. 

Bedömningen kan därmed baseras på marknadsspecifik och/eller 

fastighetsspecifik information. De värdepåverkande faktorerna stäms av 

och det slutliga värdet bedöms. 

 

4. Utfall – fastighetsvärderaren upprättar ett värdeintyg med fastighetens 

bedömda marknadsvärde. 

 

Värderingens fokus enligt punkt 2 och 3 ovan kan sålunda skifta vid bedömning 

av olika värdepåverkande faktorer vid olika tillfällen. Bedömningar av värde-

påverkande faktorer kan därmed baseras på marknadsspecifik information och/eller 

fastighetsspecifik information (Persson, 2008a:255). Detta kan sammanfattas i följande 

föreställning: 
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(F2) Auktoriserade fastighetsvärderare använder både fastighets-

specifik och marknadsspecifik information vid värdering av 

fastigheters marknadsvärde.  

 

I värderingsprocessen samlar sålunda fastighetsvärderare in, analyserar och tolkar 

en stor mängd information. Den information som fastighetsvärderare anser är 

relevant för uppgiften använder de sedan för bedömning av en fastighets 

marknadsvärde. Värderingsprocessen kan därför ses som en beslutsprocess som 

består dels av ”a theory of search” och ”a theory of choice” (Cyert och March, 

1963:10). Informationssökning kan därmed i sig själv ses som ett beslutsproblem. 

White (1975) skiljer mellan primära och sekundära beslut. Sekundära beslut 

definieras som det som relateras till val av metod och information vilka i sin tur 

används för att lösa det primära problemet (White, 1975:8). Arrow (1974) skiljer 

mellan beslut att samla information och att fatta beslut utifrån den insamlade 

informationen. Detta definierar Stabell (1978:117) som ”information search and 

use”. Med det anser han att de sekundära besluten är ett val av vilka informations-

källor som ska användas och de primära besluten är fattandet av beslut genom att 

använda informationen i de valda källorna. De primära och sekundära besluten i 

relation till värderingsprocessen illustreras i figur 2:2. 

 

Informations-

insamling

Bedömning 

av information

Utfall 

av bedömning 
av information

Sekundära beslut Primära beslut

Instruktion av 

beställare

 
Figur 2:2 Värderingsprocessen samt relationen mellan primära och sekundära 

beslut 

Värderingsprocessen börjar således med att fastighetsvärderaren tar emot 

instruktioner av beställaren. Utifrån instruktionerna beslutar fastighetsvärderaren 

vilken mängd och typ av information som ska samlas in. Med hänsyn till detta 

beslut genomför fastighetsvärderaren informationsinsamlingen. Fastighets-

värderaren utför därefter en bedömning och analys av insamlad information. 

Utfallet av bedömd information resulterar i ett värdeintyg med bedömt marknads-

värde.  

 

Förutom att tidigare studier (Diaz III, 1990a; Diaz III och Hansz, 2002) visat att 

fastighetsvärderare inte följer normativa systematiska värderingsmodeller på 

detaljnivå, beskrivs värderingsprocessen stegvis såsom ”The Appraisal Institutes” 

(2001:51) värderingsmodell i USA. Utifrån figur 2:2 kan värderingsprocessen 

sammanfattas i följande föreställning: 
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(F3) Auktoriserade fastighetsvärderares värderingsprocess innehåller i 

stora drag tre distinkta och sekventiella steg som utgår från beställarens 

instruktion: informationsinsamling, bedömning av information och utfall.  

  

2.5.2  Värderingsmetoder och användningsområden 

Det finns ett flertal etablerade värderingsmetoder som används vid bedömning av 

fastigheters marknadsvärde. De värderingsmetoder som till stor del används för 

att beräkna kommersiella fastigheters marknadsvärde kan grovt indelas i de två 

huvudgrupperna: ortsprismetoder och avkastningsbaserade metoder17 se tabell 2:2 

(Persson, 2008:259). 

 

Tabell 2:2 Primära värderingsmetoder för kommersiella fastigheter 

Ortsprismetoder 

 

Avkastningsbaserade metoder 

Direkta ortsprismetoder (jämförelse av köpeskilling) Direktavkastningsmetoden/Gordons formel 

Indirekta ortsprismetoder (nyckeltalsmatriser) Diskonteringsmetoder/Kassaflödesmetoder 

 

Ortsprismetoder baseras på marknadsanalys av jämförbara överlåtelser, dvs. 

värderingarna bygger på jämförelse mellan likartade fastigheter. Ortsprismetoder 

kan delas in i två undergrupper vilka är direkta ortsprismetoder baserade på 

redovisade köp och indirekta metoder baserade på nyckeltalsmatriser (Persson, 

2008:261).  

 

I direkta ortsprismetoder jämförs fastigheten med data från jämförelseobjekt på 

den relevanta delmarknaden. Jämförelseobjektens köpeskilling relateras till olika 

värdebärande faktorer såsom fysiska egenskaper (t.ex. SEK/kvm) eller ekonomiska 

data (t.ex. SEK/driftnetto). En av flera varianter av den direkta ortsprismetoden är 

nettokapitaliseringsmetoden. Den bygger på marknadsmässigt driftnetto18 och är 

globalt sett den mest tillämpade metoden. Nettokapitaliseringsprocenten, vilken 

beräknas som driftnetto dividerat med betalt pris, påminner om direktavkastnings-

metodens beräkning av direktavkastning och är den engelska motsvarigheten till 

”yield” och USA:s ”cape rate” (Persson, 2008:271). 

                                                         
17

 Produktionskostnadsmetoden, som generellt sett kan ses som en tredje huvudgrupp 

behandlas inte genom att den i första hand används vid värdering av specialbyggnader samt 

byggnader under uppförande (jämför Persson, 2008:252; Wyatt, 2009:593). 
18

 Förenklat kan man säga att driftnetto = totala hyresintäkter – vakanser – drift och 

underhåll. 
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De indirekta ortsprismetoderna baseras på generella erfarenhetsmässiga nyckeltal, 

såsom pris/kvm eller direktavkastning, istället för direkta ortsprisjämförelser. 

Detta liknar massvärderingsförfaranden och är populära men schablonmässiga 

metoder. Med hänsyn till fastighetsmarknadens heterogena karaktär består 

jämförelseobjekten oftast av historiska data, varför data måste korrigeras för 

faktiska reala värdeförändringar, inflation och egenskapsmässiga skillnader 

(Persson, 2008:277). 

 

Avkastningsbaserade metoder består av en nuvärdesberäkning av framtida 

nettoavkastningar över ett antal tidsperioder med ett visst kalkylräntekrav. 

Direktavkastningsmetoden och diskonteringsmetoder/kassaflödesmetoder tillhör 

denna kategori. Metoderna kräver bedömning av storleken på en rad olika 

parametrar av ingående grunddata samt kalkylränta/direktavkastningskrav 

(Persson, 2008:278). 

 

Direktavkastningsmetoden är i princip en ”evighetskapitalisering” av en fastighets 

framräknade ettåriga driftnetto. Driftnettot är grovt räknat bruttoinbetalningar 

såsom hyra minus drift- och underhållsutbetalningar. Betalningar med avseende 

på investeringar beaktas inte i denna metod. För att beräkna marknadsvärdet 

används ett direktavkastningskrav vilket beräknas utifrån en bedömd kalkylränta 

minus en årlig avkastnings-/värdeförändring. Detta brukar kallas Gordons formel 

(Persson, 2008:280). 

 

Diskonteringsmetoder/kassaflödesmetoder beräknas på fastighetens faktiska data, 

vilka kontrolleras mot olika nyckeltal. I kassaflödeskalkylen görs en prognos över 

in- och utbetalningar under kalkylperioden och ett restvärde bedöms vid 

kalkylperiodens slut. Både fastighetsspecifika och marknadsrelaterade data behövs 

vid användning av denna metod såsom hyra, investeringar, drift, underhåll, 

restvärde och kalkylränta (Persson, 2008:278). 

 

Sedan 1980-talet har svensk praxis vid värdering av kommersiella fastigheter haft 

sin bas i kassaflödesmetoden. Enligt McParlands et al. (2002) studie framkommer 

att majoriteten av svenska fastighetsvärderare (66 procent) föredrar att i första 

hand använda avkastningsbaserade metoder såsom kassaflödesanalys vid 

värdering av kommersiella fastigheter. Fastighetsvärderarna i deras studie uppger 

att detta beror på att de fastigheter som ingår i SFI värderas med denna metod. 

Många fastighetsvärderare anser även att komparativa metoder dvs. 

ortsprismetoder, är basen till alla andra metoder. Att ortsprismetoder är populära 

bland svenska fastighetsvärderare kan enligt McParland et al. (2002) bero på den 

svenska fastighetsmarknadens förhållandevis höga transparens. Slutsatsen är att 
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SFI:s standarder troligen kommer att forma den framtida värderingspraxisen i 

Sverige (McParland et al., 2002:140).  

 

Netzell (2009:237) påpekar att vi inte med säkerhet kan utgå från att 

fastighetsvärderare använder sig av kassaflödesanalys i huvudsak fastän de säger 

att de gör det. Han menar att motivet för att fastighetsvärderarna anger kassa-

flödesmetoden beror på att metoden höjer värderingens trovärdighet.  

 

2.6. Innehåll, komplexitet och homogenitet i 
fastighetsvärderares tankemönster 

Eftersom det finns flera faktorer både på individ- och organisationsnivå som 

påverkar hur fastighetsvärderare arbetar kan detta medföra att de uppfattar och 

hanterar värderingsprocessen och dess miljö mer eller mindre likartat.  

 

2.6.1  Innehåll i fastighetsvärderares begreppssystem och deras fokus på 

värdepåverkande faktorer 

En individ agerar på ett sätt som stämmer överens med hur individen förväntar sig 

att världen skall vara. Individen baserar sina förväntningar på tolkningar av sina 

tidigare erfarenheter (såsom erfarenheter från utbildning, yrkeserfarenhet samt var 

de arbetar) vilka är lagrade i minnet (Kelly, 1955:46). Individens tankemönster 

består av begreppssystem som individen använder för att förstå och samspela med 

sin omgivning, på arbetsplatsen och i vardagen i övrigt. Likt hypotesprövningar 

utvecklar, testar och modifierar eller förkastar individen hypoteser om sina egna 

unika erfarenheter av omvärlden kontinuerligt (Stewart och Stewart, 1981). 

Existerande begreppssystem kan därmed utvidgas genom att individen 

införskaffar mer kunskap inom samma område. Begreppssystem kan även 

förändras, vilket innebär att tidigare kunskap förkastas till förmån för ny kunskap 

(Hellgren och Löwstedt, 1997:35). 

 

En individ kan inte bedöma och fatta helt rationella beslut (Newell och Simon, 

1972). Minnet har sina begränsningar, varför vår informationshantering och vårt 

problemlösande är begränsat s.k. ”bounded rationality” (Simon, 1957). 

Begränsningarna gestaltar sig i att individen eller en grupp av individer använder 

kognitiva genvägar och tumregler som förenklade tillvägagångssätt vid besluts-

fattande (Bonner, 2008:160). Dessa förenklingar kan leda till felaktiga bedömningar 

och beslut. Det finns ett flertal identifierade kognitiva genvägar (s.k. bias) och 

tumregler (Arnott, 1998; Bazerman, 2006 se Hullgren, 2011). De mest utforskade är 

representativitet (representativeness), tillgänglighet (availability) samt förankring 

och anpassning (anchoring and adjustment). 
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Representativitet uppstår när vi överskattar vissa egenskaper hos en person, 

händelse eller grupp dvs. en subjektiv tolkning om vad som är typiskt för 

fenomenet istället för sannolikt (Tversky och Kahneman, 1972). Tillgänglighet är 

när vi förväxlar sannolikhet med det vi lättast kommer att tänka på, något som 

påverkas både av vad vi gjort senast och plötsligt uppmärksammade fenomen. Ju 

mer tillgängligt något är i närminnet desto mer sannolikt tror vi att det är. Faktorer 

som påverkar tillgängligheten är minnets aktivering, fenomenets frekvens, 

emotionella föreställningar och om det inträffat nyligen (Tversky och Kahneman, 

1973). Förankring och anpassning uppstår när vi initialt gör en bedömning av en 

händelse eller ett värde. Ny information som tillkommer påverkar enbart den 

första bedömningen till en mindre del. Den första bedömningen har därmed gett 

en ”förankringseffekt” och anses som mer tillförlitlig än den nya informationen 

(Tversky och Kahneman, 1974). Tillförlitlig information definierar Öhman, 

(2007:107) som att informationen ”avbildar det som ska avbildas på ett sådant sätt att 

informationen går att lita på”. 

 

Dessa kognitiva genvägar återfinns även mer eller mindre inom fastighets-

forskningen. När det finns få aktuella transaktioner på en fastighets berörda 

delmarknad kan hänsyn till äldre transaktioner tas. Detta kan leda till att de 

beräknade trenderna eller förändringarna i fastighetsvärden blir mindre än de 

verkliga vilket ger en utjämningseffekt s.k. ”appraisal smoothing” (Clayton et al., 

2001). Appraisal smoothing består i huvudsak av tidsförskjutning och en 

förankringseffekt.  

  

Tidsförskjutning uppstår när fastighetsvärderare inte är fullt informerade om de 

senaste händelserna på fastighetsmarknaden. Fastighetsvärderare kan därmed 

missa viktiga trendbrott (Geltner, 1997:430). Med andra ord visar detta att 

fastighetsvärderarna bygger värderingen på tillbakablickande och historisk 

information istället för aktuell information eller framåtblickande prognoser (Quan 

och Quigley, 1991; Geltner, 1993; Matysiak och Wang, 1995; Gallimore, 1996; 

Öhman et al., 2012). Matysiak och Wang (1995:182) menar att fastighetsvärderarna 

är ”backward looking” genom att de är långsamma med att justera och/eller 

förutse marknadens förändringar. Quan och Quigley (1991:141) menar tvärtemot 

Matysiak och Wang (1995) att appraisal smoothing är en naturlig beståndsdel i 

fastighetsvärdering. De anser att det är fastighetsvärderarens roll som expert att 

utgå från den historiska informationen på marknaden (vilken de besitter utifrån 

sin kunskap och erfarenhet) vilken sedan uppdateras. Detta betecknar Quan och 

Quigley (1991) som ett rationellt beteende på marknader som kan betecknas som 

osäkra och där informationen är ofullständig. 
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Förutom att syftet med vissa värderingar (såsom finansiella rapporter) kräver att 

en precis siffra anges i värdeutlåtandet anser Lorenz et al. (2006) att värderarkåren 

inte ska förringa påverkan av risk och osäkerhet, utan även ange detta. Fastighets-

värderare har i och för sig uppvisat en viss motvilja mot att ange detta genom de 

ökade kostnader som detta skulle medföra (Hutchinson et al., 2005:155). Både 

informationsinsamling och informationsbedömning är kritiska aktiviteter. 

Kostnaden för informationsinsamling kan påverka både val av typ och mängd av 

information. Dessutom kan den tid som läggs på bedömningen av informationen vara 

otillräcklig även om bedömningen av informationen anses tidskrävande av 

fastighetsvärderarna (jämför Mankiw och Reis, 2002; Öhman et al., 2012). Lorenz et 

al. (2006) hänvisar till att tyska värdeutlåtanden består av omfångsrik information 

av byggnadsbeskrivningar och inredningsspecifik information medan mer 

framtidsorienterad information saknas såsom hur direktavkastningen har 

beräknats. De menar att:  

 

”valuers cannot be expected to predict the future but they can be expected to be transparent 

with regard to their assumptions even if they are (by nature) subjective, highly uncertain 

and maybe wrong from an omniscient observer´s perspective” (Lorenz et al., 2006:429). 

 

Oberoende av om användandet av historisk information medför negativa 

konsekvenser (Matysiak och Wang, 1995) eller är en naturlig beståndsdel (Quan 

och Quigley, 1991) vid fastighetsvärdering kan uppfattningar av användandet av 

informationen sammanfattas i följande föreställning: 

 

(F4) Auktoriserade fastighetsvärderare använder sig till stor del av 

historisk information vid fastighetsvärdering.  

 

Förankningseffekt uppstår när fastighetsvärderare förankrar bedömningen i ett 

tidigt skede. Det finns forskning som visar att fastighetsvärderare förankrar 

värderingar inte bara i historisk marknadsinformation utan även i sina tidigare 

utförda värderingar av samma fastighet, vilket innebär att fastighetsvärderarna gör 

justeringar som inte är väl underbyggda (Diaz III och Wolverton, 1998; Clayton et 

al., 2001). Tendensen att förankra bedömningarna i historisk information ökar med 

tillgången på information mätt i kvantitet och kvalité (Clayton et al., 2001:359). 

 

Diaz III och Hansz (1997) hittade inga bevis för att fastighetsvärderare förankrar 

sina bedömningar i okända fastighetsvärderares värdeutlåtanden när de arbetar på 

hemmamarknaden dvs. där fastighetsvärderare har hög lokalkännedom, men väl när 

fastighetsvärderare arbetar på okända marknader (Diaz III och Hansz, 1997:259). 

Dessa resultat kan enligt Diaz III och Hansz (1997) tyda på att när fastighets-
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värderare upplever en ökad osäkerhet kan detta leda till att de använder sig av 

information som de i vanliga fall inte skulle anse tillförlitlig. Detta överensstämmer 

med Geltners (1993) resultat att fastighetsvärderare använder historisk information 

i högre grad när de upplever osäkerhet på marknaden. Tidigare forskning har visat 

på att individer har en starkare tendens att förankra i sina egna erfarenheter än i 

andras (jämför Tversky och Kahneman, 1974; Switzer och Sniezek, 1991).  

 

Adair och Hutchison (2005) poängterar att risk och osäkerhet som är naturliga 

beståndsdelar i värderingsprocessen måste särskiljas. De definierar risk som en 

situation där alternativa utfall och deras sannolikheter är kända. Osäkerhet  

däremot uppstår genom brist på kunskap och information kopplat till tidsaspekten 

i värderingsprocessen. Framtida händelser är svåra att bedöma och förutsäga samt 

blir mindre tillförlitliga med tiden jämfört med historisk information (Adair och 

Hutchison, 2005). Fastighetens värdepåverkande faktorer kan därmed vara mer 

eller mindre tillförlitliga med hänsyn till fastighetsvärderares kunskap och den 

osäkerhet som är behäftad med den information som används vid värderings-

tillfället (jämför Joslin, 2005:269; Lorenz et al., 2006:405). Anser fastighetsvärderare 

att de har behov av second opinion på grund av att de saknar kunskap om 

informationen eller bedömningen av informationen kan andra kollegor eller annan 

expertis (i form av ”due diligence”) efterfrågas (jämför Ejermark, 2008:310). 

 

Sammanfattningsvis kan auktoriserade fastighetsvärderare uppfatta bedömningen 

som mer eller mindre lätt (Adair och Hutchison, 2005). Det kan förväntas att de 

förankrar bedömningar i tidigare utförda värderingar (företrädesvis Diaz III och 

Hansz, 1997) när de upplever osäkerhet. Detta utmynnar i föreställningen: 

 

(F5) Auktoriserade fastighetsvärderare förankrar till stor del sina 

bedömningar i tidigare värderingar, egna eller andras.  

 

Tidigare forskning har visat att fastighetsvärderare inte alltid använder sig av all 

tillgänglig information vid värderingstillfället (Matysiak och Wang, 1995:181). 

Geltner et al. (2007:211) poängterar att värderingsresultatet inte kan bli bättre än 

den information som sätts in i kassaflödesmodellen dvs. ”garbage in, garbage out”. 

Mångåriga resultat från SFI har visat att de antaganden som fastighetsvärderare 

gör om hyror, vakanser samt drift- och underhållskostnader systematiskt leder till 

högre driftnetton än de som framkommer i företagens redovisning. Studierna visar 

en systematisk underskattning av den långsiktiga vakansnivån samt drift- och 

underhållskostnader (Lundström, 2001). Detta leder till att den av fastighets-

värderare uppgivna direktavkastningen är högre än den verkliga. Använder sig 
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fastighetsvärderare av schabloner såsom för hyror, drift- och underhållskostnader 

kan detta leda till att fastigheter med bra avkastning undervärderas och vice versa. 

 

Förutom olika fastighetsrelaterade index spelar marknadsanalyser och prognoser 

en stor roll i den moderna fastighetsvärderingen. Som konsekvens kan bristfälliga 

prognoser ha en ofördelaktig inverkan på värderingen och dess precision. Stora 

marknadsledande konsultföretag som DTZ, Leimdörfer, Newsec och NAI Svefa 

AB är marknadsaktörer som enligt Lind och Lundström (2009:73) kan ha en 

styrande effekt på fastighetsvärderare. Bedömningar i konsultföretagens 

marknadsrapporter kan uppfattas som ”korrekta” även om de skulle bygga på 

godtyckliga antaganden. Tidigare forskning visar att trender och uppskattningar i 

marknadsrapporternas prognoser men även i olika index till stor del bygger på 

historiska data på makronivå (Mitchell och McNamara, 1997; Bomberger, 1996; 

Gallimore och McAllister, 2004; McFarlane, 2006; McAllister et al., 2008; Öhman et 

al., 2012). Information av olika värdepåverkande faktorer kan därför ge olika 

påverkan på en fastighets marknadsvärde med hänsyn till värderingens fokus.  

 

Utifrån ovanstående kan det sammantaget förväntas att fastighetsvärderare 

använder större konsultföretags marknadsrapporter (Lind och Lundström, 2009) 

men även olika index vilka bygger på historiska data på makronivå (Öhman et al., 

2012). Det har även framkommit att fastighetsvärderarna använder standard-

iserade driftnetton utan större hänsyn till fastigheternas individuella egenskaper 

(Lind och Lundström, 2009; Öhman et al., 2012) vilket inbegrips i följande 

föreställning: 

 

(F6) Auktoriserade fastighetsvärderare använder i stor utsträckning 

schabloner vid fastighetsvärdering.  

 

Lind och Lundström (2009) lyfter fram kontrakten19 som en viktig faktor i dagens 

värderingsarbete av en kommersiell fastighet istället för byggnadens fysiska 

egenskaper. De anser att de traditionella värderingsmetoderna där fastigheternas 

fysiska egenskaper och lägen är de faktorer som används för att hitta 

jämförelseobjekt förbiser fastighetsägarens kostnader för att förvalta fastigheten 

utifrån existerande och framtida hyreskontrakt. Lind och Lundström (2009:35) 

anser att med kontrakten i fokus ger värderingen en mer rättvisande bild av 

fastighetens totala värde än läget och andra fysiska egenskaper. Lägets betydelse 

                                                         
19

 Värt att poängtera är att svenska hyreskontrakt skiljer sig från hur det ser ut i Europa. 

Fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll, det svenska regelverket är detaljerat och 

vi använder oss i hög grad av ett standardkontrakt (Lundström, 2008:454). 
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tonas även ner av Geltner et al. (2007:47) vilka anser att “the oldest cliché in the real 

estate business is that what matters is: location, location, location”. Samtidigt är en 

vanlig uppfattning att det geografiska läget har störst betydelse vid bedömning av 

ett fastighetsvärde. Denna uppfattning stöds av taxeringsvärdets20 fastställande 

enligt den svenska Fastighetstaxeringslagen (1979: 1152).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den allmänna uppfattningen är att läget 

(Geltner et al., 2007) är den värdepåverkande faktorn som till mycket stor del 

”bestämmer” fastigheters värde och kan sammanfattas i följande föreställning: 

 

(F7) Auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar att fastigheters 

läge är den dominerande värdepåverkande faktorn vid bedömning 

av marknadsvärde.  

 

2.6.2 Komplexitet i fastighetsvärderares tankemönster 

Fastighetsvärderare arbetar i en informationsrik och komplex miljö (Diaz III och 

Hansz, 2002:5) varför fastighetsvärdering kan sägas vara en komplex process. 

Uppgifter kan anses komplexa om de kräver flera beslutssteg, består av flera 

informations- och beslutsalternativ, eller att flera målsättningar inryms i en uppgift 

eller mellan uppgifterna (Cambell, 1988 i Bonner, 2008:160). Komplexitetsteorin 

(Driver och Streufert, 1965, 1966a, 1966b; Schroder et al., 1967; Streufert och Driver, 

1967) förklarar sambandet mellan uppgiftens karaktär, karaktären av besluts-

fattarens begreppssystem och beslutsfattarens beteende (Stabell, 1978). 

 

 Uppgiftens karaktär dvs. komplexitet i omgivningen. Detta yttrar sig som 

mängden mottagen information.  

 

 Karaktären på beslutsfattarens begreppssystem s.k. integrerad 

komplexitet. Integrerad komplexitet består dels av antalet dimensioner i 

begreppssystemet (dimensionalitet) och dels av omfattningen av och 

karaktären på de regler och strukturer som används för att samordna 

dessa dimensioner (korrelationer). 

 

 Karaktären på beslutsfattarens beteende dvs. individens kapacitet att 

hantera informationen. Detta yttrar sig i hur mycket information som 

används vid beslutsfattandet. 

                                                         
20

 Taxeringsvärdet bör normalt motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före taxering. 

Marknadsvärdet avser det pris som taxeringsenheten sannolikt betingar vid en försäljning 

på den allmänna marknaden enligt fastighetstaxeringslagen.  
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Enligt komplexitetsteorin resulterar ökad integrerad komplexitet i ett begrepps-

system i en ökad förmåga och tendens att generera alternativa tolkningar av 

samma fenomen och stimuli. På grund av detta antas en individ med mer 

integrerad komplexitet även uppfatta större osäkerhet och tvetydighet vid besluts-

fattande. För att lösa denna osäkerhet söker individen mer information samt 

tenderar att kombinera information från olika källor. Individer med hög integrerad 

komplexitet använder sålunda dels mer information och dels information från ett 

större antal källor med jämnare fördelning över källorna än en individ med låg 

integrerad komplexitet, vilket illustreras i figur 2:3 (Karlins, 1967:268; Schroder et 

al., 1967; Stabell, 1978). 

 

höglåg

hög

låg

Integrerad 
komplexitet

Komplexitet i 
omgivningen

Optimum

 
Figur 2:3 Integrerad komplexitet som en funktion av komplexitet i omgivningen 

Figur 2:3 är en bearbetning av Hedberg och Jönssons (1976) figur av integrerad 

komplexitet som en funktion av komplexitet i omgivningen (Schroder et al., 1967), 

vilken även återges i Häckner (1985:56). Figuren visar att den integrerade 

komplexiteten ökar med omgivningens ökade komplexitet till en viss nivå. Denna 

nivå beskrivs som optimum på den inverterade U- kurvan21 i figuren. Den 

integrerade komplexiteten minskar i och med att omgivningens komplexitet ökar 

över optimum (Streufert, 1969:311). Individen kan inte hantera all information, s.k. 

”information overload”, varför individen förenklar verkligheten och därmed 

problemet med hjälp av kognitiva genvägar (Jönsson et al., 2001). 

 

Ingår det så mycket information i en uppgifts beslut att den kan anses komplex 

kan relevant information missas eftersom individen inte kan bearbeta all 

information. Kvalitén på bedömningar och beslut kan även bli sämre genom att 

uppgifterna inte stämmer överens med individens kunskap eller dennes 

                                                         
21

 En inverterad U-kurva är med andra ord en icke linjär funktion. 
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tankemönster. Undermedvetet kan uppgiften förenklas istället för att individen 

söker efter ny kunskap eller försöker förändra sitt tankemönster. Individer kan 

även göra medvetna förenklingar genom att inte söka efter all relevant information 

eller att bortse från att de saknar kunskapen för att lösa uppgiften22 (Bonner, 

2008:162).  

 

Tidigare forskning har visat att när en individ upplever att hon/han har lyckats 

med en uppgift s.k. ”eucity” höjs toleransen för omgivningens komplexitet. Detta 

kan illustreras med att den inverterade U-kurvans optimum i figur 2:3 förflyttas till 

höger på den horisontella axeln. Upplever individen däremot att hon/han har 

misslyckats med uppgiften s.k. ”noxity” minskas dennes tolerans för 

komplexiteten i omgivningen. Detta eftersom en del av individens kognitiva 

kapacitet måste användas åt att bearbeta det olösta problemet, varmed kurvans 

optimum sänks och kurvan drar ihop sig mot origo (Streufert och Schroder, 1965; 

Hedberg och Jönsson; 1976:10).  

 

För att en individs beslutsfattande ska uppnå ett så bra resultat som möjligt måste 

en överensstämmelse mellan individen och miljön finnas. Beslutsfattande når den 

optimala nivån när individens eller grupper av individers kognitiva kapacitet 

matchar komplexiteten i beslutsmiljön (Streufert och Schroder, 1965; Hedberg och 

Jönsson; 1976; Häckner, 1988; Clark-Murphy, 2010:18). Det är rimligt att anta att 

värderarna får feed-back som innebär att de anses lyckas med sina uppgifter, 

annars skulle de inte bli anlitade. Tidigare forskning (jämför Lorentzon, 2011) visar 

att anlitande av oberoende fastighetsvärderare kan ses som en kvalitetsstämpel av 

värderingar. Det talar också för att de kan ha relativt god tolerans mot hög 

komplexitet i omgivningen. Det är fråga om en situation som kallas ”eucity”.  

 

Ovanstående resonemang kan sammanfattas enligt följande. Fastighetsvärderare 

arbetar i en komplex och informationsrik miljö (Diaz III och Hansz, 2002). Detta 

gäller även svenska auktoriserade fastighetsvärderare. Eftersom auktorisationen av 

fastighetsvärderare ska ses som en kvalitetsstämpel (ASPECT, 2011) kan det därför 

förväntas att auktoriserade fastighetsvärderare upplever att de innehar den 

kunskap som behövs för att utföra fastighetsvärderingar och därmed bedöma 

fastigheters marknadsvärde. Med andra ord matchar uppgiften komplexiteten i 

beslutsmiljön. Auktoriserade fastighetsvärderares tankemönster kan därmed antas 

uppvisa en hög komplexitet (jämför Streufert och Schroder, 1965). Detta utmynnar 

i följande föreställning: 

                                                         
22

 En individ kan även försöka lära sig och sätta sig in i den kunskap som behövs, vilket i 

sin tur kan påverka tidsåtgången för att lösa det specifika problemet. 
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(F8) Auktoriserade fastighetsvärderares tankemönster uppvisar en 

relativt hög komplexitet.  

 

Effekten av den integrerade komplexiteten antas vara mest uttalad i semi-

strukturerade och ostrukturerade beslutssituationer (Schroder et al. 1967:29). Detta 

syns tydligast vid sekundära beslut när det inte finns någon tydlig anvisning om 

vilka källor eller vilken information som är mest relevant i samband med det 

primära beslutet. I mer strukturerade beslutssituationer är kraven på informations-

källor tydligare på grund av uppgiftsbeskrivningen. Det finns därför mindre 

utrymme för alternativa tolkningar (Stabell, 1978:119). Beställarens syfte och 

instruktioner till fastighetsvärderaren kan därmed påverka värderingsuppdraget. 

Detta kan ske genom beställarnas instruktioner såsom vilka informationskällor och 

metoder som ska användas i fastighetsvärderingen.  

 

2.6.3  Homogenitet och skillnader i fastighetsvärderares tankemönster 

Hur individer fattar beslut kan bero på hur de uppfattar verkligheten och hur 

deras tankemönster är konstruerade. Tankemönstren kan vara individuella, 

gemensamma eller både och (Hellgren och Löwstedt, 1997). Tidigare forskning har 

visat att skillnader i hur fastighetsvärderare utför sitt arbete kan bero på kulturella 

skillnader (Gallimore och Wolverton, 1997). Kultur förklarar Hofstede et al. 

(2010:6) som det sociala spelets oskrivna regler, vilka till stor del kan beskrivas som 

praxis (symboler, hjältar, ritualer) och värderingar. Med kulturella skillnader avses 

kollektiva tankemönster som skiljer medlemmarna i en grupp eller i en kategori av 

människor från andra grupper eller kategorier. Enligt Schein (2010:8) uppstår en 

kultur inom en grupp genom att gruppen har ett gemensamt språk23, delade vanor, 

traditioner och normer. För att en kultur ska uppstå, och skapa mönster samt 

samordning, måste gruppen ha en någorlunda strukturell stabilitet över tid.  

 

I olika grupper/kategorier kan den kulturella påverkan på tankemönstren bero på 

olika delar av praxis och värderingar. I kategorier utifrån genus eller på nationell 

nivå består kulturen till övervägande del av värderingar som individer bygger upp 

vid unga år utifrån familj, uppväxtmiljö och skolgång på grundskolenivå. I olika 

yrkesgrupper består kulturen till lika delar av praxis och värderingar som 

individerna förvärvat utifrån valda utbildningar. Inom organisationer består 

organisationskulturen till övervägande del av praxis vilken förvärvats på arbets-

platsen eller inom organisationen (Hofstede et al., 2010:346). Även skillnader i 

                                                         
23

 Med gemensamt språk menas här att man delar gemensamma tolkningar och definitioner 

dvs. gemensamt meningsskapande (jämför Weick et al., 2005) 
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informationsinsamling för fastighetsvärdering har hittats såsom mellan 

studenter/lärlingar och experter/fastighetsvärderare (Diaz III, 1990b, 1997). 

 

Som en parallell till fastighetsforskningen är det värt att notera att studier inom 

revision har påvisat förekomsten av homogena uppfattningar utifrån demografiska 

data. I en studie av svenska revisorer (Öhman et al., 2006) framkom inga 

betydande skillnader mellan olika grupper av revisorer utifrån bakgrundsvariabler 

såsom utbildning eller den revisionsbyrå de var verksamma på, dvs. revisions-

företagets organisatoriska kultur. Detta kan bero på att de snabbt socialiseras in i 

revisionsprofessionen. Revisorer har en likartad utbildning och möter likartade 

uppgifter i sitt arbete, följer gemensamma riktlinjer och instruktioner, söker stöd 

och hjälp hos kollegor och samverkar med andra medlemmar i professionen 

(Öhman et al., 2006:94). Olika grupper av revisorer uppvisade inga betydande 

skillnader utifrån erfarenhet, kön, ort eller revisionsbyrå. Ingen grupp i 

undersökningen hade således utvecklat unika uppfattningar (Öhman, 2007:82). 

Revisorer är en i hög grad institutionaliserad grupp av professionella jämfört med 

de auktoriserade fastighetsvärderarna och man kan således ställa sig frågan om det 

finns skillnader mellan olika grupper av auktoriserade fastighetsvärderare.  

 

Auktorisationen av fastighetsvärderare har enbart funnits i ett tiotal år varför 

auktoriserade fastighetsvärderare måhända inte är lika starkt socialiserade som 

starkt institutionaliserade professionella yrkeskårer såsom revisorer. Samtidigt är 

det ett fåtal svenska lärosäten som utbildar fastighetsvärderare vilka efter 

studierna (samt efter uppfyllande av övriga grundläggande krav enligt SFF:s 

stadgar) kan söka auktorisation. Dessutom visar tidigare studier (företrädesvis 

McParland et al., 2002) att en stor del av svenska auktoriserade fastighetsvärderare 

har läst på KTH, använder kassaflödesanalys som huvudsaklig värderingsmetod 

samt att de följer SFI:s värderingshandledning. Auktoriserad fastighetsvärderare 

förutsätts även följa SFF:s etiska regler och god värderarsed. Att de auktoriserade 

fastighetsvärderarna har en likartad utbildning, följer gemensamma riktlinjer och 

instruktioner samt samverkar med andra medlemmar inom ASPECT (jämför 

Hofstede et al., 2010) kan sammanfattas i följande föreställning: 

 

(F9) Auktoriserade fastighetsvärderare har likartade tankemönster.  

 

Hullgren (2011) pekar på ett flertal ytterligare incitament till att grupper av 

professionella kan uppvisa likartade förhållningssätt. Under vissa förhållanden 

imiterar professionella andra professionellas beslut och ignorerar information som 

de själva har. Detta kan enligt Scharfstein och Stein (1990) bero dels på att de inte 

vill skada sitt rykte genom sitt kontrabeteende och dels genom ”sharing-the-
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blame” effekten dvs. har andra gjort samma misstag är det inte lika dåligt för den 

enskilde individens rykte (Scharfstein och Stein, 1990 se Hullgren, 2011). Samtidigt 

kan skillnader mellan olika grupper i en yrkeskår finnas. Generellt sett har män 

större benägenhet än kvinnor att vara alltför självsäkra på sin egen förmåga t.ex. 

vid beslutsfattande. Detta visar sig särskilt i manligt dominerade områden (Barber 

och Odean, 2001 se Hullgren, 2010). Detta kan sammantaget tyda på att olika 

grupper/kategorier av auktoriserade fastighetsvärderare har ”olika lätt” för att 

följa uppställda regler och praxis inom gruppen eller organisationen.  

 

Utifrån ovan nämnda litteratur kan ett resonemang föras om det finns skillnader 

mellan grupper av auktoriserade fastighetsvärderare. Fastighetsvärdering är ett 

mansdominerat yrke. I en sådan bransch kan det förväntas att män har större 

självförtroende jämfört med kvinnor (Barber och Odean, 2001). Utifrån att flertalet 

av de auktoriserade fastighetsvärderarna är män kan det möjligen vara så att män 

till följd av detta uppvisar delvis andra tankemönster än kvinnor. Lärosätenas 

olika kulturer kan måhända medföra skillnader i auktoriserade fastighets-

värderares uppfattningar med hänsyn till vilket lärosäte de läst vid. Olika grupper 

av auktoriserade fastighetsvärderare kan även påverkas av gällande praxis på 

arbetsplatsen och arbetsplatsens närmiljö såsom verksamhetsort. Även ålder, 

yrkeserfarenhet och auktorisationsår kan ge upphov till skillnader i tankemönster 

mellan olika grupper av auktoriserade fastighetsvärderare. Detta utmynnar i 

följande föreställning:  

 

(F10) Olika grupper av auktoriserade fastighetsvärderare kan 

uppvisa vissa skillnader i tankemönster med hänsyn till kön, 

lärosäte, arbetsplats, verksamhetsort, ålder, yrkeserfarenhet och 

auktorisationsår. 
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3. METOD 

I detta kapitel återger jag mina metodologiska ställningstaganden, de metoder jag valt och 

varför just dessa valts. I detta inkluderas de problem jag stött på under studiens 

genomförande. Förhoppningen är att redogörelsen hjälper läsaren att bedöma studiens 

validitet/giltighet (att jag mätt det som jag avsett att mäta) och reliabilitet/tillförlitlighet 

(trovärdigheten i insamlade data).24 

 

3.1.  Metodologi 

Frågan om hur verkligheten är beskaffad, hänförs inom samhällsvetenskaplig 

forskning till ontologi dvs. vad som existerar. De ontologiska antaganden som en 

forskare utgår ifrån inverkar på vilken kunskap som kan genereras om det som 

studeras (jämför Andersen, 1998:25; Burell och Morgan, 2003:1). Hur verkligheten 

är beskaffad och hur den ska utforskas kan därför påverka valet av teori och 

frågeställning, hur dessa förhåller sig till empiri, med vilka metoder empirin 

samlas in och de teorier empirin tolkas mot. 

 

3.1.1 Samspelet mellan det subjektiva och objektiva synsättet 

Burell och Morgan (2003) skiljer mellan objektivism och subjektivism och beskriver 

synsätten som två ytterligheter inom ontologi. Enligt det subjektivistiska synsättet 

finns det ingen given verklighet. Verkligheten och dess beståndsdelar är något 

individen skapar kognitivt ”in here” (Gergen, 1999:9) i form av en social 

konstruktion. Det objektivistiska synsättet gör istället gällande att det finns en 

given verklighet ”out there” (Gergen, 1999:8) vilken existerar oberoende av 

individen. Verkligheten är därmed ingenting individen skapar, istället kan 

verklighetens beståndsdelar identifieras och beskrivas på ett objektivt sätt (Burell 

och Morgan, 2003:4; Bryman och Bell, 2005:36). 

 

I motsats till Burell och Morgan (2003:16), vilka anser att två ytterligheter inte kan 

gälla samtidigt, anser jag likt Willmott (1993) att denna uppdelning av objektivism 

och subjektivism är alltför strikt (jämför Bryman och Bell, 2005:39). Därmed har jag 

inte ett vetenskapligt renodlat subjektivt eller objektivt synsätt. Min syn på 

verkligheten är att verkligheten är objektiv och existerar oberoende av oss, men 

tolkas subjektivt med hänsyn till vem som avbildar den och utifrån vad.  

                                                         
24 I fortsättningen används benämningarna giltighet (vars kvantitativa motsvarighet är 

validitet), tillförlitlighet (reliabilitet) och överförbarhet (generaliserbarhet). 
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3.1.2 Samspelet mellan teori och empiri 

Jag anser att teori om verkligheten och hur empiri från den ska utforskas till viss 

del går ”hand i hand”. Som forskare kan jag röra mig mellan empiri och teori och 

låta dem samspela under forskningsprocessen. En slags växelverkan kan medföra 

att både mätinstrument och referensram utvecklas successivt. Därmed har jag inte 

en renodlat deduktiv forskningsansats, eftersom den deduktiva processen går från 

teori till empiri. Inte heller har jag en renodlat induktiv ansats, eftersom den 

induktiva processen går från empiri till teori (Bryman och Bell, 2005:23; Alvesson 

och Sköldberg, 2008:54). 

 

Både deduktiv och induktiv teori saknar den förståelse av fenomenets 

underliggande strukturer och förhållanden som jag vill komma åt (Alvesson och 

Sköldberg, 2008:54). Abduktionsteorin däremot bidrar till förståelse genom 

tolkning av bakomliggande mönster. Abduktionsprocessen betonar växelverkan 

mellan empiri och teori. Detta möjliggör både nya upptäckter och bekräftelse av 

befintlig kunskap, vilket tilltalar mig.  

 

3.1.3  Samspelet mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 

Inom företagsekonomisk forskning kan olika synsätt och ställningstaganden 

sammanfattas i två generella forskningsstrategier (Bryman och Bell, 2005:40). Den 

ena är den kvalitativa forskningsstrategin, vilken sammankopplas med ordens 

betydelse under datainsamling och analys samt bygger på ett subjektivt synsätt 

och en induktiv teoribildning. Den andra är den kvantitativa forskningsstrategin, 

vilken sammankopplas med kvantifiering samt bygger på ett objektivistiskt synsätt 

och en deduktiv prövning av teorier.  

 

Jag anser inte att man som forskare måste välja en rent kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsstrategi. Detta följer mina tidigare ställningstaganden om att jag varken 

har ett renodlat subjektivistiskt eller objektivistiskt synsätt, och att jag varken utgår 

från en renodlad induktiv eller deduktiv teoribildning. Jag ansluter mig till 

Öhmans (2007:11) ståndpunkt att en forskningsstrategi inte är ensidigt avhängig 

andra synsätt eller forskningsansatser. Enligt Bryman och Bell (2005:41) menar 

flera forskare att kvalitativa och kvantitativa strategier med fördel kan kombineras 

och att resultaten kan stärka varandra genom s.k. korsvalidering (jämför Öhman, 

2007:12). Vidare anser jag att kvantitativa resultat kan tolkas med hjälp av 

kvalitativa tolkningar och att kvalitativa resultat kan stärkas av kvantitativa 

jämförelser (jämför Snape och Spencer, 2003:18). 
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3.2.  Litteratursökning och källkritik 

3.2.1 Litteratursökning 

Jag sökte först svensk litteratur för att fånga den svenska värderingstraditionen 

och vilka faktorer som är värdepåverkande. Sökningen av litteratur vidgades 

sedan till att även gälla internationell litteratur för att jag skulle kunna dra 

paralleller till internationella värderingstraditioner och värdepåverkande faktorer. 

Merparten av de artiklar om fastighetsvärdering och fastighetsvärderare inom 

beteendeforskningen som jag hänvisar till är från USA, England och Nya Zeeland. 

 

De sökord som jag använde när jag sökte litteratur och artiklar i databaser, via 

google scholar och SciVerse Scopus, är kommersiella fastigheter (commercial 

property; commercial real estate), gridteknik (the repertory grid technique), 

marknadsvärde (market value), fastighetsvärderare (valuer; appriser), värdering 

(valuation; appraisal), tankemönster (cognitive structure), påverkan (bias; 

heuristics) samt kombinationer av dessa ord.  

 

3.2.2 Källkritik 

När jag bedömde källornas kvalitet tog jag hänsyn till vem eller vilka som varit 

författare och vilka tidskrifter som artiklarna publicerats i. Ofta citerade forskare 

och välrenommerade tidskrifter har givetvis ett visst företräde. Utöver detta 

beaktade jag tidskriteriet. Även om jag använt några klassiska verk, framför allt 

inom metodområdet, är cirka hälften av artiklarna från fastighetsvärderings-

området från 2000-talet och cirka hälften från 1990-talet. Mot bakgrund av att 

merparten av forskningen kommer från USA och Nya Zeeland bygger en relativt 

stor del av resonemanget i kapitel 2 på studier från dessa båda länder. Denna 

litteratur har i sin tur kopplats samman med litteratur som är undervisnings-

relaterad inom fastighetsområdet samt speglar de förhållanden som anses ha 

bärighet för svenskt vidkommande. De konferensbidrag som jag använt mig av är 

skrivna av kända forskare inom området, vilka även förekommer som referens-

litteratur i ett flertal artiklar. 

 

3.3.  Undersökningsmetod 

3.3.1  Forskningsdesign 

Det finns olika sätt att samla in data både kvantitativt och kvalitativt såsom 

tvärsnittsundersökningar, fallstudier och jämförande studier (Yin, 1994:5; Bryman 

och Bell, 2005:81). Likt Johnsson och Onweuegbuzie (2004) anser jag att forskaren 

ska välja den kombination av metoder som är bäst lämpad för att besvara studiens 

forskningsfrågor, oberoende av om de är kvalitativa eller kvantitativa s.k. ”mixed 

methods research”. Fördelen med detta är att de valda metoderna kan stärka och 
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komplettera varandra samt att de olika metodernas eventuella svagheter inte 

överlappar varandra. s.k. metodtriangulering (Johnsson och Turner, 2003). Snape 

och Spencer (2003:21) för ett liknande resonemang eftersom de anser att man ska 

välja de metoder som är bäst lämpade för att besvara studiens forskningsfrågor 

oberoende om metoderna ”tillhör” olika filosofiska synsätt.  

 

Denna studie är i grund och botten en tvärsnittsundersökning. Vid insamling av 

data användes en systematiserad metod. Data samlades in med hjälp av formulär 

som respondenterna fyllde i med mig närvarande och har därmed drag av en 

strukturerad intervju (Bryman och Bell, 2005:135). Studien har även en jämförande 

karaktär genom att olika kategorier av auktoriserade fastighetsvärderare jämfördes 

med varandra med hjälp av samma mätinstrument. Kategorierna utgår från olika 

kulturella eller organisatoriska bakgrundsvariabler såsom vilken verksamhetsort 

respondenterna är verksamma på (jämför Dunsire, 1973:137; Bryman och Bell, 

2005:75). Metoden har i viss mån en kronologisk karaktär. Genom att data-

insamlingen gjordes stegvis med avseende på pilotstudie, huvudstudie och 

reteststudie har studien vissa longitudinella drag (Bryman och Bell, 2005:70). Dessa 

studier kommer att beskrivas i detalj i avsnitt 3.4 till 3.6. I figur 3:1 illustreras de tre 

studiernas delar i ett tidsperspektiv. 

 

7 april 

2009

7 oktober 

2009

7 april 

2010

7 april 

2011

7 oktober 

2010

7 oktober 

2011

Pilotstudie Huvudstudie Retest-

studie

 
Figur 3:1 Tidslinje för datainsamling 

I figur 3:1 går det att utläsa att pilotstudien inleddes på våren 2009 och avslutades 

på hösten 2010. Under denna tid inträffade ett ofrivilligt uppehåll på grund av 

sjukdom. Huvudstudien genomfördes dels under november 2010 och dels mellan 

februari och april 2011. Reteststudien genomfördes under september och oktober 

2011. Analyserna av resultaten från de tre etapperna skedde fortlöpande (förutom 

under det nämnda uppehållet).  
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3.3.2 Gridteknik som huvudsaklig datainsamlingsmetod  

Som huvudsaklig datainsamlingsmetod har jag valt gridtekniken. Som nämnts 

tidigare är Kellys (1955) ”the repertory grid technique” en metod som lämpar sig 

för att kartlägga individuella och mentala begreppssystem (Borell, 1994:12). 

Metoden har varit föremål för omfattande vidareutveckling och har använts i 

företagsekonomiska studier inom marknadsundersökningar, attitydunder-

sökningar och ledarskapsundersökningar (se Stewart och Stewart, 1981; Blake och 

Canse, 1991; Fransella et al., 2004), men även inom områden såsom revision 

(Öhman, 2007). 

 

Huvudidén med gridteknik är att kartlägga individers mentala representationer. 

Detta innefattar människans avbildning av omvärlden (Borell, 1994:12; Danielsson, 

1991:4). Utifrån studiens problemformulering var valet av gridteknik tämligen 

självklart eftersom tekniken är designad för beskrivningar, analyser och tolkningar 

av tankemönster och dess komplexitet på individ och gruppnivå samt jämförelser 

mellan olika grupper (Easterby-Smith, 1980; Senior, 1996; Bell, 2000; Feixas et al., 

2002; Wright och Lam, 2002; Wright, 2004, 2006; Öhman et al., 2006). Därför kan 

gridtekniken som mätinstrument anses ha hög giltighet för denna studie. Studien 

är en kartläggning av auktoriserade fastighetsvärderares tankemönster och det går 

att använda samma mätinstrument för att jämföra olika grupper av auktoriserade 

fastighetsvärderare. 

 

Gridtekniken innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Denna 

teknik påminner om en strukturerad kvalitativ intervju (Wright, 2004:344), genom 

att metoden möjliggör insamling av ett omfångsrikt datamaterial. Samtidigt ger 

metoden utrymme för kvantitativa analyser vilka tolkas kvalitativt (Borell, 1994:30; 

Jankowicz, 2004:14). Gridtekniken anses ha hög reliabilitet och är välkänd för sin 

låga påverkan av intervjuareffekt (Wright, 2004:349, se även Kelly, 1955; Slater, 

1977; Jankowicz, 1990; Smith, 2000). 

 

Utformning av gridformulär i tre etapper 

Jag har valt att utforma datainsamlingen i pilotstudien i tre etapper. Den första 

etappen är att välja element och den andra är att skapa bipolära begrepp. Den 

tredje etappen är att generera uppfattningar om elementen genom att använda de 

bipolära begreppen som skalor vilka elementen skattas mot (jämför Danielsson, 

1991:7; Häckner, 2001:44). Slutprodukten blir en matris bestående av element och 

bipolära begrepp samt skattningar av elementen på begreppsskalorna (Borell, 

1994:12). 
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Framtagna element och bipolära begrepp från en pilotstudie kan tillsammans med 

forskarens förförståelse och referensram ligga till grund för ett gridformulär med 

givna element och bipolära begrepp som kan användas för intervju av en större 

population (Fransella, 1975:56; Bell, 2000:303). I ett gridformulär med givna 

element och bipolära begrepp kan utrymme lämnas om respondenterna vill lägga 

till element och/eller bipolära begrepp som de anser är relevanta.  

 

I etapp 1 är elementen beroende av forskningsproblemet och kan utgöras av 

händelser, människor, aktiviteter eller objekt (Wright och Lam, 2002:111). 

Homogenitet och variationsvidd är två centrala kriterier vid val av element. Med 

homogenitet menas att elementen skall vara hämtade från samma kategori eller 

område (Fransella och Bannister, 1977; Wright och Lam, 2002:110). I annat fall kan 

inte respondenterna på ett meningsfullt sätt jämföra elementen. Elementen skall 

även representera skillnader mellan element med avseende på de bipolära begrepp 

som används i studien s.k. variationsvidd, för att möjliggöra beskrivning av 

centrala tankemönster. Element kan hämtas ur teorin eller också kan respondenten 

generera element. Om teorin ska utgöra basen för elementgenereringen, kan 

forskaren välja element. Är forskaren osäker på elementens relevans är ett 

alternativ att respondenten fritt får välja ut de element som anses betydelsefulla för 

denne. Ytterligare ett alternativ är att kombinera dessa möjligheter, där både teorin 

och respondenten tjänar som underlag för elementgenerering (Danielsson, 1991:11; 

Borell, 1994:12; Jankowicz, 2004:30). 

 

I etapp 2 användes elementen från etapp 1 för att skapa bipolära begrepp, där varje 

bipolärt begrepp behandlades som en skala med två ändpunkter25 (Stewart och 

Stewart, 1981). Exempel på bipolära begrepp kan vara negativ – positiv samt lätt – 

svårt. Det finns olika sätt att generera bipolära begrepp. Det ena är att 

respondenten själv genererar bipolära begrepp genom a) s.k. triadteknik, där 

respondenten beskriver två element som liknar varandra och hur dessa element 

skiljer sig från ett tredje med hjälp av ett bipolärt begrepps två ändpunkter, b) en 

parvis jämförelse av element, dvs. på vilket sätt elementen liknar eller skiljer sig 

ifrån varandra, eller c) att respondenten tittar på ett enskilt element och beskriver 

vad som är karaktäristiskt för det elementet. Ett annat sätt är att forskaren väljer 

bipolära begrepp utifrån tidigare forskning med hänsyn till undersökningsområde. 

Generering av bipolära begrepp fortsätter tills tillräckligt många sådana skapats 

för att kunna ge en bild av respondenternas tankemönster (Danielsson, 1991:12; 

Borell, 1994:20; Häckner, 2001:44). 

 

                                                         
25

 I litteraturen kallas de bipolära begreppens två ändpunkter ofta för pol och kontrast. 
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I etapp 3 byggdes gridformuläret upp. I denna etapp får respondenterna värdera, 

sortera eller ranka elementen på en skala som bildas av varje bipolärt begrepp 

(Häckner, 2001:44). Det är vanligt att använda skalor från 1 till 5, 7 eller 9 (Gaines 

och Shaw, 2009). Genom successiva jämförelser mellan elementen får varje 

respondent beskriva sina föreställningar inom ett visst område utifrån de bipolära 

begreppen. I denna process ges respondenten i uppgift att ange i vilken 

utsträckning varje element kan karaktäriseras med hjälp av de bipolära begreppen. 

Detta visar hur respondenten använder de valda bipolära begreppen i förhållande 

till elementen (Danielsson, 1991:15; Borell, 1994:16). Ett fiktivt exempel i tabell 3:1 

får illustrera etapp 3. 

 

Tabell 3:1 Exempel på en liten grid 

I exemplet i tabell 3:1 har skalan 1 till 7 valts. De 13 fastighetsrelaterade elementen 

har var sin kolumn. De två bipolära begreppen återfinns på varsin rad. Den 

hypotetiska respondenten har fyllt i en rad i exemplet. På den första raden har 

respondenten angett i vilken utsträckning varje element kan karaktäriseras med 

hjälp av det bipolära begreppet ”informationen är till övervägande del historisk – 

informationen är till övervägande del framtidsorienterad”. Av de 13 elementen tyckte 

respondenten att informationen om en fastighets miljöbelastning var till störst del 

mest historisk, varför elementet skattades till en 1:a dvs. det bipolära begreppets 

”vänstra” ändpunkt. Det element som till störst del bestod av framtida information 

var förvaltning och administration varför elementet skattades till en 7:a dvs. det 

bipolära begreppets ”högra” ändpunkt. Respondenten ansåg att skick och 

standard till stor del bestod av historisk information, men inte i samma 

utsträckning som miljöbelastning varför det elementet skattades till en 2:a.  
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Gridformuläret fylls i radvis, för ett bipolärt begrepp i taget, tills hela formuläret är 

ifyllt. På varje rad börjar respondenten med att identifiera elementen med hjälp av 

skalan. En möjlighet är att be respondenten att använda hela skalan genom att 

respondenten skattar minst ett element till en 1:a och minst ett element till en 7:a. 

Kvarvarande element skattas sedan i förhållande till dessa ytterligheter. 

 

Analys av data i siffror  

Produkten av de tre etapperna bildade en matris av inbördes relaterade element 

och bipolära begrepp. Matrisen har till syfte att beskriva respondentens 

individuella tankemönster utifrån undersökningsområdet (Borell, 1994:16; 

Häckner, 2001:44). En tolkning av matrisen kan göras genom att data behandlas 

med hjälp av principalkomponentanalys (PCA) (Fromm, 2004:170; Fransella et al., 

2004:13). Denna analys underlättar spårandet av dimensioner i tänkandet, som i 

annat fall kan vara svåra att artikulera eller som ligger på ett delvis undermedvetet 

plan för respondenterna. PCA filtrerar bort bruset (överflödig information) från 

data och tar fram underliggande dimensioner s.k. principalkomponenter (nedan 

kallade komponenter). Det primära syftet med datareduktionen är att få fram ett 

antal centrala komponenter som kan förklara en stor del av den totala variansen26 i 

grunddata (Hair et al., 2010:107). 

 

För att bestämma dimensionaliteten av tankemönstrens komplexitet, dvs. hur 

många komponenter som ska analyseras i respektive grid finns åtminstone fyra 

tillvägagångssätt (Tschudi, 1998:100; Djurfeldt och Barmark, 2009:85; Hair et al., 

2010:112): 

 

a) man bedömer hur många komponenter som går att tolka på ett meningsfullt 

sätt, 

b) det finns en teoretisk grund, från tidigare forskning, för att ett visst antal 

komponenter är värda att analysera,  

                                                         
26 För att renodla strukturen i tankemönstret utifrån ett gridformulär behövs ett antal 

komponenter. Komponenterna används för att renodla data och eliminera ”brus i 

materialet”. Med hjälp av ett begränsat antal komponenter kan man förklara en stor del av 

variansen i materialet. Det maximala antalet potentiellt möjliga komponenter är det minsta 

antalet av antalet bipolära begrepp och element i formuläret (Tschudi, 1998:99). En 

komponent som har en relativ varians s.k. eigenvalue på 1,0 förklarar den genomsnittliga 

variansen för samtliga potentiellt möjliga komponenter. En relativ varians på 1,0 motsvarar 

en procentuell varians på 100 procent total varians dividerat med antal komponenter. En 

relativ varians som överstiger 1,0 förklarar därmed mer än genomsnittet (jämför Öhman, 

2007:270).  



42 

c) man tar hänsyn till de komponenter som förklarar mer än genomsnittlig 

varians vilket kallas Kaisers kriterium samt  

d) det räcker med två komponenter om de tillsammans förklarar 75 procent eller 

mer av variansen. 

 

Detta betyder att antalet tolkningsbara komponenter är ett av de mått som kan 

användas för att mäta individers integrerade komplexitet. Detta har nämnts som 

”antalet dimensioner i begreppssystemet” i avsnitt 2.6.3.  

 

I PCA-analysen beräknas sambandets styrka mellan parvisa bipolära begrepp dvs. 

de bipolära begreppens korrelationer. Korrelationskoefficientens värden ligger i 

intervallet [-1; +1] (Wild och Seber, 1999:540). Höga korrelationer mellan två 

bipolära begrepp nära [±1] anger hög samhörighet mellan de bipolära begreppen. 

Värden nära noll påvisar motsatsen. För att bedöma om korrelationen är hög 

används det absoluta medelvärdet som ”benchmark” (Tschudi, 1998:63). Låga 

korrelationer mellan de bipolära begreppen tyder på låg förklaringsförmåga dvs. 

ett mycket integrerat tolkningssystem. Låga korrelationer kan tyda på hög 

komplexitet genom att de bipolära begreppen skiljer sig från varandra (Tan och 

Hunter, 2002:49; Smith, 2000:222). Detta betyder att korrelationen som mäter 

relationerna mellan element respektive bipolära begrepp är ett av de mått som kan 

användas för att mäta individers integrerade komplexitet. Detta har nämnts som 

”omfattningen av och karaktären på de regler och strukturer som används för att 

samordna dessa dimensioner” i avsnitt 2.6.3. 

 

För att mäta hur homogena ett antal individers tankemönster är (när samma 

element och bipolära begrepp används) kan standardavvikelser användas. 

Standardavvikelserna i genomsnittssvaren visar hur mycket som skiljer 

individernas svar från varandra när de skattat varje element på den skala som 

varje bipolärt begrepp utgör. När samma element och bipolära begrepp används 

kan även Mann Whitney U-test27 användas för att undersöka skillnader mellan 

grupper av individer (Siegel, 1956). Testet kan visa på signifikanta skillnader 

mellan grupperna dvs. skillnader i skattningar av element på de skalor som de 

bipolära begreppen bildar. Förutom för kvalitativa variabler lämpar sig testet även 

för kvantitativa variabler som inte kan antas vara normalfördelade. Testet lämpar 

sig även för grupper bestående av ett mindre antal respondenter samt där antalet 

respondenter per grupp varierar (jämför Siegel, 1956:116). 

                                                         
27

 Mann Whitney U-testet är ett rangsummetest och bygger på jämförelser av medelvärden 

och standardavvikelser mellan två gruppers skattningar i gridformuläret. För exempel se 

bilaga 21. 
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Analys av data grafiskt  

Jag valde att illustrera griden utifrån PCA-analysen grafiskt. Avstånd och vinklar 

mellan elementen beräknas sinsemellan. Korta avstånd mellan två element visar att 

de är likartade, medan långa avstånd visar att släktskapet är mindre. Motsvarande 

gäller även de bipolära begreppen. De bipolära begreppen placeras geometriskt i 

förhållande till varandra efter hur högt korrelerade de är sinsemellan. 

Korrelationer som överstiger det absoluta medelvärdet för de bipolära begreppens 

korrelationer kan mer eller mindre återfinnas grupperade nära varandra i en graf. 

Ju högre korrelation två bipolära begrepp har desto närmare varandra hamnar de i 

den grafiska presentationen. Hög positiv korrelation (max 1,0) visar hög 

samhörighet mellan de bipolära begreppen samt att de bipolära begreppen har 

likartad riktning dvs. de båda bipolära begreppens ”vänstra” eller ”högra” 

ändpunkter placerar sig nära varandra. Vid negativ korrelation (min -1,0) har de 

bipolära begreppen motsatt riktning dvs. det ena bipolära begreppets ”vänstra” 

ändpunkt och det andra bipolära begreppets ”högra” ändpunkt placerar sig nära 

varandra 28 (Tschudi, 1998:63).  

 

Fördelen med en grafisk presentation är att element och bipolära begrepp 

illustreras i relation till varandra. De bipolära begreppen sätts i direkt relation till 

elementen vilket gör det lättare att visa och tolka dimensioner i form av 

komponenterna i tänkandet visuellt. Det är även möjligt att namnge 

komponenterna utifrån det meningsskapande som de element och bipolära 

begrepp, vilka relaterats till komponenten, gemensamt bildar (Fromm, 2004:171). 

Dessa komponenter kan illustreras grafiskt en-, två- eller tredimensionellt 

(Danielsson, 1991:19; Borell, 1994:26; Häckner, 2001:45; Gaines och Shaw, 2009).  

 

I de flesta gridprogram placeras de bipolära begreppens två ändpunkter 

symmetriskt i förhållande till origo i en graf dvs. avståndet från ett bipolärt 

begrepps ändpunkter är placerade lika långt från origo per komponent men med 

motsatt riktning (jämför Bell 2004:148). Avstånden till origo bestäms utifrån de 

bipolära begreppens och elementens positiva eller negativa ”laddningar”29 dvs. 

korrelation på respektive komponent.  

                                                         
28

 På motsvarande sätt kan bipolära begrepp (eller element) som är nollkorrelerade med 

varandra representeras i en graf som är två- eller tredimensionell. Detta i form av att de 

”tänkta” linjer som markerar avståndet från origo till elementen eller de två bipolära 

begreppens ändpunkter bildar en 90 graders vinkel i origo. För ett illustrativt exempel på 

avstånd och vinklar mellan bipolära begrepp och element se figur 4:1 i nästa kapitel.  
29

 De bipolära begreppens laddningar bör egentligen kallas för bipolära begreppsladdningar, 

men fortsättningsvis används de kortare uttrycken laddningar eller begreppsladdningar. 
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3.3.3  Intervjuer som kompletterande datainsamlingsmetod 

Kvalitativa metoder är bra att använda när respondentens individuella kunskap 

eller förståelse av sig själv studeras samt när forskningsproblemet är av en 

komplex natur, såsom vid studier av bedömnings- och beslutsprocesser eller när 

området är delikat och känsligt (Ritchie, 2003:32).  

 

Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder ger en mer nyanserad 

förståelse och ”fylligare bild” av det studerade, vilket man inte skulle uppnå 

genom att använda en enda metod. Tanken med metodtriangulering är att 

metoderna kan stärka och komplettera varandra genom metodernas olika 

systematik och skillnader i fasta eller öppna svarsalternativ (Ritchie, 2003:43).  

 

Som komplement till gridtekniken valdes intervjuer. Detta för att ge 

respondenterna en möjlighet att gå utanför gridenkätens ramar samt för att samla 

in bakgrundsvariabler rörande respondenterna och för att kunna göra jämförelser 

mellan olika grupper av auktoriserade fastighetsvärderare (jämför Ritchie, 

2003:50). Ett ytterligare motiv var att det gällde att samla in bakgrundsdata och få 

svar på öppna frågor av samma fastighetsvärderare vid samma tillfälle som vid 

genomförandet av gridintervjun.  

 

3.4.  Pilotstudie 

Kvalitativa metoder kan användas för pilotstudier av ett mindre belyst forsknings-

område för att söka förståelse eller definiera området och dess beståndsdelar. 

Enligt gridtekniken är element och bipolära begrepp centrala i en individs kontext 

(Jankowicz, 2004:12). Jag som forskare får emellertid inte på förhand anta att alla 

intervjupersoner uppfattar element och bipolära begrepp på samma sätt. Ett 

verkningsfullt sätt att få fram meningsfulla element och bipolära begrepp i ett 

gridformulär är att genomföra pilotstudier (Borell, 1994:36). När man låter 

respondenten fritt generera element och bipolära begrepp innebär detta att man 

inte påtvingar respondenten forskarens egna uppfattningar. Därmed är risken 

mindre än vid enkäter eller ostrukturerade intervjuer att snedvrida respondentens 

föreställningar (jämför Floyd och Fowler 1993:105). ”Forskningsresultatens praktiska 

nytta förstärks, genom att respondenterna agerar som medforskare” (Häckner, 2001:55).  

 

3.4.1 Urval 

För att försöka stärka studiens giltighet och tillförlitlighet involverades fyra 

respondenter i en pilotstudie. Detta gjordes för att säkerställa att det som skulle 

studeras med hjälp av gridformulär, bakgrundsfrågor och öppna frågor skulle 

uppfattas som relevant av de respondenter som skulle ingå i huvudstudien. För att 

inte inkräkta på huvudstudiens tilltänkta population av auktoriserade fastighets-
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värderare valdes två respondenter med angränsande yrkesroller och två 

respondenter med specialkunskap om fastigheter.  

 

Av de två respondenterna med angränsande yrkesroller var respondent 1 en intern 

fastighetsvärderare som arbetade på ett fastighetsföretag. Denne ansågs lämplig 

utifrån att arbetsuppgifterna i huvudsak bestod av att värdera kommersiella 

fastigheter. Respondent 2 var fastighetsvärderare och medlem i mäklar-

samfundet30. Respondenten innehade stor kunskap inom fastighetsvärdering och 

värderade kommersiella fastigheter i sitt arbete. Av de två respondenterna med 

specialkunskap om fastigheter var respondent 3 professor i fastighetsekonomi 

vilken utbildat många av huvudstudiens tänkta respondenter och respondent 4 var 

redovisnings- och värderingspecialist på fastigheter.  

 

Respondent 1 och 3 intervjuades vid flera tillfällen medan respondent 2 

intervjuades en gång. Intervjuerna genomfördes dels för att generera element och 

bipolära begrepp samt kommentera förändringarna och justeringarna av dessa 

samt dels för att medverka i gridformulärets, de öppna frågorna och backgrunds-

formulärets slutgiltiga utformning. Intervjuerna av respondent 4 gjordes via e-post 

och telefon p.g.a. det geografiska avståndet. Dessa intervjuer genomfördes i 

huvudsak för att få kommentarer på de öppna frågorna.  

 

Förutom att de fyra respondenterna ansågs inneha relevant kunskap om det som 

skulle studeras i huvudstudien valdes de även utifrån sitt intresse att delta samt att 

respondenterna kunde medverka oberoende varandra. Dessa val var försök att 

stärka studiens tillförlitlighet.  

 

3.4.2  Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i de tre etapperna elementgenerering, begrepps-

generering samt skattningar av elementen på de skalor som de bipolära begreppen 

bildar i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.3.2. Som ett första steg i pilot-

undersökningen påbörjades arbetet med att utforma ett gridformulär. 

 

Etapp 1 

Det ansågs närmast självkart att fastigheters olika värdepåverkande faktorer skulle 

användas som element i gridformuläret. Detta utifrån att fastighetsvärderare 

använder sig av denna information i större eller mindre omfattning när de 

bedömer kommersiella fastigheters marknadsvärde. Med utgångspunkt i en studie 

                                                         
30

 Medlemskap i mäklarsamfundet utesluter medlemskap i SFF, och vice versa, enligt 

oberoendekriteriet. 
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av för avhandlingsområdet relevant litteratur, tidigare forskning och teori om 

fastighetsvärdering tillsammans med en första informell diskussion med 

respondent 1 sammanställdes en lista med ett 40- tal värdepåverkande faktorer.  

 

Arbetet med att ”fånga in” värdepåverkande faktorer fortsatte genom hela pilot-

undersökningen. Dels skedde detta genom att både respondent 1 och 2 fick 

generera egna element oberoende av varandra. Dels skedde det i etapp 3 när 

respondent 1, 2 och 3 var för sig fick fylla i det gridformulär som successivt växte 

fram. Antalet element reducerades efter hand genom att de som överlappade 

varandra antingen togs bort eller sammansmältes till ett element av omfångsrikare 

karaktär.  

 

Validiteten av de värdepåverkande faktorer som justerats efter pilotintervjuerna 

stärktes genom att deras giltighet testades av flera respondenter. Detta ledde till att 

elementen i det slutliga gridformuläret uppgick till 13 och kunde hänföras till 

kommersiella fastigheters kostnadsrelaterade, intäktsrelaterade fysiska och/eller 

metodrelaterade faktorer. De tre respondenternas medverkan vid valet av element 

kan även ses som ett försök att få en helhetsbild av det område som skulle 

studeras. Även detta är av betydelse för studiens validitet (jämför Stewart och 

Stewart, 1981; Öhman, 2007:55).  

 

Etapp 2 

De bipolära begreppen genererades utifrån för området relevant litteratur, tidigare 

forskning och teori om fastighetsvärdering samt informella diskussioner med 

respondenterna 1, 2 och 3. Detta medförde att antalet bipolära begrepp i grid-

formuläret i det här skedet uppgick till 19. De bipolära begreppen var av sådan art 

att de var relevanta för huvudstudiens syfte och återspeglade karaktären på olika 

informations- och bedömningsproblem som kan uppstå i värderingsprocessen eller 

relateras till dess miljö. 

 

Etapp 3 

För att testa gridformulärets och de öppna frågornas giltighet gjordes kompletta 

gridintervjuer med respondent 1, 2 och 3. Vid varje gridintervju läste respondenten 

först igenom introduktionen till gridformuläret samt listan över generella element-

förklaringar (framtagandet av övrigt material såsom öppna frågor beskrivs i 

avsnitt 3.4.4). Därefter fyllde respondenterna i själva gridformuläret (se tabell 3:2). 
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Tabell 3:2 Gridformulär 

Element (värdepåverkande faktorer) 
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1. Informationen är till övervägande del historisk (1) 

– framtidsorienterad (7) 

             

2. Informationen kommer i liten (1) – stor (7) 

utsträckning från fastighetsägaren 

             

3. Informationen är lite (1) – mycket (7) tillförlitlig              

4. Informationen har liten (1) – stor (7) påverkan på 

bedömningen av fastighetens MV 

             

5. Bedömningen är lätt (1) – svår (7)              

6. Bedömningen kräver lite (1) – mycket (7) 

lokalkännedom 

             

7. Bedömningen baseras till liten (1) – stor (7) del på 

fastighetsspecifik information 

             

8. Bedömningen baseras i liten (1) – stor (7) utsträck-

ning på mina egna värderingar från tidigare år 

             

9. Bedömningen kräver lite (1) – mycket (7) tid              

10. Bedömningen grundar sig till övervägande del 

på verkliga värden (1) – schablonvärden (7) 

             

11. Bedömningen baseras i liten (1) – stor (7) ut-

sträckning på andras värderingar från tidigare år 

             

12. Bedömningen kräver lite (1) – mycket (7) 

”second opinion” 

             

13. Bedömningen baseras till liten (1) – stor (7) del 

på marknadsspecifik information 

             

14. Bedömningen påverkas lite (1) – mycket (7) av 

fastighetsägaren 

             

15. Informationen är av liten (1) – stor (7) vikt för 

fastighetsägaren när syftet med värderingen är 

årsbokslutsvärdering 

             

16. Informationen. är av liten (1) – stor (7) vikt för 

kreditgivaren när syftet med värderingen är 

kreditgivning 

             

17. Informationen är av liten (1) – stor (7) vikt för 

skatteverket när syftet med värderingen är 

fastställande av taxeringsvärde 
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Under varje gridintervju kunde respondenten ställa frågor utifrån formuläret. 

Eftersom det var en pilotstudie uppkom diskussioner runt element och bipolära 

begrepp. När hela gridformuläret var ifyllt frågade jag än en gång om det var 

några ytterligare bipolära begrepp eller element som saknades för att förbättra 

gridformuläret. Detta betyder att validiteten av både de element och de bipolära 

begrepp som justerats efter en gridintervju testades. Det slutgiltiga gridformuläret 

bestod av 13 element och 17 bipolära begrepp. I gridformuläret återfinns de 

bipolära begreppen till vänster på varsin rad. De bipolära begreppens två 

ändpunkter anges som 1 och 7 på den 7-gradiga skalan. Elementen (de värde-

påverkande faktorerna) återfinns högst upp i var sin kolumn.  

 

3.4.3 Dataanalys 

Pilotstudiens ifyllda gridformulär analyserades statistiskt med PCA. Efter varje 

analys justerades gridformuläret på nytt utifrån framkomna synpunkter från 

respondenterna och litteraturstudier. Justeringarna av gridformuläret var av sådan 

art att element och bipolära begrepp togs bort, lades till eller omformulerades. 

 

3.4.4 Övrigt material 

Parallellt med gridformulärets framväxt utformades även kompletterande 

dokument till gridformuläret. Dessa togs fram med hjälp av respondenterna i 

pilotstudien (Bryman och Bell, 2005:191) samt utifrån dokument som använts i 

Öhmans (2007) revisionsforskning.  

 

Ett av dessa dokument gällde en generell introduktion till gridformuläret. Denna 

beskrev bakgrunden till huvudstudien och innehöll en instruktion för hur 

respondenten skulle fylla i gridformuläret (bilaga 1). I introduktionen framgick att 

respondenten skulle utgå från en värdering av en kommersiell fastighet samt att 

det var respondentens spontana uppfattning om hur varje värdepåverkande faktor 

förhöll sig till de andra faktorerna som efterfrågades. Ett annat dokument som togs 

fram var en lista med generella elementförklaringar/värdepåverkande faktorer 

vilken var till för att respondenterna skulle utgå från samma definitioner av de 

värdepåverkande faktorerna när de besvarade gridformuläret (bilaga 2). 

 

Andra dokument som togs fram med hjälp av respondenterna i pilotstudien samt 

litteraturgenomgång var ett identifieringsformulär (bilaga 3) samt ett 

kompletterande formulär med öppna frågor (bilaga 4). Efter varje gridintervju i 

pilotundersökningen fick respondenten fylla i identifieringsformuläret och besvara 

formulärets öppna frågor. Utifrån diskussioner med respondenterna angående 

frågornas formuleringar och relevans justerades dokumenten. 
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Bakgrundsfrågorna formulerades på ett sådant sätt att det utifrån svaren skulle 

kunna gå att identifiera respondenterna inför eventuella kompletteringar och 

retests. Likaså för att om möjligt kategorisera resultaten utifrån respondenternas 

olika bakgrundsdata såsom ålder, auktorisationsår, huvudsakligt lärosäte för 

genomförda studier etc.  

 

Gridformuläret kompletterades med ett antal frågor, dels för att ge respondenterna 

möjlighet att gå utanför gridformulärets ramar och dels för att utvidga och stärka 

resultaten med fastighetsvärderarnas åsikter gällande vissa områden som 

befunnits viktiga för studien utifrån den teoretiska referensramen. Frågorna avser 

beställarens påverkan, värdepåverkande faktorer samt vedertagna normer, 

riktlinjer och värderingsmetoder.  

 

De kompletterande frågorna var av två olika typer, dels öppna frågor vilka 

formulerades så att de deltagande respondenterna kunde formulera svaren på sitt 

eget sätt (Bryman och Bell, 2005:138) och dels ett antal standardiserade frågor med 

fasta svarsalternativ (Bryman och Bell, 2005:135).  

 

Till studiens tre etapper, pilotstudie, huvudstudie och en reteststudie upprättades 

intervjuguider för hur datainsamlingen skulle genomföras. Detta syftade till att 

stärka studiens tillförlitlighet.  

 

3.5.  Huvudstudie 

3.5.1  Urval 

Min förhoppning var att göra en totalundersökning av samtliga av ASPECT 

auktoriserade fastighetsvärderare. Uppgifter om vilka som var auktoriserade 

fastighetsvärderare hämtades från SFF:s två senaste matriklar (Aspect, 2009, 2011) 

vilka avstämdes mot förteckningen på deras hemsida31. Antalet auktoriserade 

fastighetsvärderare varierade en aning under intervjuperioden (29 november 2010 

– 1 april 2011). Enligt matrikeln från 2011 uppgick antalet auktoriserade fastighets-

värderare till 136 personer. Utgångspunkten i studien var att intervjua dem som 

var auktoriserade vid tidpunken för överenskommet intervjudatum. Populationen 

beräknades till 138 personer eftersom två fastighetsvärderare ingick i en tidigare 

och vid intervjutillfället aktuell matrikel. 

 

                                                         
31

 När en fastighetsvärderare erhåller auktorisation av ASPECT alternativt ej längre är 

auktoriserad, uppdateras detta på ASPECTs hemsida. Övrig personlig information såsom 

arbetsgivare, e-post etc. uppdateras av respektive fastighetsvärderare. 
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Vid val av respondenter eftersträvades fastighetsvärderarnas tjänstvillighet att 

delta i studien (Denscombe, 2000:28). Detta för att försöka stärka svarens 

tillförlitlighet utifrån att respondenterna själva valt att medverka. Ett annat 

kriterium som ställdes var att respondenterna skulle kunna ställa upp på en 

intervju ”ansikte mot ansikte” (Denscombe, 2000:14) vid en speciell tidpunkt 

(Bryman och Bell, 2005:54).  

 

Det första väsentliga steget i huvudstudien var kontakten med de tilltänkta 

respondenterna. Studien var avhängig deras medverkan. För att ge studien 

legitimitet tillfrågades styrelsen för ASPECTs sektion för fastighetsvärdering om 

de ville stödja studien, vilket de ställde sig positiva till. Samtliga auktoriserade 

fastighetsvärderare fick ett följebrev med en förfrågan om medverkan i studien 

både per e-post och brevledes. Brevet återfinns i bilaga 5.  

 

Beroende på för hög arbetsbelastning vid tidpunken för intervjuerna kunde 32 

fastighetsvärderare inte medverka. 13 fastighetsvärderare föll bort genom svårig-

heter med att samordna tider för intervju och 10 fastighetsvärderare fick jag aldrig 

tag på. 13 fastighetsvärderare tackade nej med skäl som precis gått i pension, nyligt 

bytt jobb, semester, barnledighet eller sjukskrivning. Antalet auktoriserade 

fastighetsvärderare som deltog i huvudstudien var 69 vilket utgör precis halva 

styrkan. 

 

I november 2010 intervjuades de sex första respondenterna. Dessa valdes utifrån 

geografisk närhet samt deras villighet att medverka med kort varsel. Resterande 63 

respondenter intervjuades under februari – april 2011. Av de 69 respondenterna 

exkluderades två, då de av olika skäl inte fyllt i gridformuläret fullständigt. Antalet 

medverkande respondenter blev således 67 personer. 

 

De 67 fastighetsvärderare som medverkade i huvudstudien jämfördes med den 

totala populationens sammansättning med hänsyn till de bakgrundsvariabler som 

återfanns i SFF:s matrikel från 2011, med komplettering från 2009 års matrikel samt 

respondenternas svar på bakgrundsfrågorna. Detta gjordes för att kunna bedöma 

studiens giltighet för populationen som helhet. De bakgrundsvariabler som 

användes vid denna jämförelse var genus, ålder, verksamhetsort och 

auktorisationsår. Dessa åskådliggörs nedan tillsammans med övriga bakgrunds-

variabler. Någon indelning utifrån vilka företag respondenterna är anställda vid 

har inte gjorts. Detta beror dels på att respondenterna är 67 till antalet och 

anställda vid ett 30- tal olika företag, och dels på att det finns olika konstellationer i 

form av paraplyorganisationer etc. för flera företag.  

 



51 

Respondenter utifrån genus, ålder, verksamhetsort och auktorisationsår 

Auktoriserade fastighetsvärderare är ett mansdominerat yrke; 79 procent av de 67 

respondenterna samt 79 procent av populationen på 138 auktoriserade fastighets-

värderare är män. Att vara auktoriserad är inte åldersberoende. De yrkes-

verksamma är mellan 27 och 74 år (födda år 1937-1984). Ett tiotal av fastighets-

värderarna är födda före 1945 och följaktligen fortfarande yrkesverksamma. Den 

genomsnittlige respondenten är född 1961 vilket stämmer väl överens med den 

genomsnittlige fastighetsvärderaren utifrån populationen. 

 

I de tre största städerna (med > 250000 invånare) Stockholm, Göteborg och Malmö 

med omnejd är sammanlagt 102 av 138 auktoriserade fastighetsvärderare 

stationerade. Av dessa har 46 respondenter intervjuats; 20 i Stockholm, 13 i Malmö 

och 13 i Göteborg. 36 auktoriserade fastighetsvärderare återfinns på mindre orter 

(med ≤ 250000 invånare) runtom i Sverige. Av dessa har 21 intervjuats. 

Grupperingen av respondenter på verksamhetsort har utgått från respondenternas 

svar på frågan om huvudsakligt verksamhetsområde. Uppdelningen har sedan 

avstämts mot matrikeln. De sex respondenter som angett mer än ett område har 

hänförts till det område som återges i matrikeln.  

 

Den genomsnittlige respondenten och den genomsnittlige fastighetsvärderaren 

utifrån populationen har fått sin auktorisation år 2001. Grupperingen av antal 

auktorisationsår utgår från matrikeln. I matrikeln anges det auktorisationsår då 

fastighetsvärderaren uppfyllt samtliga krav för att få auktorisation. I gruppen 

”1994” återfinns de fastighetsvärderare som varit auktoriserade längst dvs. de 

fastighetsvärderare som varit auktoriserade sedan auktorisationen infördes och 

därmed uppfyllt kraven redan från början. I gruppen ”2008-2011” återfinns de 

fastighetsvärderare som varit auktoriserade kortast tid dvs. max tre år. Denna 

grupp fick jag även som förslag under intervjuer med respondenterna. I gruppen 

”1995-2007” återfinns övriga respondenter. 

 

Tabell 3:3 Fördelning av respondenter på genus, födelseår, verksamhetsort och 

auktorisationsår samt svarsfrekvens utifrån den totala populationen 

 Genus Födelseår Verksamhetsort Auktorisationsår 

 Män Kvin-

nor 

 

-1949 

1950 

-1959 

1960 

-1969 

1970 

- 

Stor-

städer 

Övr. 

orter 

1994 1995 

-2007 

2008 

-2011 

Antal 

resp. 

 

53 

 

14 

 

13 

 

16 

 

20 

 

18 

 

46 

 

21 

 

19 

 

32 

 

16 

Andel 

i % 

53/109 

49 % 

14/29 

48 % 

13/26 

50 % 

16/37 

43 % 

20/32 

63 % 

18/43 

42 % 

46/102 

45 % 

21/36 

58 % 

19/36 

53 % 

32/69 

46 % 

16/33 

48 % 
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I tabell 3:3 visas andelen respondenter och respondenternas andel av den totala 

populationen uppdelade efter genus, födelseår, verksamhetsort och auktorisations-

år. I den första kolumnen går det att utläsa att 53 respondenter är män. Dessa utgör 

ett urval på 49 procent av den manliga populationen på 109 auktoriserade 

fastighetsvärderare. Andelen respondenter dividerat med andelen av populationen 

per grupp återges i kursiv stil.  

 

Andelen medverkande fastighetsvärderare ligger mellan 40 – 60 procent, förutom 

för gruppen födda 1960-1969 vilka uppgår till 63 procent. Denna skillnad kan bero 

på att respondenter födda inom detta intervall är mer benägna än andra att ställa 

upp på intervjuer. Det kan också bero på slumpen eftersom indelningen i ålders-

intervall är godtycklig då den inte utgår från något specifikt förhållande förutom 

tioårsintervall. 

 

Respondenter utifrån yrkeserfarenhet, utbildning och lärosäte 

Hur länge respondenterna varit verksamma som fastighetsvärderare sträcker sig 

mellan 3 månader och 36 år. Den genomsnittlige respondenten har jobbat i 19 år 

som fastighetsvärderare. Grupperingen av yrkeserfarenhet har utgått från 

respondenternas svar på frågan om hur länge de har arbetat som fastighets-

värderare vid intervjutidpunkten. I den första gruppen återfinns fastighets-

värderarna med minst erfarenhet dvs. de som hypotetiskt sett kan ha varit 

auktoriserade i maximalt tre år och uppfyller praktikkravet på tre år se tabell 3:4. I 

den sista gruppen återfinns de mest erfarna fastighetsvärderarna dvs. de som varit 

aktiva minst tre år innan auktorisationen infördes 1994 och den mittersta gruppen 

består av resterande fastighetsvärderare.  

 

Den dominerande examen hos respondenterna är civilingenjör med lantmäteri 

och/eller fastighetsekonomisk inriktning. Totalt har 51 av 67 respondenter dessa 

examina. 13 respondenter har annan universitetsexamen men uppfyller teorikravet 

och tre respondenter har inte någon högre examen men uppfyller teorikravet. KTH 

är det dominerande lärosätet bland respondenterna. 42 av 67 respondenter har läst 

vid KTH. Resterande respondenter har läst vid något annat lärosäte såsom 

Chalmers i Göteborg, Högskolan i Gävle och Lunds tekniska högskola. 
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Tabell 3:4 Respondenter fördelade på yrkeserfarenhet, utbildning och lärosäte 

 Antal aktiva år som 

fastighetsvärderare 

Utbildning Lärosäte 

  

- 6 

 

7 – 20 

 

21 - 

Civiling. 

Lantm./Fast.ek. 

Annan 

utbildning 

KTH Annat 

lärosäte 

Antal 

respondenter 

 

17 

 

19 

 

31 

 

51 

 

16 

 

42 

 

25 

 

I tabell 3:4 återfinns respondenterna fördelade på antal år, utbildning och lärosäte. 

I tabellen går det att utläsa att 16 respondenter har annan utbildning än 

civilingenjör lantmäteri eller fastighetsekonomi.  

 

Urvalsanalys 

Vid en urvalsanalys kan exempelvis ålder och genus användas som mätvariabel 

för att se om respondenterna är ett representativt urval av populationen (jämför 

Bryman och Bell, 2005:112). En analys med avseende på bakgrundsvariablerna 

kön, verksamhetsort och auktorisationsår men även till viss del utifrån ålder tyder 

på att respondenterna kan ses som ett relativt representativt urval av 

populationen. Att det är relativt representativt styrks även av att den övervägande 

delen av respondenterna läst vid KTH och har fastighetsekonomiutbildning. Detta 

är enligt Lind och Lundström (2009:28) den dominerande utbildningsbakgrunden 

bland fastighetsvärderare idag.  

 

Som ovan nämnts medverkade mellan 40 och 60 procent av respondenterna i näst 

intill samtliga grupper. Beaktas detta kan man hävda att respondenterna utgör ett 

representativt urval av populationen då 50 procent av den totala populationen 

medverkade i studien. Därmed kan resultatet sägas gälla för hela populationen.  

 

3.5.2  Datainsamling  

61 av 67 intervjuer genomfördes på fastighetsvärderarnas arbetsplats. Att intervjua 

respondenterna i den miljö där de utför sitt dagliga arbete eftersträvades. 

Samtidigt har detta fått vägas mot geografisk tillgänglighet och tidsvinsten av att 

samla flera fastighetsvärderare på samma plats. De flesta respondenter 

intervjuades enskilt, men i vissa fall deltog två till fyra fastighetsvärderare från 

samma företag vid ett och samma tillfälle. Detta förfaringssätt har visat sig 

framgångsrikt i tidigare studier (Öhman, 2007:63). 

 

Huvudstudien genomfördes på liknande sätt som gridintervjuerna i pilotstudien. 

Först läste respondenterna igenom instruktionen till gridformuläret (bilaga 1). 
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Sedan förklarades tillvägagångssättet muntligt för respondenterna (jämför Bryman 

och Bell, 2005:142). Med hjälp av både muntlig och skriftlig information i form av 

generella elementförklaringar (bilaga 2) fyllde respondenterna i gridformuläret. 

Respondenterna kunde under hela intervjun ställa direkta frågor om 

förtydliganden till intervjuaren. Under ifyllandet poängterades vid flera tillfällen 

att respondenterna skulle försöka använda sig av hela skalan 1 till 7. När hela 

gridformuläret fyllts i fick respondenterna lämna skriftliga svar på bak-

grundsfrågor och öppna frågor (bilaga 3 och 4).  

 

Anteckningar om tidsåtgång för respondenterna och deras förståelse av 

formulären fördes vid intervjutillfällena. Detta för att försöka fånga 

respondenternas inställning och uppriktighet i svaren. De respondenter som 

upplevdes som forcerade fick fortlöpande muntliga kontrollfrågor under intervjun. 

Avsikten var att fånga upp om någon av dem upplevde det svårt att förstå samt för 

att om möjligt öka trovärdigheten dvs. giltigheten i svaren. För att följa upp 

respondenternas förståelse spelades näst intill samtliga intervjuer in, förutom de 

som uttryckligen motsatte sig inspelning. Dessa inspelningar tjänade även som 

underlag för de kommentarer som respondenterna lämnade när de medverkade i 

intervjun. Intervjuerna tog från knappt en till drygt tre timmar. 

 

3.5.3 Dataanalys 

Gridintervjun 

Dataanalyserna av gridintervjuerna genomfördes i ett antal steg med hjälp av data-

program. Det finns ett flertal dataprogram för att analysera data från gridintervjuer 

(Fransella et al., 2004:230; Fromm, 2004:180). Programmen har vissa skillnader, 

men det är siffrornas relationer till varandra som är viktiga och skapar mening i en 

gridanalys (Tschudi, 1998:118; Gaines och Shaw, 2009). De program som jag 

använde för dataanalys av tankemönstrens innehåll, komplexitet och homogenitet 

är RepGrid 5 och RepSocio skapat av Gaines och Shaw (2009, 2010a, 2010b).32  

                                                         
32

 Programmen har liknande funktioner som de flesta andra gridprogram vilka bygger på 

Slaters PCA- analysprogram INGRID (jämför Tschudi, 1998:116; Fransella et al., 

2003:93). Programmet normaliserar begreppens och elementens skalor till en gemensam 

skala mellan intervallet [-1; +1] (jämför Gower, 1966 se Gaines och Shaw, 2009). Vidare 

kan nämnas att komponenterna i RepGrids PCA- analys är ortogonalt roterade. (Hair et al., 

2010:93) Som jämförelse med andra program kan nämnas att värdena för begrepp och 

element inte är standardiserade i RepGrid som i till exempel Flexigrid (se Tschudi, 1998). I 

Flexigrid används till exempel factor scores medan i RepGrid används elementladdningar. 

Elementladdningar kan ses som skalade factor scores och vice versa. [Elementladdningar = 
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I den första analysen av genomsnittsgriden för samtliga 67 respondenter användes 

PCA för att analysera siffrorna. Förutom att elementens och de bipolära 

begreppens laddningar samt de bipolära begreppens korrelationer analyserades 

statistiskt analyserades även genomsnittsgriden grafiskt. Antalet komponenter 

som analyserades i genomsnittsgriden styrdes till stor del av det antal som kunde 

tolkas på ett meningsfullt sätt. Komponenternas tolkbarhet var även vägledande 

vid analysen av det genomsnittliga tankemönstrets komplexitet. Komplexiteten 

analyserades även med hjälp av det antal komponenter som förklarar mer än 

genomsnittlig varians genom Kaisers kriterium samt om två komponenter 

tillsammans förklarade 75 procent eller mer av variansen.  

 

Med hänsyn till tankemönstrets komplexitet och antalet komponenter som skulle 

analyseras valdes en endimensionell graf, som visar en komponent i taget. Valet av 

endimensionella grafer gjordes även för att poängtera att komponenterna, dvs. 

dimensioner i respondenternas tankemönster, tolkades som separata enheter mot 

referensramen (i och med att de komponenter som tas fram med PCA är noll-

korrelerade med varandra). 

 

Analysresultaten av respondenternas genomsnittsgrid i form av antalet 

tolkningsbara komponenter som namngivits har sedan varit vägledande för de 

fortsatta analyserna på gruppnivå. Även analyserna på gruppnivå genomfördes 

med hjälp av PCA. Dels tolkades komponenterna mot bakgrund av referensramen. 

Dels analyserades de genom att se vilka bipolära begrepp som laddade högst på de 

tre första komponenterna och vilka element som laddade mest positivt respektive 

negativt på de tre första komponenterna. Därefter analyserades hur mycket av 

variansen de tre första komponenterna förklarade i respektive grupp. Analysen 

inriktade sig på såväl varians per komponent som ackumulerad varians. 

Gruppernas olikheter dvs. skillnader i skattningar av element på de skalor som de 

bipolära begreppen bildar, testades sedan med hjälp av Mann Whitney U-test. Ett 

dubbelsidigt test användes med signifikansnivå p=0,05 (Siegel, 1956:117). 

 

Identifieringsformulär och öppna frågor 

De svar som genereras från strukturerade intervjuer och enkäter kan kodas dvs. 

kategoriseras efter en i förväg uppsatt mall eller kodas i efterhand (Bryman och 

Bell, 2005:177). Identifieringsformulärets svar kodades efter varje genomförd 

intervju efter den i förväg uppsatta kodningsmallen. Kodningsmallen justerades 

efter vilka svarsalternativ som inte användes och de svarsalternativ som tillkom. 

                                                                                                                                               

factor scores x √(variansen för en komponent/antalet element)] (Tschudi, 1998:118). För 

ytterligare information om programvaran se Gaines och Shaw (2010). 



56 

De flesta av de öppna frågorna kodades först när samtliga gridintervjuer var 

genomförda. Detta gjordes för att de svar som gavs och nyanserna i svaren inte var 

kända från början. Kodningen av formulären återfinns i bilaga 6 och 7. 

 

Vid kodningen i efterhand sorterades först de svar som liknade varandra i 

grupper. Dessa grupper kategoriserades sedan i olika områden, utifrån teori och 

utifrån respondenternas uttryckssätt under intervjuerna. Avsikten med detta var 

att fånga i vilket sammanhang respondenterna uttryckte sina svar. Kategorierna 

bestod av huvudgrupper och undergrupper i flera nivåer. Olika frågor redovisades 

i olika nivåer av kategorier med hänsyn till frågornas karaktär, studiens syfte och 

de framkomna resultaten. Ibland har respondenterna angett svar som passar in på 

olika nivåer. Med hänsyn till detta valdes även olika andelsredovisningar vilket 

medfört att den procentuella andelen svar jämfört med antalet respondenter i vissa 

fall översteg 100 procent.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades inte i sin helhet. Istället lyssnade jag på 

inspelningarna en till två gånger, och de delar av konversationen eller enstaka 

formuleringar som upplevts som relevanta med tanke på studiens syfte skrevs ut 

(jämför Bryman och Bell, 2005:377).  

 

3.6.   Reteststudie 

Förutom att olika individer kan uppfatta samma sak på olika sätt dvs. det kan 

förekomma skillnader i individers meningsskapande, kan även en individ se 

samma sak på olika sätt vid olika tillfällen (Jankowicz, 2004:15). Ett sätt att försöka 

få en uppfattning om detta är att genomföra s.k. retester (Bryman och Bell, 

2005:48). Ett retest kan vara att en respondent fyller i ett gridformulär med samma 

element och bipolära begrepp vid två olika tillfällen. Det är en fördel att kasta om 

ordningen på elementen och de bipolära begreppen i gridformuläret vid det andra 

tillfället för att motverka att respondenten litar på sitt minne. 

 

Retester har flera fördelar, dels kan de användas som ett mått på stabilitet – om 

respondenternas tankemönster är mer eller mindre stabila över tid och dels kan de 

användas som ett mått på giltighet – om de ger indikationer på att elementen och 

de bipolära begreppen uppfattas på samma sätt av respondenten vid båda 

intervjutillfällena. Retesten kan även användas till att validera om intervjuarens 

tolkning av resultaten speglar respondentens faktiska uppfattning (Bryman och 

Bell, 2005:94). 
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3.6.1 Urval 

Även vid val av respondenter för retester eftersträvades fastighetsvärderarnas vilja 

att delta i studien samt att de skulle kunna intervjuas ”ansikte mot ansikte” vid en 

speciell tidpunkt (jämför Denscombe, 2000:14; Bryman och Bell, 2005:54). Det var 

även en självklarhet att enbart de som tidigare medverkat i huvudstudien kunde 

medverka i reteststudien. Eftersom det var önskvärt att ha en variation av 

respondenter utifrån verksamhetsort valdes de sex respondenterna ut med hänsyn 

till detta. En variation utifrån de övriga bakgrundsvariablerna eftersträvades 

också. Urvalet gick till så att först kontaktades en respondent utifrån geografisk 

närhet. Respondentens samtliga bakgrundsvariabler bockades av mot variationen i 

huvudstudiens urval. Nästkommande respondenter som kontaktades valdes ut i 

tur och ordning för att återspegla variationen i bakgrundsvariablerna i denna 

studie.  

 

3.6.2 Datainsamling 

För att försöka mäta studiens tillförlitlighet upprepades gridintervjuerna med de 

sex respondenter vid ett andra tillfälle, drygt sex månader efter det första tillfället. 

Detta gjordes för att få en uppfattning om svarens, och därmed tankemönstrens, 

stabilitet under en längre tidsperiod, men inom studiens tidsram (jämför Smith, 

2000). Datainsamlingen genomfördes på respondenternas arbetsplats i september – 

oktober 2011. Varje intervju varade i cirka en och en halv timme. Förutom att 

anteckningar gjordes under intervjutillfällena spelades intervjuerna in. Avsikten 

med detta var att vid behov kunna gå tillbaka till det som sades ordagrant. 

Intervjuguiden för retesterna återfinns i bilaga 8. 

 

3.6.3 Dataanalys 

Retesternas data analyserades både i siffror och grafiskt samt på flera nivåer 

(Tschudi, 1998:87; Jankowisch, 2004:212). Den första preliminära analysen gjordes 

vid respektive intervjutillfälle och tillsammans med respondenterna. Större 

skillnader mellan respondentens siffror i originalgriden och griden från 

retesttillfället jämfördes. Med större skillnader menas här skattningar av ett 

element på en begreppsskala som var större än tre steg mellan de båda 

intervjutillfällena. Möjliga förklaringar till skillnaderna kategoriserades i form av 

om respondenten bytt åsikt s.k. ”substance” eller om skillnaden berodde på hur 

intervjuerna genomförts vid de två tillfällena s.k. ”appearance” (Jankowicz, 

2004:210). 

 

Varje respondent fick sedan tolka resultatet från sin egen originalgrid utifrån 

grafiska framställningar av tre komponenter. Respondenten fick uttala sig om 

denne ansåg att komponenterna överensstämde med svaren från huvudstudien. 
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Genomsnittsgridens komponenter och dess preliminära tolkningar diskuterades 

utifrån grafiska framställningar. Respondenten uppmanades att uttala sig om 

intervjuarens tolkning av resultaten i ljuset av respondentens yrkeskunnande. 

Eventuella överensstämmelser och skillnader mellan respondentens och 

intervjuarens tolkning diskuterades. Förutom detta fick respondenten uttala sig 

om undersökningen i stort och om denne ansåg att elementen och de bipolära 

begreppen kunde anses representativa. De bakgrundsvariabler som uppvisade 

mer än 10 signifikanta skillnader (p ≤ 0,05) mellan två grupper i huvudstudien 

diskuterades (jämför Siegel, 1956:117). Avsikten med detta var att höra om dessa 

skillnader förväntades av respondenterna, om skillnaderna var förvånande eller 

om de saknade relevans.  

 

Efter samtliga retestintervjuer gjordes en andra analys. Dels sammanställdes de 

preliminära analyserna från retestintervjutillfällena. Avsikten med detta var att se 

om ett möjligt mönster kunde skönjas utifrån respondenternas kategorisering av 

skillnader i form av ”substance” dvs. om de bytt åsikt eller ”appearance” dvs. om 

skillnaderna istället berodde på hur intervjuerna genomförts. Dels beräknades 

skillnader av respondenternas siffror i originalgriderna och griderna från retest-

erna. De individuella skillnaderna sammanställdes för att kunna spåra eventuella 

gemensamma mönster av skillnader hos retestrespondenterna. Sammanställningen 

av skattningarna i absoluta tal gjordes på tre sätt:  

 

a. skillnader i skattningar av varje enskilt värde (skattningen av ett element 

på ett bipolärt begrepp),  

 

b. varje elements sammanlagda skillnader i skattningar på de 17 bipolära 

begreppen (vertikal summering av gridformulären) och  

 

c. varje bipolärt begrepps sammanlagda skillnader i skattningar på de 13 

elementen (horisontell summering av gridformulären) 

 

Retesternas grider jämfördes även grafiskt. Grafer från var och en av dessa sex 

grider togs fram och jämfördes med varje respondents orginalgrid. Tolkningen av 

samtliga komponenter jämfördes för att spåra eventuella mönster av skillnader.  

 

För att spåra likheter mellan respondenternas skattningar mellan orginalgrider och 

retestgrider analyserades griderna även med hjälp av matchningar genom att 
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använda Minkowski metric33. Matchningarna gjordes parvis mellan två grider där 

de enskilda värdena för två grider jämfördes med varandra ett och ett. 

Matchningarna mellan griderna mättes i procent av maximalt möjligt värde 

(avstånd) för att beräkna hur starkt de liknar varandra (Shaw, 1980:160). 

                                                         
33

 I denna studie användes ”City-block Metric” vilken beräknar avståndet genom att addera 

elementets/begreppets längd på komponenternas axlar från origo (jämför med figur 4:1). 
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4. REDOVISNING DATA 

I detta kapitel återges de data som framkom från huvudstudien i form av innehåll, 

komplexitet och homogenitet av respondenternas tankemönster. Detta sker dels i form av en 

genomsnittsgrid för samtliga respondenter som tolkas för att kunna namnge 

komponenterna och dels sådana grider för grupper av respondenter som behövs för att 

kunna urskilja eventuella skillnader i tankemönster mellan grupperna. Data från retest-

studien återges för att redovisa hur väl tolkningen av komponenterna överensstämmer med 

respondenternas uppfattningar samt tankemönstrens stabilitet över tid. 

 

4.1.  Den generella bilden av de auktoriserade 
fastighetsvärderarnas uppfattningar 

4.1.1 Genomsnittsgriden och dess innehåll 

Det finns fins tre dimensioner i de auktoriserade fastighetsvärderarnas tänkande 

som kan anses centrala vid värdering av kommersiella fastigheter. Dimensionerna, 

som även i detta kapitel betecknas som komponenter, grundar sig på samband 

mellan element/värdepåverkande faktorer och bipolära begrepp, detta i form av 

”laddningar”. Laddningarna dvs. de bipolära begreppens korrelationer34 med 

respektive komponent representerar de underliggande dimensionerna. Sålunda 

kan man säga att komponenterna sammanfattar några gemensamma drag35 från de 

bipolära begreppen i kombination med elementen.  

 

De tre komponenter som fångar de viktigaste egenskaperna i fastighetsvärderarnas 

tankemönster namnges enligt följande:  

 

 komponent 1 - ”värderingens mikro fokus36 – värderingens makro fokus” 

 

 komponent 2 - ”informationen svår att verifiera – informationen lätt att 

verifiera” 

                                                         
34

 Förtydligande: Korrelationer uppskattar tendensen hos ett mått att variera i 

överensstämmelse med ett annat. I denna studie används korrelation mellan element, 

bipolära begrepp samt korrelationer i form av laddningar (som är normaliserade se avsnitt 

3.5.3) mellan å ena sidan element eller bipolära begrepp och å andra sidan komponenterna. 
35

 Dataprogrammet lägger ut komponenterna i en oroterad analys så att den första 

komponenten förklarar så mycket som möjligt av variansen i materialet. Följande 

komponenter fångar gradvis minskande mängder varians. 
36

 Mikro fokus ska inte förväxlas med elementet mikroläge. Mikroläge handlar i sin tur om 

fastighetens närmiljö och läget i A-läget (se exempel i bilaga 5). 



61 

 komponent 3 - ”komplex37 bedömning - enkel bedömning” 

 

Dessa komponenter, vilka kommer att presenteras mer i detalj i följande avsnitt, 

kan avbildas som axlar i ett tredimensionellt koordinatsystem. Förutom att 

laddningarna visar samvariationer kan de sålunda även ses som x-, y- och z- 

koordinater. Därmed hjälper koordinaterna till att visualisera tankemönstrets 

komponenter, såsom den tredimensionella grafen i figur 4:1. 

 

 
Figur 4:1 Tredimensionell graf av genomsnittsgriden 

De 17 bipolära begreppen är markerade med tunna linjer och ändpunkter i form av 

röda cirklar och elementen är markerade med blå cirklar.38 Kuben som omger 

elementen och de bipolära begreppen är ett försök att visa att komponenterna är 

                                                         
37

 Med komplexitet menas graden av bedömningens komplexitet vilket inte ska förväxlas 

med tankemönstrens komplexitet. 
38

 Elementens och de bipolära begreppens benämningar har utelämnats p.g.a. platsbrist. 
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vinkelräta mot varandra samt ett försök till att ge grafen ett djup. Det är även ett 

försök att visualisera tankemönstrets dimensionalitet relaterat till de tre 

komponenterna. Komponenternas två sidor har betecknats som positiv respektive 

negativ, för att kunna härleda studiens statistiska data till de grafiska fram-

ställningarna.39 Den grafiska framställningen av de tre komponenterna i figur 4:1 

grundar sig på de 67 fastighetsvärderarnas genomsnittssvar i gridformuläret. 

Genomsnittssvaren återfinns i bilaga 9. I tabell 4:1 har de bipolära begreppen 

grupperats efter hur starkt de laddar på en eller flera av de tre komponenterna. De 

bipolära begreppens laddningar på respektive komponent återfinns i bilaga 10. 

 

Tabell 4:1 Begreppsladdningar på komponent 1 - 3 

Bipolära begrepp  1 2 3 

 

6. Bedömningen kräver lite – mycket lokalkännedom 

 

1,62  

 

-0,02  

 

-0,11  

13. Bedömningen baseras till liten – stor del på 

marknadsspecifik information 

1,34  -0,40  -0,19  

14. Bedömningen påverkas lite – mycket av fastighetsägaren -1,20  0,55  -0,50  

    

2. Informationen kommer i liten – stor utsträckning från 

fastighetsägaren 

-1,21  1,19  -0,61  

17. Informationen är av liten – stor vikt för skatteverket när 

syftet med värderingen är fastställande av taxeringsvärde 

1,22  0,76  0,07  

4. Informationen har liten – stor påverkan på bedömningen av 

fastighetens marknadsvärde 

1,02  0,73  -0,30  

    

3. Informationen är lite - mycket tillförlitlig 0,43   1,19  0,62  

7. Bedömningen baseras till liten – stor del på fastighetsspecifik 

information 

-0,53  0,67  -0,50  

10. Bedömningen grundar sig till övervägande del på verkliga 

värden – schablonvärden 

-0,44  -1,05  -0,33  

    

5. Bedömningen är lätt – svår -0,33  -0,63  -0,77  

12. Bedömningen kräver lite – mycket ”second opinion” 0,39  -0,51  -0,91  

9. Bedömningen kräver lite – mycket tid 0,01  0,18  -1,05  

    

15. Informationen är av liten – stor vikt för fastighetsägaren 

när syftet med värderingen är årsbokslutsvärdering 

0,68  0,16  -0,84  

16. Informationen är av liten – stor vikt för kreditgivaren när 

syftet med värderingen är kreditgivning 

0,73  0,55  -0,68  

1. Informationen är till övervägande del historisk – 

framtidsorienterad 

0,43  -0,25  -0,65  

    

8. Bedömningen baseras i liten – stor utsträckning på mina 

egna värderingar från tidigare år 

0,12  -0,08  0,52  

11. Bedömningen baseras i liten – stor utsträckning på andras 

värderingar från tidigare år 

 0,11  -0,13  0,30  

 
 

                                                         
39

 Illustrationen av de tre komponenterna i figur 4:1 är roterad till ett perspektiv snett 

uppifrån. Det kan därför uppfattas som att vissa bipolära begrepps ändpunkter laddar 

positivt på komponent 2 (mycket verifierbart) fastän så inte är fallet. 
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I tabell 4:1 kan man utläsa varje bipolärt begrepps laddning på de tre centrala 

komponenterna. Är laddningen positiv betyder det att det bipolära begreppets 

”högra” ändpunkt hör till komponentens positiva sida och den ”vänstra” 

ändpunkten till den negativa sidan. Är laddningen negativ är det tvärtom. 

Laddningar som har relativt sett högst förklaringsförmåga har markerats med 

grått. För att kunna namnge komponenterna har dessa laddningar tolkats 

tillsammans med de högst laddande elementen på respektive komponent. 

Elementens laddningar återfinns i bilaga 11. De högt laddande bipolära 

begreppens förklaringsförmåga för komponent 1 stärks av att samhörigheten 

mellan dessa bipolära begrepp är hög. Korrelationerna mellan de bipolära 

begreppen återfinns i bilaga 12.  

 

En genomgång av det översta bipolära begreppet bedömningen kräver lite – mycket 

lokalkännedom40 (6) i tabell 4:1 visar att det har högst laddning på komponent 1 i 

genomsnittsgriden. Detta illustreras även av att det bipolära begreppets två 

ändpunkter är placerade längst ut på vardera änden av komponent 1 

”värderingens mikro fokus” respektive ”värderingens makro fokus”. Laddningen 

har positivt tecken vilket betyder att det bipolära begreppets ”högra” ändpunkt 

bedömningen kräver lite lokalkännedom placeras på komponentens negativa sida och 

att den ”vänstra” ändpunkten bedömningen kräver mycket lokalkännedom placeras på 

komponentens positiva sida. Detta bipolära begrepp har en låg och negativ 

laddning på komponenterna 2 och 3. Den låga laddningen medför att det bipolära 

begreppet har placerats nära origo på dessa båda komponenter.  

 

                                                         
40 På samma sätt som i övriga kapitel har de bipolära begreppen och dess ändpunkter 

kursiverats och elementen markerats med fet stil.  
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Komponent 1: värderingens mikro – makro fokus 

Karaktären av de bipolära begrepp som laddar högt på komponent 1 i 

genomsnittsgriden i figur 4:2 består av såväl bedömningsrelaterade som 

informationsrelaterade bipolära begrepp. De högt laddande bipolära begreppen 

och deras placeringar på komponenten tyder på att denna komponent handlar om 

både bedömning och information i värderingssammanhang på olika nivåer genom 

att värderingens fokus kan skifta med hänsyn till karaktären av den information 

som bedöms. 

 

 
Figur 4:2 Genomsnittsgridens komponent 1: mikro – makro fokus 
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Bland de bipolära begreppen som laddar starkt i nedre vänstra delen av 

komponent 1 återfinns ändpunkterna bedömningen kräver lite lokalkännedom (6), 

bedömningen baseras till liten del på marknadsspecifik information (13) och bedömningen 

påverkas mycket av fastighetsägaren (14). Dessa ändpunkter kan relateras till att 

bedömningen till stor del fokuseras på fastighetsobjektet och dess ägare. I nedre 

vänstra delen återfinns även informationen kommer i stor utsträckning från fastighets-

ägaren (2), informationen är av liten vikt för skatteverket inför taxering (17) och 

informationen har liten inverkan på marknadsvärdebedömningen (4). Dessa ändpunkter 

kan relateras till att information till stor del inhämtas från fastighetsobjektet och 

dess ägare. En tolkning av komponentens vänstra sida, utifrån de bipolära begrepp 

som laddar starkt på komponent 1, är att det rör sig om ägaranknuten 

informationsinsamling och bedömning av fastighetsinformation, vilket även kan 

liknas vid objektsanalys. Detta kan benämnas ”värderingens mikro fokus”.  

 

I övre högra delen av komponent 1 återfinns de bipolära begreppens ändpunkter 

bedömningen kräver mycket lokalkännedom (6), bedömningen baseras till liten del på 

marknadsspecifik i information (13) och bedömningen påverkas mycket av fastighetsägaren 

(14). Dessa ändpunkter kan relateras till att bedömningen till stor del fokuseras på 

fastighetsobjektet i ett större marknadsperspektiv, både i relation till fastighetens 

delmarknad och till marknaden i stort. I övre högra delen återfinns även 

informationen kommer i liten utsträckning från fastighetsägaren (2), informationen är av 

stor vikt för skatteverket inför taxering (17) och informationen har stor inverkan på 

marknadsvärdebedömningen (4). Dessa ändpunkter kan relateras till att 

informationen i hög grad inhämtas från marknaden och har stor påverkan på 

marknadsvärdet. En tolkning av komponentens högra sida, utifrån de bipolära 

begrepp som laddar starkt på komponent 1, är att det rör sig om marknads-

anknuten informationsinsamling och bedömning av fastighetsinformation, vilket 

även kan liknas vid orts- och marknadsanalys. Detta kan benämnas ”värderingens 

makro fokus”. 

 

Elementens placeringar ger stöd åt ovanstående tolkningar av komponent 1. Nere 

till vänster återfinns kostnadsrelaterade element såsom förvaltning och 

administration och hyreskontraktens villkor. Uppe till höger återfinns metod-

beroende, fysiska och intäktsrelaterade element såsom diskonteringsränta, 

geografiskt läge, mikroläge och hyresintäkter.  
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Komponent 2: informationen svår – lätt att verifiera 

Karaktären av de bipolära begrepp som laddar högt på komponent 2 i 

genomsnittsgriden i figur 4:3 är till stor del informationsrelaterade. De bipolära 

begreppen och deras placeringar på komponenten tyder på att denna komponent 

handlar om informationen, dess ursprung, påverkan och tillförlitlighet. 

 

3. Info. mycket tillförlitlig
2. Info. mycket från fastighetsäg.

10. Bed. överv. verkliga värden
17. Info. är av stor vikt taxering

4. Info. har stor påverkan MV
7. Bed. stor fastighetsspe. info
5. Bed. är lätt

16. Info. stor vikt kreditgivning
14. Bed. påv. mycket fastighetsäg.
12. Bed. liten second opinion
13. Bed. lite marknads info.

1. Info. överv. historisk
9. Bed. mycket tid

15. Info. stor vikt årsbokslutsv.
11. Info. liten del andras värderingar

8. Info. liten del egna värderingar
6. Bed. lite lokalkännedom

6. Bed. mycket lokalkännedom
8. Info. stor del egna värderingar

11. Info. stor del andras värderingar
15. Info. liten vikt årsbokslutsv.

9. Bed. lite tid
1. Info. överv. Framtidsorient

13. Bed. mycket marknads info.
12. Bed. mycket second opinion
14. Bed. påv. lite fastighetsäg.
16. Info. liten vikt kreditgivning

5. Bed. är svår
7. Bed. liten fastighetsspe. info
4. Info. har liten påverkan MV

17. Info. är av liten vikt taxering
10. Bed. överv. schablonvärden

2. Info. lite från fastighetsäg.
3. Info. lite tillförlitlig

Hyresintäkter

Mikroläge   

Restvärde

Förvaltning o adm

Miljöbelastning

Hyreskontraktens villkor   
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Figur 4:3 Genomsnittsgridens komponent 2: informationen svår – lätt att 

verifiera 



67 

Bland de bipolära begreppen som laddar starkt i nedre vänstra delen av 

komponent 2 återfinns ändpunkterna informationen är lite tillförlitlig (3) och 

informationen kommer i liten utsträckning från fastighetsägaren (2), men även 

bedömningen grundar sig till övervägande del på schablonvärden (10). En tolkning av 

komponentens vänstra sida, utifrån de bipolära begrepp som laddar starkt på 

komponent 2, är att det rör sig om information som är svår att mäta och verifiera 

vilken bedöms med hjälp av uppskattningar. Denna tolkning kan sammanfattas 

som ”informationen svår att verifiera”. 

 

I övre högra delen av komponent 2 återfinns de bipolära begreppens ändpunkter 

informationen är mycket tillförlitlig (3) och informationen kommer i stor utsträckning från 

fastighetsägaren (2), men även bedömningen grundar sig till övervägande del på verkliga 

värden (10). En tolkning av komponentens högra sida, utifrån de bipolära begrepp 

som laddar starkt på komponent 2, är att det rör sig om inspekterbar och konkret 

information som bedöms och verifieras av de auktoriserade fastighetsvärderarna. 

Tolkningen kan sammanfattas som ”informationen lätt att verifiera”.  

 

Elementens placeringar ger stöd åt ovanstående tolkningar av komponent 2. Nere 

till vänster återfinns element relaterade till sådant som är svårt att kontrollera för 

den auktoriserade fastighetsvärderaren såsom restvärde samt förvaltning och 

administration. Uppe till höger återfinns element som den auktoriserade 

fastighetsvärderaren själv kan se såsom hyreskontraktens villkor och 

hyresintäkter.  
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Komponent 3: komplex – enkel bedömning 

Karaktären av de bipolära begreppen som laddar högt på komponent 3 i 

genomsnittsgriden i figur i 4:4 består till stor del av bedömningsrelaterad karaktär. 

De högt laddande bipolära begreppen och dess placeringar på komponenten tyder 

på att denna komponent handlar om bedömningens utförande och dess 

komplexitet. 

 

 
Figur 4:4 Genomsnittsgridens komponent 3: komplex – enkel bedömning 
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Bland de bipolära begrepp som laddar starkt i nedre vänstra delen av komponent 3 

återfinns ändpunkterna bedömningen kräver mycket tid (9), bedömningen kräver mycket 

"second opinion" (12) och bedömningen är svår (5), men även informationen är av stor 

vikt för kreditgivaren inför kreditgivning (15) och informationen är av stor vikt för ägaren 

inför årsbokslutsvärdering (16). En tolkning av komponentens vänstra sida, utifrån 

de bipolära begrepp som laddar starkt på komponent 3, är att det rör sig om 

mindre kända faktorer till stor del bestående av framtidsinformation vilka är 

komplicerade att bedöma. Detta tyder på att vissa hjälpmedel såsom andras 

expertutlåtanden kan användas vid denna typ av bedömning. De auktoriserade 

fastighetsvärderarna anser även att bedömningen av dessa är av stor vikt för vissa 

beställare. Denna tolkning kan sammanfattas som ”komplex bedömning”.  

 

I övre högra delen av komponent 3 återfinns bedömningen kräver lite tid (9), 

bedömningen kräver lite second opinion (12) och bedömningen är lätt (5), men även 

informationen är av liten vikt för kreditgivaren inför kreditgivning (15) och informationen 

är av liten vikt för ägaren inför årsbokslutsvärdering (16). En tolkning av 

komponentens högra sida, utifrån de bipolära begrepp som laddar starkt på 

komponent 3, är att det rör sig om välkända faktorer till stor del bestående av 

historisk information som är mindre komplicerade dvs. enklare att bedöma. Detta 

tyder på en mer generell bedömning. Tolkningen kan sammanfattas som ”enkel 

bedömning”.  

 

Elementens placeringar ger stöd åt ovanstående tolkningar av komponent 3. Nere 

till vänster återfinns mer sammansatta element såsom hyresintäkter och 

investeringsbehov. Uppe till höger återfinns mindre sammansatta element såsom 

geografiskt läge samt förvaltning och administration.  

 

4.1.2 Tankemönstrens komplexitet enligt genomsnittsgriden 

Respondenternas genomsnittliga tankemönster är relativt komplext. Tre 

komponenter förklarar variansen till över 80 procent. De tre första komponenterna 

har alla en relativ varians som överstiger 1,0 och kan därmed sägas vara centrala 

dimensioner i respondenternas genomsnittliga tankemönster. Utifrån detta har det 

ansetts värt att analysera dessa komponenter, med hänsyn till hur tolkningsbar 

insamlade data är. Det är värt att nämna att både komponent 4 och komponent 5 

har en relativ varians strax under 1,0, vilket indikerar att även dessa båda 

komponenter skulle kunna innehålla viss intressant information. 
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Tabell 4:2 Komponenternas förklarade varians enligt genomsnittsgriden 

Komponent 

   

1 2 3 4 5 6 7   

38,78 22,9 19,4 7,39 6,42 1,79 1,62 Procentuell varians 

38,78 61,68 81,08 88,47 94,88 96,67 98,3 Ackumulerad varians 

5,04 2,98 2,52 0,96 0,83 0,23 0,34 Relativ varians 

 

I tabell 4:2 går det bland annat att utläsa att nästan 39 procent av variansen 

förklaras av komponent 1. Att det kan behövas ett flertal komponenter för att 

förklara en stor del av den totala variansen i respondenternas genomsnittliga 

tankemönster stöds till viss del av de bipolära begreppens korrelationer. Det 

absoluta medelvärdet för de bipolära begreppens korrelationer med varandra i 

genomsnittsgriden är 0,345 vilket är förhållandevis lågt. Det låga medelvärdet 

tyder på låg förklaringsförmåga dvs. ett mycket integrerat tankemönster samt på 

hög komplexitet eftersom de bipolära begreppen skiljer sig från varandra.  

 

Som beskrevs i avsnitt 3.3.2 skulle PCA-analysen ha kunnat resultera i en till 13 

komponenter (det minsta av antalet bipolära begrepp och element i formuläret). 

Hade enbart en komponent framkommit i studien hade det indikerat ett 

endimensionellt tankemönster (Tschudi, 1998:65). Hade de auktoriserade 

fastighetsvärderarna uppvisat 13 komponenter hade det tolkats som antingen en 

extremt hög komplexitet eller att tankemönstret saknar mening såsom om data 

genereras slumpmässigt (Fransella et al., 2004:117).  

 

Komplexiteten i respondenternas tankemönster är individuellt sett relativt hög. I 

sina respektive tankemönster har varje respondent mellan 3 och 6 komponenter 

med en relativ varians överstigande 1,0 (se bilaga 13). 

 

4.1.3 Graden av homogenitet enligt genomsnittsgriden 

Den genomsnittliga standardavvikelsen för de 67 respondenternas 221 skattningar 

av elementen på de bipolära begreppsskalorna är ±1,54 (se tabell 4:3). Samtliga 

standardavvikelser återfinns i intervallet mellan 0,68 och 2,56. I tabellen har 

respondenternas genomsnittssvar samt standardavvikelser sammanställts för att 

ge en helhetsbild av respondenternas skattningar av elementen på skalorna som de 

bipolära begreppen bildar samt respondenternas standardavvikelser på dessa 

skattningar (se även bilaga 14).  
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Tabell 4:3 Genomsnittsgridens medelvärden och standardavvikelser  

  Metod Fysiska Intäkt Kostnad 
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6. Bed. lite - mycket lokalkännedom 4 5 4,8 6,5 5,6 5,4 2,1 1,8 2,3 2,1 2,9 4,5 2,4   

  1,89 1,81 2,06 1,1 1,32 1,57 1,43 1,07 1,06 1,2 1,24 1,86 1,13 1,44 

13. Bed. liten - stor marknadsspec. info. 5,3 6,1 4,6 5,4 5,4 5,2 2,5 2 2,7 2,9 3,9 3,1 3,6   

  1,54 1,18 2,17 1,67 1,65 1,73 1,7 1,18 1,48 1,33 1,39 2,02 1,65 1,59 

14. Bed. påv. lite - mycket fastighetsäg. 1,8 1,9 1,3 2,2 3,5 4,3 4,8 3,9 4,7 4 5,1 3,8 4,3 

   0,85 1,21 0,74 1,38 1,51 1,78 2,22 1,47 1,49 1,33 1,54 1,8 1,78 1,47 

               
      

 
2. Info. liten - stor från fastighetsäg. 1,4 1,3 1,7 2,2 4,9 5,8 6,7 3,5 4,5 4,1 5,2 3,9 4,5 

   1,01 0,85 1,17 1,5 1,61 1,46 0,99 1,33 1,29 1,35 1,23 1,56 1,62 1,31 

17. Info. liten - stor vikt taxering 2,6 4 5,9 4,5 4,5 6,2 2,6 3,7 2,7 3 2,5 3,3 1,7 

   1,8 2,33 1,77 2,17 1,72 1,42 1,82 1,73 1,5 1,45 1,4 1,95 1,11 1,71 

4. Info. har liten - stor påverkan MV 4,4 5,7 6 5,4 4,9 6,6 4,8 4,5 4,6 4,2 4,3 3,9 1,8 

   1,87 1,49 1,25 1,53 1,46 0,72 1,59 1,15 1,33 1,14 1,52 1,91 1,12 1,39 

               
      

 
3. Info. lite - mycket tillförlitlig 2,7 3,9 6,5 5,7 4,4 5,8 6,1 4,7 3,6 4 4,5 2,4 3,7 

   1,71 1,61 1,04 1,27 1,56 1 0,83 1,16 1,11 1,1 1,4 1,48 1,33 1,28 

7. Bed. liten - stor fastighetsspec. info. 4 3,4 3,6 4,6 4,8 5,6 5,7 6,3 6,1 5,6 5,1 5,8 3,2 

   1,82 1,85 2,56 2,35 1,39 1,26 1,52 1,21 1,05 1,32 1,09 1,28 1,78 1,58 

10. Bed. överv. verkliga v. – schablonv. 4,6 4,2 1,9 2,3 4 2,5 1,8 2,6 4 4,6 4,3 3,4 5,4 

   1,59 1,54 1,53 1,59 1,44 1,4 1,27 1,44 1,79 1,64 1,72 1,89 1,88 1,59 

 
              

      
 

5. Bed. är lätt – svår 4,3 4,1 1,9 2,5 3,8 3,4 2,7 3,2 4,7 3,8 3,8 6,1 3,5 

   1,66 1,45 1,66 1,16 1,6 1,56 1,57 1,24 1,27 1,24 1,2 1,65 1,49 1,44 

12. Bed. lite - mycket "second opinion" 4,4 5,1 2,2 3,3 4,1 4,2 2,2 2,3 4,3 3,2 3,5 4,8 2,6 

   1,95 1,76 1,48 1,71 1,67 1,8 1,4 1,13 1,62 1,34 1,45 2,15 1,34 1,6 

9. Bed. lite – mycket tid 4,2 4,8 1,8 2,8 3,7 5,4 4,1 3,8 4,5 3,9 4 3,6 2,4 

   1,83 1,66 1,23 1,36 1,58 1,7 1,81 1,59 1,21 1,24 1,47 1,85 1,06 1,51 

               
      

 
16. Info. liten - stor vikt kreditgivning 4,7 5,8 4,9 4,7 5,3 6,5 5 4,7 5,1 4,5 4 4,9 1,9 

   1,83 1,44 1,81 1,72 1,32 0,68 1,6 1,27 1,28 1,32 1,55 1,64 1,26 1,44 

15. Info. liten - stor vikt årsbokslutsv. 4,9 6 3,5 3,8 4,5 6,1 4,1 3,6 4,3 3,8 4,2 3,4 2,5 

   2,01 1,32 2,13 1,92 1,63 1,42 1,91 1,32 1,4 1,42 1,7 1,86 1,57 1,66 

1. Info. överv. historisk – framtids. 5,9 4,5 3,2 4 3,9 4,7 3,4 2,9 5,6 3,6 3,3 2,4 3 

   1,51 1,62 1,72 1,43 1,35 1,51 1,99 1,49 1,49 1,67 1,59 1,75 1,23 1,57 

               
      

 
8. Bed. liten - stor egna värderingar 3,9 3,5 5,4 4,8 3,8 3,7 3,2 4,2 3,8 4,2 4,3 4,1 4,5 

   1,84 1,96 2,25 1,89 1,71 1,92 1,93 1,79 1,52 1,42 1,49 2,02 1,65 1,8 

11. Bed. liten - stor andras värderingar 3,1 3,2 4,5 3,8 3,2 3 2,6 3,3 3,4 3,5 3,6 4,2 3,5 

   1,69 1,94 2,43 2,05 1,69 1,98 1,91 1,6 1,55 1,47 1,63 2 1,69 1,82 

sd: 1,67 1,59 1,71 1,64 1,54 1,47 1,62 1,36 1,38 1,35 1,45 1,8 1,45 1,54 
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Sammanställningen är utförd efter grupperingen av de 17 bipolära begreppen med 

hänsyn till hur starkt de laddar på de tre komponenterna enligt tabell 4:1. 

Elementen har grupperats utifrån både typ av värdepåverkande faktor och utifrån 

genomsnittssvarens skattningar av varje element på den skala som varje bipolärt 

begrepp utgör. De element som skattats mer likt varandra på de olika bipolära 

begreppen redovisas således i nära anslutning till varandra. Genomsnittliga 

standardavvikelser (sd) per bipolärt begreppspar samt per element återfinns längst 

ned respektive till höger i tabell 4:3. 

 

I tabellen går det att utläsa (horisontellt) hur respondenterna använt de skalor som 

de bipolära begreppen bildar. De bipolära begreppen informationen är lite - mycket 

tillförlitlig (3) och informationen kommer i liten – stor utsträckning från fastighetsägaren 

(2) har de genomsnittligt lägsta standardavvikelserna (1,28 respektive 1,31). Detta 

tyder på att respondenterna använder dessa skalor mer likartat än övriga bipolära 

begrepp och i synnerlighet bedömningen baseras i liten – stor del på egna tidigare 

värderingar (8) och bedömningen baseras i liten – stor utsträckning på andras värderingar 

(11) vilka har de högsta standardavvikelserna (1,80 respektive 1,82).  

 

Det går även att utläsa (vertikalt) respondenternas genomsnittliga skattningar av 

elementen och skattningarnas standardavvikelser. Elementen underhåll samt 

skick och standard har de genomsnittligt lägsta standardavvikelserna (1,35 

respektive 1,36). Detta indikerar att respondenterna i genomsnitt skattat dessa 

element mer likartat än övriga element och i synnerlighet geografiskt läge och 

miljöbelastning, vilka har de genomsnittligt högsta standardavvikelserna (1,71 

respektive 1,80). 

 

I tabellen går det också att utläsa att respondenterna har skattat elementet 

hyresintäkter på ett likartat sätt på skalorna informationen är av liten - stor vikt vid 

kreditgivning (16) och informationen har liten - stor påverkan på marknadsvärde-

bedömningen (4) (standardavvikelserna är 0,68 respektive 0,72 och genomsnittliga 

skattningar är 6,5 respektive 6,6).  

 

Sammantaget indikerar tabell 4:3 att det finns en samstämmighet i tankemönstren. 

I sammanhanget bör nämnas att när respondenterna under intervjuerna bestämde 

sig för vilket element som skulle få lägst respektive högst värde på skalorna, 

utryckte de detta som att ”sätta ner foten”, ”ta ställning”, ”om sanningen ska fram” 

och ”bekänna färg”. I dessa fall uppvisar respondenterna ett likartat beteende 

vilket åskådliggörs av skattningarnas låga respektive höga medelvärden och deras 

relativt låga standardavvikelser. Däremot när det gäller gränsdragningar i mitten 

av de bipolära begreppens skalor är spridningen i skattningarna större. Detta 
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åskådliggörs genom att dessa skattningar har högre standardavvikelser i tabellen. 

Samstämmigheten i tankemönstren framträder även när man analyserar de 

individuella griderna var för sig, där huvudmönstren i form av genomsnitts-

gridens komponenter återfinns i större eller mindre grad.  

 

4.2.  Olika gruppers uppfattningar 

4.2.1 Likheter i gruppgridernas innehåll 

Samtliga grupper av respondenter uppvisar likheter i sina tankemönster med 

avseende på bakgrundsvariablerna genus, födelseår, verksamhetsort, 

auktorisationsår, antal yrkesverksamma år, utbildning och lärosäte (se avsnitt 

3.5.1). Gruppgridernas41 tre första komponenter är snarlika motsvarande 

komponenter i genomsnittsgriden. Även tolkningarna av de tre komponenterna är 

likartade, till följd av de bipolära begreppens laddningar på komponenterna. De 

tre bipolära begrepp som laddar högst på komponenterna i respektive grupp 

återfinns i bilaga 15 - 17.  

 

De sex element (tre med positiv laddning och tre med negativ laddning) som 

laddar högst på respektive komponent i respektive grupp återfinns i bilaga 18 - 20. 

Det framgår bland annat att samtliga gruppgriders högst laddande element 

återfinns på samma sida på komponent 1 (mikro – makro fokus) som i genom-

snittsgriden.  

 

För grupperna av respondenter med Stockholm som huvudsaklig verksamhetsort 

eller med yrkeserfarenhet mellan 7 och 20 år har komponenten ”komplex – enkel 

bedömning” en större andel förklarad varians än komponenten ” informationen 

svår – lätt att verifiera”, varför dessa båda komponenter bytt plats jämfört med 

genomsnittsgriden. 

 

                                                         
41

 Även gruppgrider är genomsnittsgrider, men fortsättningsvis kallas en grupps genom-

snittsgrid enbart för gruppgrid. 
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4.2.2 Skillnader i gruppgridernas innehåll 

Utifrån olika grupper av respondenter med avseende på bakgrundsvariabler har 

ett antal signifikanta skillnader p ≤ 0,05 påträffats (se bilaga 21-26). I detta avsnitt 

redovisas de största skillnaderna. 

 

Skillnader avseende utbildningsbakgrund 

Gruppen av respondenter som läst på KTH uppvisar 12 signifikanta skillnader i 

skattningar av elementen i jämförelse med de respondenter som läst på annat 

lärosäte (se bilaga 21). Skillnaderna handlar till stor del om kostnadsrelaterade 

element såsom underhåll, skick och standard, vakansgrad och miljöbelastning.  

 

De skillnader som framträder kan relateras till olika bipolära begrepp. Som 

exempel kan nämnas att gruppen av respondenter som läst på annat lärosäte anser 

i högre grad att bedömningen av underhåll är svår (5) och att informationen har stor 

påverkan på bedömningen av fastighetens marknadsvärde (4), än de respondenter som 

läst på KTH.   

 

Skillnader avseende auktorisationsår och yrkeserfarenhet 

Ett antal skillnader har påträffats utifrån om gruppen av respondenter har kort 

eller lång yrkeserfarenhet samt utifrån antal auktorisationsår (se bilaga 22 och 23). 

Gruppen av respondenter som auktoriserades 1994 uppvisar sju signifikanta 

skillnader i skattningar av elementen i jämförelse med de respondenter som 

auktoriserades 2008 eller senare. Gruppen av respondenter som varit yrkes-

verksamma mindre än 6 år jämfört med mer än 21 år uppvisar åtta signifikanta 

skillnader i skattningar av elementen. Skillnaderna handlar till stor del om sådant 

som är lätt att kontrollera såsom hyreskontraktens villkor men även sådant som 

är svårt att kontrollera såsom restvärde samt förvaltning och administration.  

 

Skillnader avseende verksamhetsort 

Gruppen av respondenter som har sin huvudsakliga verksamhetsort i någon av de 

tre storstäderna uppvisar nio signifikanta skillnader i skattningar av elementen vid 

jämförelse med respondenter från övriga orter (bilaga 24). Skillnaderna handlar till 

stor del om skattningar av mer sammansatta element såsom hyresintäkter, 

diskonteringsränta och till viss del även underhåll.  

 

Gruppen av respondenter med verksamhetsort i någon av de tre storstäderna 

tenderar att basera bedömningen av hyresintäkter och underhåll i högre grad på 

marknadsspecifik information (13) än deras kollegor på de övriga orterna. De tenderar 

även att basera bedömningen av underhåll i högre grad på schablonvärden (10).  
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Vid närmare granskning framträder ett möjligt mönster utifrån storleken på 

respondenternas huvudsakliga verksamhetsort. Flest skillnader återfinns mellan 

gruppen av respondenter med Stockholm som verksamhetsort och övriga orter. 

Minst skillnader återfinns mellan gruppen av respondenter med Malmö som 

verksamhetsort och övriga orter. Dessa skillnader berör mer eller mindre alla 

komponenter, men komponent 3 dvs. bedömningens komplexitet i synnerhet. 

 

Tabell 4:4 Antalet signifikanta skillnader utifrån verksamhetsort 

Stockholm 0    

Göteborg 6 0   

Malmö 7 7 0  

Övriga orter 15 4 3 0 
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I tabell 4:4 återges antalet signifikanta skillnader mellan grupperna av 

respondenter utifrån verksamhetsort. Ortstorlek förefaller således ha en relativt 

stor betydelse. 

 

4.2.3 Skillnader i gruppgridernas komplexitet 

Respondenternas tankemönster på gruppnivå uppvisar en relativt hög komplexitet 

utifrån olika bakgrundsvariabler. För att uppnå en förklaringsnivå på över 75 

procent behövs sammanlagt minst tre komponenter för samtliga grupper utifrån 

bakgrundsvariablerna kön, födelseår, auktorisationsår, verksamhetsort, yrkes-

erfarenhet och utbildningsbakgrund. Men det finns vissa skillnader. Gruppernas 

tankemönster har mellan tre och fem komponenter som har en relativ varians 

överstigande 1,0 (se bilaga 27). 

 

Grupperna av respondenter som har KTH som lärosäte eller är civilingenjörer med 

lantmäteri och/eller fastighetsekonomisk inriktning har tre komponenter med en 

relativ varians överstigande 1.0. Dessa respondenter skiljer sig från de grupper av 

respondenter från andra lärosäten eller med andra utbildningar som har fem 

komponenter.  

 



76 

För grupperna av respondenter med yrkeserfarenhet på maximalt sex år respektive 

respondenter som tidigast auktoriserades 2008 är den första komponentens 

förklarade varians hög (43 procent) jämfört med respondenter med längre yrkes-

erfarenhet eller tidigare auktorisationsår (vilka har mellan 35 och 39 procentuell 

varians). Grupperna av respondenter som är födda 1960 och senare har även de en 

hög andel förklarad varians på första komponenten. Detta innebär en lägre grad av 

komplexitet. Utifrån ett genusperspektiv finns det däremot ingen större skillnad 

vad gäller förklarad varians per komponent. 

 

Gruppen av respondenter som är verksamma i Stockholm har tre komponenter 

med en relativ varians över 1.0. Detta till skillnad från dem som är verksamma i 

Göteborg vilka har fyra komponenter och dem som är verksamma i Malmö vilka 

har fem komponenter. Detta skulle kunna tyda på att antalet komponenter för att 

förklara komplexiteten i respondenternas tankemönster är beroende av storleken 

på respondenternas huvudsakliga verksamhetsort. I genomsnitt skulle det då 

behövas färre komponenter för att förklara respondenternas tankemönster ju större 

verksamhetsorten är.  

 

4.3.   Retester 

4.3.1  Tankemönstrens förankring  

Retesterna påvisade inga större ändringar i de sex undersökta respondenternas 

tankemönster. När respondenterna tillfrågades om vad som kunde förklara det 

fåtal skillnader som framkom vid intervjutillfällena, förde de likartade 

resonemang. Enligt respondenternas förklaringar bestod skillnaderna till största 

delen av att de bytt åsikt dvs. ”substance” och inte på hur intervjuerna genomförts 

dvs. ”appearance” (Jankowicz, 2004:211). Några respondenter gav uttryck för att 

det man just jobbar med kan ha påverkat skattningarna i huvudstudien respektive 

retestintervjun. Två respondenter angav specifikt att skillnaden i deras svar vid de 

olika intervjutidpunkterna i första hand berodde på att de vid retesttillfället 

jobbade med värdering i nyexploaterade områden och en respondent angav att 

denne vid retesttillfället arbetade intensivt med bokslutsvärdering inför årsbokslut.  

 

Samtliga sex respondenter hanterade miljöbelastning på ett lite annorlunda sätt 

vid reteststudien än vid huvudstudien. Två respondenter angav att deras byrå 

infört en ny praxis och därmed nya rutiner det senaste halvåret och att detta 

möjligen färgade deras svar. Flertalet av respondenterna betonade att de använde 

sig av ”due diligence” s.k. expertutlåtanden vid bedömning av miljöbelastningar. 

En respondent förklarade detta med att ”den genomsnittlige fastighetsvärderaren 

besitter inte denna kunskap”.  
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Två respondenter tog även upp dagens bankkris som en förklaring till skillnader i 

värdering av investeringsbehov och hyreskontraktens villkor respektive 

förvaltning och administration. En respondent angav att denne märkt av att 

bankerna är mer intresserade av hur fastigheten sköts i kristider, varför elementet 

skattades högre på högra ändpunkten på det bipolära begreppet 16 (stor vikt vid 

kreditgivning) vid retesttillfället. En respondent förklarade att dennes byrå 

förvärvat ett förvaltningsbolag med fastigheter vilket medfört att de fått ny 

kunskap om drift och värmeekonomins inflytande på förvaltningsfastigheters 

driftskostnader. Fyra respondenter menade att förvaltning och administration 

behandlas schablonmässigt.  

 

Respondenterna ansåg att elementen och de bipolära begreppen kunde anses 

representativa för undersökningen. Ett mindre antal svårigheter angavs. Tre 

respondenter uttryckte att elementet restvärde var mer som en produkt av de 

andra värdepåverkande faktorerna. Samtliga respondenter upplevde att elementen 

hyresintäkter och vakansgrad är de mest sammansatta elementen. De gjorde en 

sammanvägning av både historiska och framtida förväntningar kopplade till 

marknaden. Vid ett fåtal tillfällen kunde några av respondenterna inte härleda sina 

skattningar från huvudstudien. En respondent konstaterade att denne möjligtvis 

spegelvänt det bipolära begreppet bedömningen är lätt – svår (5) vid huvudstudien, 

vilket kan kategoriseras som en skillnad p.g.a. ”appearance”. Detta påtalande 

beaktades vid analysen av skillnaden mellan huvudstudien och retesterna. För att 

vara på den säkra sidan räknades respondentens skattningar av det bipolära 

begreppet 5 inte med vid summeringen av de sex respondenternas sammanlagda 

skillnader i skattningar per element respektive bipolärt begrepp.  

 

Samtliga respondenter ansåg att deras tre individuella komponenter från 

huvudstudien överensstämde med deras svar samt utifrån hur de tänkt vid 

tidpunkten för retestintervjun. Detta tyder på att metoden som valts fångar 

huvuddragen av respondenternas tankemönster på ett tillförlitligt sätt samt att 

mätinstrumentet kan ses som förhållandevis stabilt.  

 

4.3.2  Tankemönstrens giltighet 

Genomsnittsgridens komponenter och dess preliminära tolkningar diskuterades 

utifrån grafiska framställningar av tre komponenter. Respondenterna uppmanades 

att uttala sig om möjliga tolkningar i ljuset av sitt yrkeskunnande. Samtliga ansåg 

att den preliminära tolkningen av genomsnittsgridens tre komponenter överens-

stämde väl med de auktoriserade fastighetsvärderarnas yrkesutövande och deras 

fokus vid värdering. Vissa detaljer och förtydliganden av analysen kom till.  
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Respondenterna använde uttryck som ”kostnadsbedömning” och ”förvaltnings-

ekonomi” när de förklarade den nedre vänstra delen av komponent 1 

(värderingens mikro fokus) och uttryck som ”marknadsanknuten bedömning”, 

”intäktsbedömning”, ”viktigt” och ”relevant” när de förklarade den övre högra 

delen av komponent 1 (värderingens makro fokus). Några citat som kan spegla hur 

de resonerade återges nedan: 

 

”Kostnader är mer föränderligt och av mindre betydelse för marknads-

värdet.” [Värderingens mikro fokus] 

 

”Förvaltningen tycker denna sida [värderingens mikro fokus] är viktig.” 

 

”[Värderingens makro fokus] består av intäkter plus risk plus tillväxt dvs. 

avkastningskrav.” 

 

När respondenterna tolkade den nedre vänstra delen av komponent 2 

(informationen svår att verifiera) använde de uttryck som ”due diligence”, 

”verifierar utifrån marknaden” och ”osäker information”. När de tolkade den övre 

högra delen av komponenten (informationen lätt att verifiera) använde de uttryck 

som: ”verifierbara” och ”faktiska uppgifter”. Några citat återges nedan: 

 

”Restvärde och diskonteringsränta är en funktion av marknadsanalys.” 

[informationen svår att verifiera] 

 

”Miljöbelastning kräver due diligence.” [informationen svår att verifiera] 

 

”Bedömning av framtida hyresintäkter är inte verifierbar men faktiska hyres-

intäkter är det.” [informationen lätt att verifiera] 

 

Den nedre vänstra delen av komponent 3 (komplex bedömning) tolkade 

respondenterna genom att de använde uttryck som ”kvalitetssäkring”, ”vår 

marknadskännedom”, ”viktigt”, ”komplex”, ”sammansatt”, ”framtid”, ”risk” och 

”due diligence”. När de tolkade den övre högra delen av komponenten (enkel 

bedömning) använde de uttryck som ”mindre komplexa” och ”trivialt”. Även här 

följer några citat:  

 

”Varför de behöver oss!” [komplex bedömning] 
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”Bakgrunden - syftet med att vi blir anlitade. En känsla av att någon extern 

verifierar vad de själva tycker - deras egna bedömningar.” [komplex 

bedömning] 

 

”Trivialt – ligger den i Västerås så gör den det.” [enkel bedömning] 

 

”Kreditgivaren har egna belåningsgrader på olika områden på vissa typer av 

objekt.” [enkel bedömning] 

 

Det framkom inget gemensamt mönster av skillnader i fråga om respondenternas 

skattningar. I stället är det den ovan beskrivna sammanställningen av 

respondenternas förklaringar av skattningarna i form av ”substance” och 

”appearance” som får beaktas samt de mönster som elementens respektive de 

bipolära begreppens sammanlagda skillnader i skattningar visar. Av elementens 

sammanlagda skillnader i skattningar på de 17 bipolära begreppen framkom att 

elementet miljöbelastning hade skattats mer olika av respondenterna vid retestet 

än resterande element. Detta stämmer överens med respondenternas uttalanden, 

att de förändrat sin syn på miljöbelastningar. 

 

Några likheter som framkom utifrån varje bipolärt begrepps sammanlagda 

skillnader i skattningar på de 13 elementen var att respondenterna använt sig av de 

stabilaste bipolära begreppen 6 (bedömningen kräver lite – mycket lokalkännedom), 9 

(bedömningen kräver lite – mycket tid), 16 (informationen är av liten – stor vikt för kredit-

givaren när syftet med värderingen är kreditgivning) och 4 (informationen har liten – stor 

påverkan på bedömningen av fastighetens marknadsvärde) på ett likartat sätt både vid 

huvudstudien och vid reteststudien. Det bipolära begrepp som hade den största 

sammanlagda skillnaden i skattningar var 15 (informationen är av liten – stor vikt för 

fastighetsägaren när syftet med värderingen är årsbokslutsvärdering). Detta kan till viss 

del förklaras av att årsbokslutsvärdering i stor utsträckning utförs under sen-

hösten. En av respondenterna uttryckte specifikt att denne arbetade med denna 

typ av värdering vid tillfället för retestet och att detta om möjligt färgade intervjun. 

Respondenten hade även fått större insikt av att mycket av den information som 

används vid årsbokslutsvärdering lämnas av fastighetsägaren. 

 

Den grafiska tolkningen av respondenternas orginalgrider och retestgrider visade 

att samtliga tre komponenter (värderingens mikro – makro fokus, informationen 

svår – lätt att verifiera och komplex – enkel bedömning) återfanns vid retesterna. 

Respondenternas individuella komponenter var i huvudsak likartade. För fem av 

sex respondenter hade två komponenter bytt plats vid retestet, dvs. att en central 

komponent från huvudstudien förklarade mer av variansen vid retestintervjun än 
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en annan central komponent. Hos den respondent som fått ny kunskap vad gäller 

förvaltning av fastigheter hade elementet förvaltning och administration fått en 

högre laddning på högra sidan av komponent 3 (komplex bedömning) vilken 

beskrevs av de bipolära begreppen 9 (bedömningen kräver mycket tid) och 12 

(bedömningen kräver mycket second opinion). 

 

4.3.3 Tankemönstrens stabilitet 

Matchningen av respondenternas grider från å ena sidan huvudstudien och andra 

sidan retestintervjun i tabell 4:5 visar att två grider från samma auktoriserade 

fastighetsvärderare uppvisar ett större släktskap än två grider ifyllda av olika 

fastighetsvärderare. I tabellen återges hur starkt de individuella griderna matchar 

varandra mätt i procent av maximalt möjligt värde. De sex respondenternas 

värden ligger mellan 79 och 83 procent. Respondenten med det lägsta värdet är 

även den respondent som angett flest händelser som påverkat dennes bedömning 

under det dryga halvår som förflöt mellan huvudstudien och retestintervjun. 

 

Tabell 4:5 Procentuell överensstämmelse av skattningar i gridformulären 

H01 100,0            

H02 72,0 100,0            

H03 71,0  72,0 100,0          

H04  69,2  71,6  73,8  100,0         

H05 67,2  72,3  72,4  72,6  100,0         

H06 70,3  72,2  72,9  70,8  73,5  100,0        

R01 78,9  76,6  73,1  72,0  72,2  72,0  100,0      

R02 74,6  82,8  72,1  71,6  74,1  73,8  78,1  100,0      

R03 69,3  73,5  81,9  71,2  71,6  73,4  73,8  74,1  100,0     

R04 70,1  74,9  75,6  83,0  73,8  72,0  76,3  75,5  74,0  100,0    

R05 66,2  70,4  70,1  72,6  83,5  72,6  70,6  71,6  70,2  71,8  100,0   

R06 72,4  73,2  72,2  71,0  73,2  80,7  71,6  75,5  72,5  72,4  74,2  100,0 

 H01 H02 H03 H04 H05 H06 R01 R02 R03 R04 R05 R06 

 

I kolumn 1 i tabell 4:5 kan matchningen42 mellan respondent 1 och de övriga 

respondenterna (H02 – H06) samt samtligas retester (R01 – R06) utläsas. Denne 

respondents skattningar i gridformuläret från huvudstudien (H01) respektive 

retestintervjun (R01) matchar varandra till 79 procent. De sex respondenternas 

                                                         
42 Beräkningen är gjord med hjälp av ”City-block Metric” dvs. [(skalans vidd x antalet 

värden) – (summan av diskrepansen mellan parvis jämförelse i absoluta tal av två griders 

värden)] / (skalans vidd x antalet värden). 
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matchningar med sig själva (svaren från dels från huvudstudien respektive retest-

intervjun) är understrukna. Sammanfattningsvis kan respondenternas tanke-

mönster betecknas som relativt stabila. 

 

4.3.4 Förklaringar till skillnader utifrån verksamhetsort  

Respondenterna uppmanades att uttala sig om möjliga förklaringar till varför vissa 

signifikanta skillnader mellan olika grupper av respondenter framkommit (enligt 

avsnitt 4.2.3). I första hand diskuterades orsaker till skillnader mellan olika verk-

samhetsorter. Respondenterna använde uttryck som ”skillnader i transparens”, 

”skillnader av information” och ”fastighetsägande”. Några citat som kan spegla 

vad de tyckte återges nedan: 

 

”Liten transparens i Göteborg kontra Stockholm.” 

 

”I Stockholm är det mycket statliga ägare, i Göteborg är det kommunen och 

industrin, i Malmö är det mycket privata ägare” 

  

”Högre transaktionsvolym i Stockholm ger större säkerhet på vart 

marknaden är på väg.” 

 

”Skillnader mellan Stockholm och de andra orterna kan vara att man har en 

tydlig kundgrupp i Stockholm och konsulthus jämfört med de andra städerna 

där det är mer ensamföretagare.” 

 

”Skillnaden mellan orterna kan bero på marknadsinformationen, i Stockholm 

kan man göra systematisk informationssökning, i mindre städer kan man 

spela tennis.” 43 

 

Respondenterna uppmanades även att uttala sig om auktorisationens betydelse 

och värderarkårens framtid. Respondenterna använde uttryck som ”kvalitets-

säkring”, ”professionella kontra profession”, ”konsulthus kontra egenföretagande” 

och ”att i framtiden kommer det enbart att finnas stora konsulthus”. Några citat 

som kan spegla vad de tyckte återges nedan: 

 

”En värdering är ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag.” 

 

                                                         
43

 Respondenten menade här att i form av fritidsaktiviteter kan fastighetsvärderare 

införskaffa information om olika fastigheter och deras värdepåverkande faktorer. 
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”Vid informationsinhämtning är kontakten viktig! Måste nog vara ett mer 

fullvärdigt konsulthus idag” 

 

”I London finns RICS certifiering vilket är ett yrke med hög status. De 

träffas mellan konsulthusen och bestämmer nivåer på olika parametrar, 

diskuterar sin yrkesroll, hålla en viss standard vilket ger samsyn i kåren.” 

 

4.4.   Öppna frågor 

Fastighetsvärderare kan påverkas av både explicita och implicita anvisningar för 

hur en värdering och dess värdeutlåtande ska utföras. Denna påverkan kan 

komma från olika håll såsom utifrån utbildning, företaget, beställaren och 

fastighetsbranschen både nationellt och internationellt. Fördelningen av 

respondenternas svar på de öppna frågorna återfinns i bilaga 28. 

 

4.4.1 Värderingen och värdeutlåtandets innehåll 

En fråga som väcks är vad den auktoriserade fastighetsvärderaren själv skulle vilja 

förändra i värderingsförfarandet för att förbättra både värderingen och 

värdeutlåtandet.  

 

På frågan om vad respondenterna skulle kunna väga in i mindre omfattning utan 

att riskera att värderingen försämrades angav 45 respondenter ett eller flera förslag 

(fråga 1). 30 respondenter nämnde olika faktorer av beskrivande karaktär. Detta 

tog sig uttryck i ord som registerdata, brödtext, utlåtandets omfattning, detaljplan, 

faktauppgifter och teknisk beskrivning. Sverige är fortfarande en relativt 

transparent marknad där beskrivande information om en fastighet är tämligen 

lättåtkomlig för alla. Denna tillgänglighet medför att sådan information kan 

uppfattas som överflödig för fastighetsvärderare på den svenska marknaden. 

 

”Utifrån beställarens (utländska) instruktioner görs ibland omfattande 

utredningar som har mindre relevans för värdebedömningen (ur svenska 

marknadens perspektiv).” 

 

Åtta respondenter nämnde en minskning av redovisning av overheadkostnader, 

såsom förvaltning och administration samt underhållsstatus. 

 

”Administrationskostnad är (oftast) schablon, behövs inte mycket tid - men 

det måste vara med ändå.” 
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På frågan om vad som skulle kunna vägas in i större omfattning för att därigenom 

förbättra värderingen uttryckte 59 respondenter ett antal förbättringar (fråga 2). 

Gemensamt för merparten av dessa var bedömning och framtid, vilket tog sig 

uttryck i ord som prognoser, marknadsanalyser, ortsprisanalyser, miljöpåverkan 

och byggtekniska bedömningar. Även riskbedömning av hyresgäster, både 

befintliga och framtida, och ytterligare analys av befintliga hyreskontrakt nämndes 

relativt frekvent. 

 

4.4.2  Respondenternas värderingsmetoder och utgångspunkt 

Respondenternas principer 

Vilka principer och rekommendationer utgår då de auktoriserade fastighets-

värderarna från vid värderingstillfället? På frågan om vilken branschspecifik 

standard respondenten i huvudsak använder sig av (fråga 6a), svarade samtliga 

respondenter att det inte finns någon allmängiltig standard. Istället beskrev de 

vilka principer som de ansåg att de följde. 38 respondenter angav att de följde 

ASPECT i någon form. 17 av dessa specificerade ASPECT i närmare ordalag som: 

rekommendationer, standarder, oberoendet, riktlinjer, god värderarsed, etiska 

regler, regelverk eller utbildning. 27 respondenter angav att de följde SFI och dess 

värderingshandledning i någon form. 25 respondenter angav en kombination av 

olika principer, där den vanligaste kombinationen var ASPECT och SFI.  

 

På frågan om vilken internationell värderingsstandard som ligger närmast 

respondentens svar på fråga 6a svarade 28 av 67 att de inte visste (fråga 6b). 33 

respondenter svarade en specifik standard alternativt en kombination av IVS, EVS 

och RICS.  

 

Respondenternas värderingsmetod 

På frågan om vilka värderingsmetoder respondenten i huvudsak använder sig av 

(fråga 4a) framkom att merparten av respondenterna använde en kombination av 

olika metoder vid värdering. Av respondenterna angav 54 kassaflödesmetod och 

av dessa uppgav 31 respondenter en kombination av kassaflödesmetod och 

ortsprismetod. Totalt sett angav 46 respondenter att de använder sig av ortspris-

metod, antingen som enda metod eller i kombination med andra metoder. 

 

En auktoriserad fastighetsvärderares val av värderingsmetod kan styras av olika 

faktorer. På frågan om vilken/vilka metoder respondenterna angett att de utgått 

från när de fyllde i gridformuläret (fråga 4b) angav 59 respondenter att de använde 

kassaflödesmetoden varav 15 respondenter uppgav en kombination av kassa-

flödesmetoden och ortsprismetoden. Av respondenterna angav totalt sett 20 orts-

prismetoden. Det är sålunda färre respondenter som utgått från ortsprismetoden 
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och fler som utgått från kassaflödesmetoden vid ifyllandet av formuläret i studien 

jämfört med vad de brukar använda. Ett fåtal respondenter ansåg att grid-

formulärets utformning styrde valet av metod. 

 

Kalkylränta/diskonteringsränta 

På frågan om hur respondenterna bestämmer kalkylräntan alternativt 

diskonteringsräntan (fråga 7) svarade 61 respondenter direktavkastningskrav 

vilket härleds från ortsprismaterial, varav 22 angav detta i kombination med en 

fast schablon för varje delmarknad och/eller risk/avkastningsanalyser baserade på 

finansiell teori. 4 respondenter angav enbart utifrån en fast schablon för varje 

delmarknad och 2 angav enbart utifrån risk/avkastningsanalyser baserade på 

finansiell teori. 

 

4.4.3 Beställaren av fastighetsvärderingen och dennes påverkan 

Oftast förekommande beställare 

På frågan om vilken part som är respondenternas oftast förekommande uppdrags-

givare (fråga 3) nämnde 57 av respondenterna fastighetsägaren. Fastighetsägarens 

syfte med värderingen kunde emellertid variera såsom underlag för belåning, 

årsbokslut och överlåtelse. De vanligaste beställarna som respondenterna angav 

var fastighetsägare inför belåning (35 st.), kreditgivare inför kreditgivning (28 st.) 

samt fastighetsägare inför årsredovisning (19 st.). Ett antal respondenter angav mer 

än en beställare. 

 

Beställarens påverkan  

På frågan om respondenterna upplever att valet av värderingsmetod är av 

betydelse för uppdragsgivaren (fråga 5) svarade 45 ja. Valet av värderingsmetod 

beror på syfte, uppdragsgivare och värderingsobjekt. 17 respondenter tog specifikt 

upp valet av kassaflödesmetod i något sammanhang, medan ortsprismetoden 

nämndes av tre respondenter.  

 

”Ja, ett kassaflöde tenderar att rent visuellt attrahera ett bolag som sysslar 

med relativt förutsägbart/stabilt pengaflöde över tid.” 

 

”Vissa uppdragsgivare kräver kassaflöde och de flesta förväntar sig nog det.” 

 

”I viss utsträckning möjligen, i synnerlighet de uppdragsgivare som vill 

använda "sitt" kassaflöde i värderingarna, vilket kanske inte stämmer helt 

överens med hur marknaden räknar kassaflödet för samma objekt.” 
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”Banker och större företag efterfrågar kassaflödesmetod - men även ortspris-

metod. Fastän de är medvetna om att det är svårt att få fram ortspris-

material." 

 

På frågan om respondenten kan ange några situationer när uppdragsgivare kan 

påverka värderingen (fråga 10) svarade 53 respondenter jakande. Av dessa tog 46 

specifikt upp att informationen från beställaren kan påverka. Denna information 

kunde vara av både korrekt och felaktig karaktär. Som exempel kan nämnas 

framtagande av information om jämförelseköp alternativt undanhållande av 

information.  

 

Auktorisationens betydelse för beställaren 

På vilket eller vilka sätt respondentens auktorisation är av betydelse för att bli 

anlitad av en uppdragsgivare (fråga 8) svarade endast 4 att auktorisationen inte 

har någon betydelse alls eller ringa betydelse. Av de 63 respondenter som svarade 

att auktorisationen har betydelse för att bli anlitade poängterade 34 respondenter 

att det var ett krav från vissa beställare, varav 12 specifikt nämnde vissa banker. 

Värdeord som användes av respondenterna var oberoende, trovärdighet, kvalitets-

stämpel, erfarenhet och kunskap. 

 

”Många banker kräver att värdering utförs av auktoriserad fastighets-

värderare. Detta gäller även de flesta större fastighetsbolag.” 

 

”Krav för att utföra vissa uppdrag. Enklare för mig – ett slags bevis på 

erfarenhet och kunskap.” 

 

”Uppdragsgivaren upplever det som en kvalitetssäkring.” 

 

”Det är en sorts kvalitetsstämpel, en typ av varudeklaration.” 

 

På frågan om uppdragsgivare kräver att fastighetsvärderaren ska vara 

auktoriserad (fråga 9) ansåg 40 respondenter att kreditgivaren alltid vill att 

fastighetsvärderaren som utför värderingen är auktoriserad (se tabell 4:6). Som 

framgår av tabellen är motsvarande siffror för övriga tillfällen något lägre. 
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Tabell 4:6 Uppdragsgivares krav på auktorisation 

  Alltid Ibland Aldrig Vet ej 

Vid årsbokslutsvärdering 23 33 1 10 

Vid kreditgivning  40 23 0 4 

Vid belåning  26 35 1 5 

Vid taxering  11 20 12 24 

Inför Svenskt fastighetsindex44 36 7 0 24 

 

4.5. Resultaten från genomsnittsgriden i ljuset av intervjuer 

Flera av de kommentarer som respondenterna framförde under huvudstudien, 

både vid ifyllandet av gridformuläret och när de svarade på de öppna frågorna, 

handlade om fastigheters värdepåverkande faktorer och deras egenskaper. Dessa 

uttalanden gav en fylligare bild av de tre centrala dimensionerna i 

respondenternas tankemönster och stärkte tolkningen av både genomsnittsgridens 

komponenter och respondenternas svar på de öppna frågorna. 

 

Ett återkommande uttryck var citatet ”läget, läget, läget”, vilket framkom när de 

resonerade om vad som påverkade en kommersiell fastighets marknadsvärde. 

Några ytterligare citat för att illustrera vikten av det geografiska läget och andra 

avkastningsrelaterade element är: 

 

”Läget påverkar värdet mycket. Läget är grunden.” 

 

”Fastighetens status (...) Till syvende och sist är det diskonteringsräntan/ 

kalkylräntan som styr.” 

 

Detta stämmer överens med hur de kostnads- respektive intäktsrelaterade 

faktorerna placerade sig på komponent 1 (värderingens mikro – makro fokus). 

Elementen geografiskt läge, mikroläge och diskonteringsränta har placerat sig 

långt ut på den delen av komponenten som tolkats som värderingens makro fokus. 

 

Under intervjuerna framkom även att respondenterna upplevde att karaktären på 

de olika värdepåverkande faktorerna skiljde sig åt, i form av grad av 

verifierbarhet. Några korta citat för att illustrera även detta redovisas nedan:  

 

                                                         
44

 När fastighetsvärderingen ska ingå i det index som SFI skapar.  
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”Hyresavtalen och hyresvillkor är viktiga och verkliga. De gäller ju! De går 

inte att bortse ifrån (…) Hyreskontraktens villkor ser man ju.” 

 

”Förvaltning och administration är mest flummig.” 

 

Detta stämmer överens med hur dessa element hyresvillkor, hyresintäkter samt 

förvaltning och administration placerade sig på komponent 2 (informationen svår 

– lätt att verifiera). Elementen hyresvillkor och hyresintäkter har placerat sig långt 

ut på den del av komponenten som tolkats som mer objektiv information. 

Elementet förvaltning och administration har placerat sig långt ut på den del av 

komponenten som tolkats som informationen svår att verifiera.  

 

En övervägande del av respondenterna i huvudstudien ansåg att elementen och de 

bipolära begreppen kunde anses relevanta för arbetet. De fåtal förslag av 

respondenterna på element som de saknade var antingen fastighetsspecifika eller 

relaterade till risk. De fastighetsspecifika förslagen var fastighetens flexibilitet och 

storlek (5 st.) och fastighetsrättsliga förhållanden (3 st.). De riskrelaterade förslagen 

handlade om hyresgästens betalningsförmåga (4 st.), marknadsrisken (2 st.) och 

fastighetsföretagets risk (1 st.). Två respondenter kom med ett förslag på ett 

bipolärt begrepp om informationen är av liten eller stor vikt för investerare när 

syftet med värderingen är att bestämma köpeskilling.  
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5. DISKUSSION OM SAMT UTVIDGAD ANALYS AV 
AUKTORISERADE FASTIGHETSVÄRDERARES 
TANKEMÖNSTER 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som redovisas i studien i form av 

tankemönstrens innehåll, komplexitet och homogenitet. Resultaten analyseras och 

diskuteras utifrån studiens tio föreställningar, i ljuset av tidigare forskning och i ljuset av 

värderingsprocessen. Utifrån studiens kontext är beställarna av fastighetsvärderingen att 

likställa med fastighetsägare inför årsredovisning. I resultaten har fastighetsvärderarnas 

uppfattningar om andra typer av beställare framkommit, varför även detta berörs nedan.  

 

5.1. Tankemönstrets centrala dimensioner 

Resultaten från genomsnittsgriden visar att det framförallt finns tre centrala 

dimensioner som anses viktiga för auktoriserade fastighetsvärderare när de 

värderar kommersiella fastigheter:  

 

1. värderingens mikro fokus – värderingens makro fokus 

 

2. informationen svår att verifiera – informationen lätt att verifiera 

 

3. komplex bedömning – enkel bedömning 

 

Den första dimensionen innefattar både information och bedömning. Fastighets-

värderingens fokus handlar om huruvida fastighetsvärderare relaterar viss 

information och bedömning till dimensionens ytterligheter: mikro respektive 

makro fokus.  

 

Den information som används vid fastighetsvärdering uppfattas som mer eller 

mindre verifierbar. Denna dimension handlar om informationens ursprung, 

påverkan och tillförlitlighet. Informationens verifierbarhet syftar på att fastighets-

värderare uppfattar att viss information antingen är subjektiv eller objektiv dvs. 

svår eller lätt att verifiera i enlighet med dimensionens ytterligheter. 

 

Den tredje dimensionen handlar om bedömningens komplexitet. Bedömningens 

komplexitet syftar på att fastighetsvärderare uppfattar att bedömning av viss 

information kan vara mer eller mindre komplex eller enkel bedömning.  
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5.2. Beställare och deras påverkan på fastighetsvärderare och 
fastighetsvärdering 

Resultaten tyder på att värderares bedömning av viss information kan påverkas av 

fastighetsägaren. Denna typ av information är främst av kostnadsrelaterad 

karaktär. Detta skulle kunna tolkas som att fastighetsägaren är en betydande 

informationskälla på mikronivå. Däremot uppfattar fastighetsvärderare att det är 

den metodberoende och intäktsrelaterade informationen tillsammans med 

fastighetens läge som är av stort intresse vid bedömning av olika värden såsom 

fastställande av taxeringsvärde och bedömning av marknadsvärde. Detta stöds av 

fastighetsvärderarnas uttalanden om att kostnadsbedömning och förvaltnings-

ekonomi är av intresse för fastighetsägare, men att de inte påverkar en fastighets 

marknadsvärde i samma utsträckning som till exempel framtida intäkter.  

 

Resultatet tyder sålunda på att auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar att 

fastighetsägare kan påverka bedömningen av förvaltningskostnader. Däremot 

uppfattar fastighetsvärderarna att fastighetsägarna enbart i liten grad kan påverka 

värderingen och dess utfall i form av bedömt marknadsvärde, vilket uppfattas som 

”värderingens makro fokus”. Detta ligger inte helt i linje med Levy och Schuks 

(1999, 2005) studier, vilka visar att fastighetsägare kan påverka hela värderings-

processen och dess utfall. Däremot visar resultaten likt Levy och Schuks (2005) 

studie att informationsflödet från beställare till fastighetsvärderare i värderings-

processen är centralt. Informationen i form av förvaltningskostnader, vilket 

uppfattas som ”värderingens mikro fokus”, kan i och med detta påverka vissa 

delar av fastighetsvärderingen. Flertalet av fastighetsvärderarna i denna studie 

uppgav att beställare kan påverka fastighetsvärderingen och att denna påverkan 

till stor del består av information från beställaren. Denna informationspåverkan 

kan ske i både positiv och negativ bemärkelse. Med positiv bemärkelse avses 

sådant som fastighetsvärderarna kan ha förbisett eller inte haft kunskap om, såsom 

nyligen genomförda transaktioner av liknande fastigheter. Med negativ 

bemärkelse avses falsk information, som beställare förser fastighetsvärderare med 

för att höja eller sänka värdet, med hänsyn till beställarens syfte med värderingen.  

 

Sammantaget överensstämmer studiens resultat med föreställning F1 

(Auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar att beställare kan påverka fastighetsvärderare 

och fastighetsvärderingar). Auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar att beställare 

kan påverka fastighetsvärderare och fastighetsvärderingar genom den information 

som lämnas. Vissa indikationer att beställarens syfte kan påverka värderingar har 

framkommit, men på olika sätt, utifrån typ av beställare.  
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5.3. Fastighetsvärderares värderingsprocess 

5.3.1 Fastighetsvärderingens fokus  

Resultaten visar att när de auktoriserade fastighetsvärderarna samlar in och 

bedömer kostnadsrelaterade faktorer relateras både informationskälla och 

bedömning till fastighetsobjektet och dess ägare. Detta kan till viss del liknas vid 

värderingsprocessens objektsanalys. Vid insamling och bedömning av kostnads-

relaterad information är värderingens fokus därmed på mikronivå.  

 

När fastighetsvärderarna däremot samlar in och bedömer intäkts- och metod-

relaterade faktorer relateras både information och bedömning till fastighetsobjektet 

i ett större marknadsperspektiv. I det här fallet är värderingens fokus således 

marknadsrelaterad på makronivå. Detta stöds av fastighetsvärderarnas uttalanden 

om att fastigheters intäkter och avkastningskrav är viktiga vid bedömning av 

marknadsvärde, varför denna typ av information och bedömning i hög grad är 

relaterad till marknaden.  

 

Lind och Lundström (2009) lyfter fram att kontrakten kan ses som en viktig faktor i 

värderingsarbetet. Detta stämmer överens med resultaten där värderarna 

uppfattar att ”värderingens makro fokus” till viss del ligger på hyresintäkter. Men 

resultaten visar även att ”värderingens mikro fokus” till stor del ligger på 

hyreskontraktens villkor likt de kostnadsrelaterade faktorerna. Detta kan tolkas 

som att det främst är hyresintäkterna i kontrakten som är en viktig faktor vid 

fastighetsvärdering och inte de kostnader som kan utläsas ur villkoren.  

 

Studiens resultat överensstämmer med föreställning F2 (Auktoriserade fastighets-

värderare använder både fastighetsspecifik och marknadsspecifik information vid värdering 

av fastigheters marknadsvärde). Samtidigt indikerar resultaten att de värde-

påverkande faktorernas karaktär kan påverka fastighetsvärderarnas fokus vid 

värdering av fastigheters marknadsvärde. Det finns en distinkt skillnad på fokus 

med hänsyn till om de värdepåverkande faktorerna är kostnadsrelaterade eller 

intäkts- och metodrelaterade. Auktoriserade fastighetsvärderare använder 

kostnadsrelaterade faktorer vilka relateras till fastighetsobjektets ägare på 

mikronivå. Vissa intäkts- och metodrelaterade värdepåverkande faktorer relaterar 

de däremot till marknaden på makronivå.  

 

5.3.2  Värderingsprocessen 

De tre centrala dimensionerna kan samtliga relateras till värderingsprocessen och 

dess miljö. Dimensionerna synliggör auktoriserade fastighetsvärderares 

informationsinsamling och bedömning av den insamlade informationen. Studien 

visar en växelverkan mellan fastighetsvärderarnas insamling och bedömning av 
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information. Sålunda hänger information och bedömning ihop i värderings-

processen och har en ömsesidig påverkan på varandra genom ett slags växelspel 

dem emellan. Därmed kan informationsinsamling och analys i form av bedömning 

inte ses som två separata beslutssituationer. Värderingsprocessen är i och med 

detta inte lik AI:s kronologiska och sekventiella värderingsmodell, i vilken 

bedömning av information sker först när all informationsinsamling är gjord.  

 

Dessa resultat visar att de auktoriserade fastighetsvärderarna inte följer normativa 

modeller fullt ut vid beslutsfattande. Detta återges i fastighetsvärderarnas tanke-

mönster eftersom både information och bedömning av information har högt 

förklaringsvärde på de tre dimensionerna. Det kan tolkas som att de uppvisar vissa 

drag av begränsad rationalitet (jämför Simon, 1957). Detta kan även tolkas som att 

de normativa modellerna inte är tillräckligt bra, utan behöver utvecklas (jämför 

Diaz III och Hansz, 2002). Med andra ord uppvisar auktoriserade fastighets-

värderare ett rationellt beteende genom att inte följa de normativa modellerna. 

 

Enligt resultaten kan fastighetsvärdering därmed anses som en komplex uppgift 

eftersom det kräver flera beslutssteg och består av flera alternativ för att samla in 

information och fatta beslut om värdering (Cambell, 1988). Värderingsprocessen 

följer därmed inte ett linjärt och sekventiellt flöde, utan kan ses som en process där 

informationsinsamling och bedömning av information interagerar med varandra, 

vilket illustreras i figur 5:1. Den modifierade modellens giltighet stärks av att de 

auktoriserade fastighetsvärderarna uppvisar en relativt hög samstämmighet.45 

 
 

Utfall 

av värderingen

Instruktion av 

beställare

Informations-

insamling

Bedömning 

av information

 
Figur 5: 1 Modifierad modell av värderingsprocessen 

                                                         
45

 De tre dimensionerna återfinns genomgående när fastighetsvärderarna uppdelas i olika 

grupper efter olika bakgrundsvariabler, vilket är ett uttryck för homogenitet, se avsnitt 5.6. 
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Värderingsprocessen i figur 5:1 börjar således med att fastighetsvärderaren tar 

emot instruktioner av beställaren. Utifrån instruktionerna, egen erfarenhet och 

praxis beslutar fastighetsvärderaren vilken typ och mängd av information som 

samlas in och bedöms genom analys, såsom objekts-, orts- och marknadsanalys. 

Informationsinsamlingen sker därmed i samspel med bedömningen av 

informationen. Utfallet av insamlad och bedömd information resulterar i ett 

värdeintyg med bedömt marknadsvärde.  

 

Detta resultat motsäger föreställning F3 (Auktoriserade fastighetsvärderares 

värderingsprocess innehåller i stora drag tre distinkta och sekventiella steg som utgår från 

beställarens instruktion: informationsinsamling, bedömning av information och utfall). 

Auktoriserade fastighetsvärderares värderingsprocess som utgår från beställarens 

instruktion sker i stora drag i växelverkan mellan informationsinsamling och 

bedömning av den insamlade informationen i form av olika analyser, vilket 

resulterar i ett utfall av bedömt marknadsvärde. 

 

5.4. Innehåll i fastighetsvärderares begreppssystem och 
deras fokus på värdepåverkande faktorer 

5.4.1  Historisk information 

Bedömning av information kan å ena sidan uppfattas som mycket sammansatt om 

informationen till stor del är framtidsrelaterad (Adair och Hutchison, 2005). Detta 

stöds av fastighetsvärderarnas uttalanden under intervjuerna, där de angav att 

information som är sammansatt av både nutids- och framtidsinformation såsom 

hyresintäkter kräver en komplex bedömning. Som exempel kan nämnas 

utredningar för att fastställa om angivna hyror är marknadsmässiga, prognoser för 

framtida hyresutveckling samt befintliga hyresgästers framtida betalningsförmåga. 

 

Å andra sidan kan bedömning av vissa typer av information uppfattas som relativt 

enkel. Detta gäller historisk information och information av mindre sammansatt 

karaktär (jämför Quan och Quigley, 1991). Denna typ av information är av mindre 

intresse för beställarna av fastighetsvärderingen. Detta stöds av fastighets-

värderarnas uttalanden. Fastighetsvärderare anser att fastighetsägare och kredit-

givare själva har tillgång till denna information, såsom exempelvis fastighetens 

läge. Fastighetsvärderarna pekar även på fastighetsägares egna beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i deras fastighetsbestånd och att kreditgivarnas 

ratingsystem, som används vid kreditprövning, är uppbyggda på fastigheters 

belägenhet såsom A-, B- eller C-läge.  
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Auktoriserade fastighetsvärderare anser att de lägger mycket tid på det som är 

viktigt och framtidsrelaterat samt på prioriterade avkastningsrelaterade faktorer 

och prognoser fastän det är svårt, komplicerat, tidskrävande och mindre 

tillförlitligt. De uppfattar att denna typ av information genomgår en ”komplex 

bedömning”. Enligt fastighetsvärderarna är dessa faktorer av stort intresse för 

fastighetsägare och kreditgivare, vilka gärna vill att dessa bedöms inför årsbokslut 

och kreditgivning. Här uppfattar fastighetsvärderarna sålunda att beställarna 

anlitar dem på grund av deras expertkunskap. Detta framkom även vid 

intervjuerna. Man kan tänka sig att detta kan kopplas till att fastighetsägare och 

kreditgivare eftersträvar trovärdighet på marknaden och att de vill kvalitetssäkra 

sina egna interna bedömningar (jämför Levy och Schuck, 2005; Lorentzon, 2011) 

samt att detta anses som relevant information inför beslutsfattande (jämför 

Öhman, 2007:107). Enligt fastighetsvärderarna är däremot historiska, enkla och 

tillförlitliga faktorer av mindre intresse för fastighetsägare och kreditgivare. Dessa 

faktorer behöver inte kvalitetssäkras eftersom de redan är känd information varför 

fastighetsvärderarna uppfattar att informationen är föremål för en ”enkel 

bedömning”.  

 

Resultaten ger inget entydigt svar på om auktoriserade fastighetsvärderare till stor 

del använder sig av historisk information vid fastighetsvärdering eller inte. 

Sålunda kan föreställning F4 (Auktoriserade fastighetsvärderare använder sig till stor 

del av historisk information vid fastighetsvärdering) inte ges fullständigt stöd. Dock 

står det klart att historisk information förekommer.  

 

Resultaten tyder på att fastighetsvärderarna anser att framtidsrelaterad 

information om avkastningsrelaterade faktorer och prognoser är av stort intresse 

för fastighetsägare och kreditgivare, vilka gärna vill att dessa bedöms inför 

årsbokslut och kreditgivning. Fastighetsvärderarna uppfattar att denna typ av 

information kräver en ”komplex bedömning” eftersom bedömningen är svår, 

komplicerad och tidskrävande. För skattemyndigheten som är en helt annan grupp 

av beställare, där syftet med värderingen är att fastställa taxeringsvärde, är 

informationens verifierbarhet istället av stor vikt. Fastighetsvärderare anser 

generellt att den information som skattemyndigheten vill få kvalitetssäkrad är 

intäkts- och metodrelaterad information som till stor del karaktäriseras av att den 

är i hög grad verifierbar och tillförlitlig (jämför Öhman, 2007:107).  

 

Resultaten skulle sammantaget även kunna tolkas som att de auktoriserade 

fastighetsvärderarna menar att ”valuers do what they ’ought’ to do” (Diaz III, 1998) 

utifrån fastighetsägarnas och kreditgivarnas önskemål. Sålunda skulle 

dimensionen ”komplex – enkel bedömning” därmed även kunna kallas för 
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auktorisations- eller expert- dimensionen. Samtidigt ska man ha i åtanke att i ett 

värdeutlåtande upptas olika förutsättningar som gäller för det specifika utlåtandet. 

Dessa antaganden berör därför informationen i utlåtandena på olika sätt, vilket 

minskar jämförbarheten mellan värdeutlåtanden. Detta kan kanske ses som att 

fastighetsvärderare överlåter tolkningen av värderingens trovärdighet till den 

intressent som ska använda värdeutlåtandet som beslutsunderlag.  

 

Sammanfattningsvis indikerar detta att de auktoriserade fastighetsvärderarna 

uppfattar att marknadsaktörer, i form av fastighetsägare och kreditgivare, 

prioriterar informationens relevans medan myndigheter, i form av skatte-

myndigheten, prioriterar informationens tillförlitlighet.  

 

5.4.2  Förankring i tidigare värderingar 

Resultaten visar även att förankringar i egna eller andras värdeutlåtanden har ett 

relativt litet förklaringsvärde på de tre centrala dimensionerna i värderarnas 

tankemönster. Detta tyder på att de auktoriserade fastighetsvärderarnas egna eller 

andras värdeutlåtanden inte är centrala beståndsdelar i deras värderingsarbete. 

Studien har därmed inte hittat något stöd för att fastighetsvärderare i huvudsak 

förankrar bedömningarna i tidigare värderingar (Diaz III, 1997; Diaz III och Hansz, 

1997, 2001; Diaz III och Wolverton, 1998). Samtidigt kan detta tolkas som att 

fastighetsvärderarna inte litar på sina egna eller varandras värderingar. Att 

värderarna inte litar på andra fastighetsvärderares värderingar framkom även 

under intervjuerna. Om detta beror på att gemensamma värderingsstandarder 

ännu inte är fullt utvecklade för branschen framkom inte i intervjuerna.  

 

Genom att ta studiens kontext i beaktande, där de auktoriserade fastighets-

värderarna utgått från en typisk kommersiell fastighet som de värderar inför 

årsbokslut, kan resultatet nyanseras ytterligare. I studien har fastighetsvärderarna 

utgått från en mer generell uppfattning om en fastighet på hemmamarknaden. 

Avsaknaden av tillit till andra skulle även kunna bero på att man inte vet vilken 

information, kvalitet på informationen eller vilka analysverktyg som använts vid 

de tidigare värderingarna (jämför Matysiak och Wang, 1995; Geltner et al., 2007; 

Netzell, 2009).  

 

Detta betyder att studien inte funnit belägg för föreställning F5 (Auktoriserade 

fastighetsvärderare förankrar till stor del sina bedömningar i tidigare värderingar, egna 

eller andras). Att fastighetsvärderare inte förankrar värderingen i egna eller andras 

bedömningar på en för dem känd marknad där fastighetsvärderaren har hög lokal-

kännedom, stämmer i och för sig överens med Diaz III (1997).  
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5.4.3 Schabloniserad information  

Resultaten visar att det å ena sidan finns information som auktoriserade fastighets-

värderare uppfattar är svår att kontrollera eftersom den är svår att mäta. Denna 

osäkra information bedöms med hjälp av uppskattningar. Fastighetsvärderarnas 

uttalanden under intervjuerna ger stöd för denna tolkning. Till skillnad från sådan 

information som man söker sig fram till är diskonteringsränta ett val eller rättare 

sagt en bedömning utifrån samhälls- och objektsspecifika förhållanden. Räntan ska 

uttrycka faktiska kostnader för fastighetens kapital, avkastning och risk. Flertalet 

av fastighetsvärderarna anger att de bestämmer kalkyl-/diskonteringsräntan 

utifrån ett direktavkastningskrav som härleds från ortsprismaterial.  

 

Restvärde är i sin tur en framräknad produkt av insamlad information om andra 

faktorer. Samtidigt beror användandet av restvärde på de metod- och analysval 

som fastighetsvärderarna gör. Merparten av fastighetsvärderarna använder sig av 

restvärde. Som ett exempel kan nämnas att flertalet av de tillfrågade angett att de 

använder sig av kassaflödesmetoden, i vilken både restvärde och kalkylränta 

behövs. Fastighetsvärderarna framförde även att kostnader för förvaltning och 

administration bestäms schablonmässigt, vilket stämmer väl överens med tidigare 

studier (Lind och Lundström, 2009; Öhman et al., 2012).  

 

Å andra sidan finns det information som fastighetsvärderare uppfattar är lätt att 

mäta eftersom den har en konkret karaktär. Denna objektiva information verifieras 

av de auktoriserade fastighetsvärderarna själva. Denna tolkning bygger på att 

fastighetsvärderarna uppfattar att informationen om hyresvillkor och 

hyresintäkter är mycket tillförlitlig samt att bedömningen till övervägande del 

grundas på värden vilka är mätbara. Även detta stöds av fastighetsvärderarnas 

uttalanden, där det framkom att hyreskontrakt är faktiska uppgifter som 

fastighetsvärderarna själva går igenom fysiskt, ”svart på vitt”. Som ett exempel 

kan nämnas de skriftliga hyreskontraktens kvantifierbara data i form hyror och 

löptider. Schabloner och prognoser är mindre tillförlitliga än verifierbar 

information (Joslin, 2005; Lorenz et al., 2006).  

 

Resultaten ger inte ett tydligt svar på i hur stor utsträckning som de auktoriserade 

fastighetsvärderarna använder sig av schabloner. Det är därmed inte möjligt att ge 

ett otvetydigt stöd för föreställning F6 (Auktoriserade fastighetsvärderare använder i 

stor utsträckning schabloner vid fastighetsvärdering). Förutom att fastighetsvärderarna 

använder sig av schabloner visar resultaten att fastighetsvärderarna även använder 

information som de uppfattar är lätt att verifiera dvs. objektiv information. Likväl 

står det klart att de använder sig av information som bygger på uppskattningar 

och då ofta av framtida förhållanden. 
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Även i detta sammanhang speglas hyrans sammansatta natur, vilket även 

framkom under intervjuerna. Med hänsyn till vilken typ av information från hyres-

kontrakten som fastighetsvärderare använder sig av under värderingsprocessen 

växlar informationens karaktär. Utifrån fastighetsvärderarnas fokus vid värdering 

relateras hyreskontraktens villkor till fastighetsobjektet och dess ägare medan 

hyresintäkter relateras till marknaden i ett större makroperspektiv. Både 

hyresintäkter och hyreskontraktens villkor uppfattas som kvantifierbara med 

hänsyn till informationens verifierbarhet samtidigt som fastighetsvärderarna anser 

att hyresintäkter kräver en komplex bedömning. 

 

5.4.4  Fastighetens läge 

Under intervjuerna tog flera fastighetsvärderare upp läget som inte bara en utan 

de tre viktigaste faktorerna som har störst betydelse för fastigheters marknads-

värde. Genomsnittsgriden visar att läget är viktigt, men inte det enda som 

fastighetsvärderarna tar hänsyn till när de bedömer en kommersiell fastighets 

marknadsvärde (Geltner et al., 2007). Detta indikerar att ”läget, läget, läget” är en 

myt. Resultaten visar att olika aspekter av läget är av betydelse i de auktoriserade 

fastighetsvärderarnas tankemönster, både i sig själv men även genom att läget 

påverkar andra värdepåverkande faktorer både direkt och indirekt.  

 

Resultaten visar således att fastighetsvärderarnas initiala bild av läget som den helt 

dominerande faktorn inte stämmer. Fastighetsvärdering förefaller mer komplicerat 

än så. När fastighetsvärdering studeras på djupet framkommer att de 

auktoriserade fastighetsvärderarna utför ett kvalificerat arbete. Läget är 

fortfarande en mycket viktig del på makronivå. Detta hänger troligen ihop med 

lägets vikt vid riskbedömning och hyresmarknadsanalys, vilket till viss del kan 

liknas vid värderingsprocessens orts- och marknadsanalys. 

 

Detta resultat motsäger föreställning F7 (Auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar 

att fastigheters läge är den dominerande värdepåverkande faktorn vid bedömning av 

marknadsvärde).  

 

5.5. Komplexitet i fastighetsvärderares tankemönster 

Utifrån tidigare forskning vet vi att de auktoriserade fastighetsvärderarna arbetar i 

en komplex miljö (Diaz och Hansz, 2002). Att de auktoriserade fastighets-

värderarna använder sig av ett stort spektrum av intäkts-, kostnads-, fastighets- 

och metodrelaterad information framkommer i resultaten, vilket överensstämmer 

med fastighetslitteraturen (företrädesvis Persson, 2008a).  
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I studien uttryckte fastighetsvärderarna vad de själva skulle vilja förändra i 

värderingsförfarandet för att förbättra både värderingen och värdeutlåtandet. 

Ungefär hälften uppgav att faktorer av beskrivande karaktär såsom registerdata 

kan tas bort och näst intill samtliga angav att faktorer relaterade till bedömning 

och framtid såsom prognoser, marknadsanalyser, miljöpåverkan och byggtekniska 

bedömningar kan vägas in i högre grad. Detta stämmer överens med Lorenz et al. 

(2006) studie som visade att tyska värderingsintyg består av omfångsrik 

information av beskrivande karaktär som byggnadsbeskrivningar medan mer 

framtidsorienterad information saknas.  

 

Hur komplexiteten i omgivningen uppfattas beror även på om fastighets-

värderarna upplever att de lyckas ”eucity” eller misslyckas ”noxity” med sina 

värderingsuppdrag (jämför Häckner, 1988). Detta framgår inte helt klart av 

resultaten. Samtidigt kan man nästan förutsätta att om de upplever att de 

misslyckas med sina uppdrag så skulle de förmedlat detta under intervjuerna. Det 

kan antas att fastighetsvärderarna uppfattar att de lyckas med värderingar utifrån 

att de får ersättning för värderingsuppdragen. Måhända inte så mycket ersättning 

som de skulle vilja få. Att fastighetsvärderarna uppfattar att de lyckas med sina 

värderingar styrks även av att de anser att det är på grund av sin auktorisation 

som de anlitas av vissa beställare och att auktorisationen är en kvalitetsstämpel 

(jämför Lorentzon, 2011). Utifrån ovanstående diskussion kan man sluta sig till att 

de auktoriserade fastighetsvärderarna har ökad tolerans för komplexiteten i miljön 

dvs. ”eucity”. Detta innebär att man kan dra slutsatsen att de arbetar med ökad 

integrerad komplexitet och att de därigenom till viss del matchar komplexiteten i 

beslutsmiljön (Streufert och Schroder, 1965; Clark-Murphy, 2010). 

 

Resultaten visar att de auktoriserade fastighetsvärderarna uppvisar en relativt hög 

komplexitet i sina tankemönster. Förutom att antalet dimensioner i tankemönstret 

mätts som antal tolkningsbara46 komponenter illustreras komplexiteten av att de 

tre tolkningsbara dimensionerna har ett relativt stort förklaringsvärde. Dessa 

dimensioner kan därmed anses centrala vid värdering av en kommersiell fastighet 

enligt de förutsättningar som angavs i studien. Resultaten visar även att när 

fastighetsvärderarna delas upp i grupper utifrån olika bakgrundsvariabler så 

uppvisar samtliga en relativt hög komplexitet. Även att de använder sig av en stor 

flora av värdepåverkande faktorer vid bedömning enligt resultaten kan ses som 

uttryck för hög integrerad komplexitet.  
 

                                                         
46

 Komponenternas tolkningsbarhet har redovisats under innehåll i föregående avsnitt. 
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Att resultaten visar att de auktoriserade fastighetsvärderarnas tankemönster 

uppvisar en relativt hög komplexitet överensstämmer sålunda med föreställning 

F8 (Auktoriserade fastighetsvärderares tankemönster uppvisar en relativt hög komplexitet).  

 

5.6. Homogenitet och skillnader i fastighetsvärderares 
tankemönster 

5.6.1  Likheter i tankemönstren 

Eftersom resultaten uppvisar att de tre centrala dimensionerna återfinns genom-

gående när de auktoriserade fastighetsvärderarna uppdelas i olika grupper efter 

olika bakgrundsvariabler, är det meningsfullt att diskutera ett genomsnittligt 

tankemönster som uttryck för homogenitet. De tre dimensionerna återfinns även 

genomgående vid retestintervjuerna som genomfördes ett drygt halvår efter 

huvudstudien. 

 

Analyser av tankemönstren, visar att relationerna i begreppsstrukturerna är 

likartade. Till exempel är informationens verifierbarhet något som fastighets-

värderarna uppfattar på samma sätt (jämför Weick et al., 2005). Detta är särskilt 

påtagligt när det gäller hyreskontraktens villkor, vars information uppfattas 

inneha ”hög verifierbarhet”. De uppfattar även att hyresintäkter är av stor 

betydelse för både kreditgivare enligt ”bedömningens höga komplexitet” och för 

bedömning av marknadsvärde enligt ”värderingens makro fokus”. Detta går i linje 

med de tre dimensioner i tankemönstret som framkommit i det genomsnittliga 

tankemönstret.  

 

Även om auktorisationen av fastighetsvärderare enbart funnits i ett tiotal år så 

uppvisar auktoriserade fastighetsvärderare likartade tankemönster.47 Om 

likheterna kan förklaras utifrån utbildning eller socialisering in i ASPECT kan 

studien inte svara på. Däremot visar resultaten att de har en likartad utbildning 

och till viss del följer gemensamma riktlinjer såsom SFI:s värderingshandledning 

samt följer ASPECTs etiska regler i form av ”god värderarsed”. Enligt fastighets-

värderarna sker även samverkan inom ASPECT genom fortbildning och andra 

träffar.  

 

Att de auktoriserade fastighetsvärderarna uppvisar likartade tankemönster 

överensstämmer med föreställning F9 (Auktoriserade fastighetsvärderare har likartade 

tankemönster). Denna gemensamma tankestruktur har sålunda visat sig både 

                                                         
47

 Även andra professionella yrkesgrupper såsom auktoriserade revisorer har uppvisat 

likartade tankemönster (Öhman et al., 2006). 
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genom att de tre centrala dimensionerna återfinns när fastighetsvärderarna delas 

upp i olika grupper men även över tid. 

 

5.6.2 Skillnader i tankemönstren med hänsyn till bakgrundsvariabler 

 Fastän de auktoriserade fastighetsvärderarna uppvisar en relativt hög 

samstämmighet i sina tankemönster finns vissa skillnader. Detta framkommer i 

resultaten när respondenterna delas upp i grupper efter olika bakgrundsvariabler. 

Skillnaderna finns dels i tankemönstrens innehåll på detaljnivå, och dels i 

komplexitet mellan vissa grupper. Skillnader i komplexitet visas genom att 

gruppernas tankemönster har mellan tre och fem centrala dimensioner.  

 

Utbildningsbakgrund  

Resultaten visar att en stor del av de tillfrågade fastighetsvärderarna har tagit 

examen på KTH. Studiens resultat visar även på ett antal skillnader i de 

auktoriserade fastighetsvärderarna tankemönster med hänsyn till om de läst vid 

KTH eller något annat lärosäte. Innehållet i tankemönstren visar också att 

fastighetsvärderare som har läst på KTH uppfattar att fastighetens geografiska läge 

kan anses som mycket tillförlitligt och verifierbart, jämfört med fastighetsvärderare 

vilka läst vid andra lärosäten. De auktoriserade fastighetsvärderare som läst på 

KTH förefaller arbeta med en lägre grad av komplexitet eftersom denna grupps 

tankemönster uppvisar tre centrala dimensioner. Dessa fastighetsvärderare skiljer 

sig från de fastighetsvärderare från andra lärosäten som har fem dimensioner.  

 

En möjlig förklaring till dessa olikheter kan vara kulturella skillnader (Hofstede et 

al., 2010). Beträffande kultur kan man måhända säga att det kan finnas skillnader 

på de värderingssätt som behandlas i undervisningen vid de olika lärosätena. 

Möjligen har KTH mer kvantitativa traditioner samt standardiserad och normativ 

utbildning jämfört med de andra lärosätena. Detta är i och för sig inte konstigt 

eftersom KTH under lång tid var den enda utbildningen inom fastighetsekonomi. 

Samtidigt kan tilläggas att ingenjörsutbildningar generellt sett är inriktade på 

matematiska och naturvetenskapliga ämnen. Det har sedan länge varit 

prestigefullt att examineras som civilingenjör från KTH. En sådan tradition av 

prestige kan leda till en strävan att följa vissa normer. Traditioner kan även leda till 

uppfyllande av generella uppfattningar (jämför Weick et al., 2005; Schein, 2010). 

Detta kan gestalta sig i relativt homogena strukturer av tankemönster i en grupp 

som examinerats från ett och samma lärosäte (jämför Hellgren och Löwstedt, 1997).  
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Verksamhetsort 

Resultaten tyder även på att det finns skillnader i de auktoriserade fastighets-

värderarnas tankemönster utifrån verksamhetsort. I resultaten framträder ett 

möjligt mönster av skillnader i tankestrukturer utifrån storleken på fastighets-

värderarnas verksamhetsort, vilka står i relation till storleken på orterna där 

Stockholm är den största orten följd av Göteborg, Malmö och övriga orter. Detta 

betyder att det finns mest skillnader mellan fastighetsvärderare i Stockholm och 

övriga orter och att det är minst skillnader mellan Malmö och övriga orter.  

 

Resultaten visar även att fastighetsvärderare som är verksamma i Stockholm 

förefaller arbeta med mindre komplexitet eftersom dessa gruppers tankemönster 

uppvisar tre centrala dimensioner. Detta till skillnad från de som är verksamma i 

Göteborg vilka har fyra och de som är verksamma i Malmö vilka har fem. Detta 

betyder att antalet dimensioner för att förklara fastighetsvärderarnas tankemönster 

förefaller vara beroende av storleken på verksamhetsort.  

 

Att det är skillnad mellan exempelvis Stockholm och resten av Sverige kan 

förklaras genom den lokala marknadens karaktär. Stockholm är en mer 

sofistikerad marknad (Englund et al., 2004). Med detta menas att i Stockholms-

regionen är transaktionsvolymen av kommersiella fastigheter högre än i resten av 

Sverige (Nordlund och Lundström, 2011). Flertalet konsultföretag har förutom 

fastighetsvärderingstjänster annan kompletterande verksamhet i Stockholm 

(jämför Ejermark, 2008; Lundström, 2008b). Marknadens transparens i form av 

tillgång till information kan i och med ovan nämnda orsaker anses högre i 

Stockholm än i resten av Sverige. Detta kan medföra att informationssökningen är 

mer systematisk i Stockholm än på mindre orter, vilket även uttrycktes under 

retestintervjuerna. Eventuellt kan detta peka på att den privata relationen48 kan ha 

större betydelse utanför Stockholmsregionen, eftersom de auktoriserade fastighets-

värderarna måste hitta andra källor än skriftliga källor som registerdata eller 

konsultbyråernas egna aggregerade data för att samla in information. Resultaten 

visar att fastighetsvärderare i Stockholmsregionen upplever att bedömningens 

komplexitet är centralare vid fastighetsvärdering än informationens verifierbarhet. 

Detta kan därmed förklaras av att de har tillgång till traditionell fastighets-

information i högre grad än andra.  

 

Samtidigt kan en individs representationer av miljöns komplexitet förenklas 

(Stabell, 1978). De auktoriserade fastighetsvärderarnas uppfattningar om den 

komplexa miljön kan till exempel förenklas genom beställarnas instruktioner. 

                                                         
48

 Som en av retestrespondenterna uttryckte sig om att spela tennis (jämför avsnitt 4.3.4). 
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Detta kan ta sig uttryck i mer eller mindre utförliga instruktioner såsom vilka 

informationskällor, typ av information och metoder som ska användas i fastighets-

värderingen. Detta styr fastighetsvärderarnas insamling av information vilket även 

påverkar bedömningen av informationen. Skillnaderna kan sålunda ha en 

institutionell förklaring utifrån beställarnas krav och behov vilket beror på ägar-

förhållanden (Englund et al., 2004; Nordlund och Lundström, 2011) på orterna. I 

exempelvis Stockholm kan beställarnas instruktioner färgas av att offentliga och 

institutionella fastighetsägare dominerar. Dessa kan antas ha en relativt given 

struktur på vilka förutsättningar som ska gälla vid fastighetsvärderingar. Göteborg 

har en stor del kommunala ägare. Även de kan antas ha en relativt given struktur 

på sina instruktioner. Malmö har ett stort antal olika privata ägare. Med hänsyn till 

det sistnämnda kan detta medföra en större variation i beställarnas instruktioner. 

Utifrån detta resonemang kan de auktoriserade fastighetsvärderarna som är 

verksamma i Malmö uppleva en större osäkerhet vid fastighetsvärdering med mer 

utrymme för alternativa tolkningar än i exempelvis Stockholm (jämför Stabell, 

1978). 

 

Ytterligare en aspekt är att individer blir bra på att göra de saker som är viktiga för 

dem och som de ges tillfälle att utföra ofta (Hofstede et al., 2010:394). Hur ofta 

fastighetsvärderare har likartade värderingsuppdrag kan bero på marknadens 

storlek. Utifrån tidigare argumentation kan därför frekvensen av att fastighets-

värderare utför likartade uppdrag antas vara högre i Stockholm jämfört med de 

andra städerna. Att fastighetsvärderarna har fler och måhända även mer likartade 

uppdrag i de stora regionerna får därmed som konsekvens att de känner sig 

säkrare på sin kunskap. Detta kan i sin tur medföra att de gör förenklingar och 

frångår normativa modeller vid fastighetsvärdering. 

 

Utifrån resultaten kan man inte sluta sig till om de olika antal dimensioner som 

fastighetsvärderarna uppvisar, beror på att vissa fastighetsvärderare förenklar 

genom kognitiva genvägar eller annat (jämför Jönsson et al., 2001; Bonner, 2008). 

Men trots allt tyder resultaten på att fastighetsvärderarna upplever sitt arbete som 

ganska komplext. Det innebär antingen att man har en motståndskraft mot hög 

komplexitet i omgivningen och alltså jobbar med hög integrerad komplexitet. Eller 

också att man inte har det dvs. att deras tolerans för omgivningens komplexitet 

inte är så hög. I det senare fallet ligger man till vänster på den inverterade U-

kurvan (figur 2:3) alternativt att kurvan har en lägre grad av optimum och ligger 

närmare origo. I det föregående fallet ligger man till höger på kurvan alternativt att 

optimum förflyttats åt höger (jämför Streufert och Schroder, 1965).  
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Sammantaget är det enbart vissa grupper av fastighetsvärderare som uppvisar 

”större”49 skillnader i tankemönstren. Det är därmed inte möjligt att ge ett 

otvetydigt stöd åt föreställning F10 (Olika grupper av auktoriserade fastighetsvärderare 

kan uppvisa vissa skillnader i tankemönster med hänsyn till kön, lärosäte, arbetsplats, 

verksamhetsort, ålder, yrkeserfarenhet och auktorisationsår). Auktoriserade fastighets-

värderare uppvisar vissa skillnader i tankemönster utifrån det lärosäte de läst vid 

samt med hänsyn till vilken verksamhetsort som de i huvudsak arbetar på. Det 

förstnämnda kan bero på den tradition och kultur som lärosätet har/har haft och 

det sistnämnda kan bero på ägarförhållanden och informationstillgång på orten. 

Fastighetsvärderares kön, ålder, yrkeserfarenhet och auktorisationsår visar inte på 

skillnader i samma utsträckning som lärosäte och verksamhetsort. 

                                                         
49

 Med större skillnader menas mer än 10 signifikanta skillnader mellan gruppernas 

respektive skattningar av element på de skalor som de bipolära begreppsparen bildar vid p 

≤ 0,05. 
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6. SLUTSATSER OM AUKTORISERADE 
FASTIGHETSVÄRDERARES TANKEMÖNSTER 

I detta kapitel redovisas studiens slutsatser uppdelade i sex huvudpunkter. Vidare utvecklas 

förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1. Studiens slutsatser 

6.1.1 Innehåll i svenska auktoriserade fastighetsvärderares tankemönster 

En första slutsats är att det finns tre centrala dimensioner i auktoriserade 

fastighetsvärderares tankemönster vid värdering av kommersiella fastigheter. De 

tre dimensionerna ”värderingens mikro fokus – värderingens makro fokus”, 

”informationen svår att verifiera – informationen lätt att verifiera” samt ”komplex 

bedömning – enkel bedömning” kan samtliga relateras till värderingsprocessen 

och dess miljö.  

 

Förutom att resultaten visar att de auktoriserade fastighetsvärderarna använder en 

blandning av fastighets- och marknadsspecifik information indikerar studien att 

värderarnas fokus påverkas av de värdepåverkande faktorernas karaktär. Vid 

informationsinsamling och bedömning av kostnadsrelaterade faktorer är fokuset 

till stor del på mikronivå. Däremot står makronivån i centrum vid informations-

insamling och bedömning av intäkts- och metodrelaterade faktorer.50  

 

Resultaten visar att när det gäller vissa typer av kostnads- och metodberoende 

faktorer använder sig fastighetsvärderarna av aggregerad information i form av 

schabloner som är svåra att verifiera. När det däremot gäller vissa fysiska och 

intäktsrelaterade faktorer som är relativt lätta att verifiera används information 

som de enligt sig själva kan inspektera i någon form. Sålunda använder fastighets-

värderarna olika information beroende på de värdepåverkande faktorernas 

karaktär.51 

 

Fastighetsvärderarna uppfattar att information som är komplex och kan komma 

från olika källor, såsom vissa intäktsrelaterade faktorer, kräver en sammansatt 

bedömning. Information som däremot uppfattas som mindre komplicerad och 

                                                         
50 Studiens resultat överensstämmer med F2 (Auktoriserade fastighetsvärderare använder 

både fastighetsspecifik och marknadsspecifik information vid värdering av fastigheters 

marknadsvärde).  
51 Studiens resultat ger inte ett otvetydigt stöd åt F6 (Auktoriserade fastighetsvärderare 

använder i stor utsträckning schabloner vid fastighetsvärdering). 
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oftast baseras på ett fåtal informationskällor, såsom fysiska faktorer, är relativt 

enkel att bedöma.52 

 

6.1.2 Komplexitet i fastighetsvärderares tankemönster 

Förekomsten av tre tolkningsbara dimensioner indikerar att de auktoriserade 

fastighetsvärderarnas genomsnittliga tankemönster har relativt hög komplexitet. 53 

Ytterligare två dimensioner i genomsnittsgriden har relativt stort förklaringsvärde.  

 

Även den miljö som fastighetsvärderarna arbetar i upplevs som komplex. Studien 

visar att den vedertagna åsikten att läget har störst betydelse vid bedömning av en 

fastighets marknadsvärde inte stämmer. 54 Detta etablerade uttryck ”läget, läget, 

läget” är ett tydligt exempel på en förenkling av verkligheten. Fastighetsvärdering 

uttrycks sålunda schablonartat, måhända för att det är så komplext att 

auktoriserade fastighetsvärderare inte förefaller kunna beskriva detta arbete. 

Däremot visar fastighetsvärderarna att arbetet är komplext när de utför 

värderingarna samt att de (till viss del) kan motstå att förenkla för mycket genom 

kognitiva genvägar eller annat. Detta motstånd är uppbyggt på basis av deras 

utbildning, erfarenhet och upplevd kompetens. Förenklingar skulle till exempel 

kunna ske genom förankring i tidigare genomförda bedömningar.55 Förutom att 

det eventuellt går att sluta sig till att de auktoriserade fastighetsvärderarnas 

kunskap till viss del matchar beslutsmiljöns komplexitet, uppfattar fastighets-

värderarna själva att det är deras auktorisation som gör att de anlitas.  

 

6.1.3 Homogenitet i fastighetsvärderares uppfattningar 

De auktoriserade fastighetsvärderarna uppvisar en relativt hög samstämmighet 

vad gäller uppfattningar om praxis, metoder, beställares påverkan och 

auktorisationens betydelse. För hög homogenitet talar även att de tre centrala 

dimensionerna återfinns genomgående i olika gruppers tankemönster och över tid 

för de fastighetsvärderare som deltog i reteststudien. Fastighetsvärderare 

använder och bedömer således kommersiella fastigheters information om värde-

                                                         
52

 Studiens resultat ger inte ett otvetydigt stöd åt F4 (Auktoriserade fastighetsvärderare 

använder sig till stor del av historisk information vid fastighetsvärdering). 
53 Studiens resultat överensstämmer med F8 (Auktoriserade fastighetsvärderares tanke-

mönster uppvisar en hög komplexitet).  
54 Studiens resultat motsäger F7 (Auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar att 

fastigheters läge är den dominerande värdepåverkande faktorn vid bedömning av 

marknadsvärde).  
55 Studiens resultat har inte funnit belägg för eller mot F5 (Auktoriserade fastighets-

värderare förankrar till stor del sina bedömningar i tidigare värderingar, egna eller 

andras). 
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påverkande faktorer på ett likartat sätt när beställaren är fastighetsägaren inför 

årsredovisning.56 Däremot uppvisar de en mer måttlig homogenitet på individnivå. 

 

6.1.4 Skillnader i uppfattningar mellan olika grupper av fastighetsvärderare 

De relativt få skillnader som visar sig pekar på att den verksamhetsort fastighets-

värderarna i huvudsak är verksamma på och vilket lärosäte de studerat vid 

påverkar komplexiteten i fastighetsvärderarnas tankemönster.57 Om detta beror på 

kulturella skillnader mellan lärosäten och olika tillgång till information på orten 

besvarar inte denna studie. Samtidig kan det inte uteslutas att ytterligare skillnader 

mellan olika verksamhetsorter finns, vilket kan bero på olika tillgång till 

information utifrån den lokala marknadens karaktär.  

 

Beroende på storleken på orten kan transaktionsvolym samt fastighetsbestånd 

skilja sig åt vilket påverkar informationstillgången och frekvensen av att arbeta 

med mer likartade uppdrag. Även dominerande fastighetsägare på den lokala 

marknaden och de enskilda värderingsbyråernas verksamhet kan påverka 

fastighetsvärderare. Fastighetsvärderarnas komplexa miljö kan också influeras av 

utförliga instruktioner och intern tillgång till aggregerad information. Både 

sammantaget och enskilt förefaller dessa faktorer påverka dels hur många 

dimensioner de auktoriserade fastighetsvärderarna har i tänkandet och dels hur 

stor komplexitet som man klarar av att hantera i yrkesutövandet. 

 

6.1.5 Fastighetsvärderares värderingsprocess  

Att fullt ut försöka förklara värderingsprocessen utifrån en normativ modell med 

distinkta och sekventiella steg är inte fruktbart.58 En modell av värderings-

processen bör i stället beskrivas som att insamling och bedömning av information i 

stor utsträckning interagerar med varandra och utmynnar i ett bedömt marknads-

värde. 

 

Ovan nämnda växelspel mellan insamling och bedömning av information har 

beställarens instruktion om värderingen som utgångspunkt. I och med att 

beställare ofta har tillgång till unik information om fastighetsobjektet samt 

                                                         
56 Studiens resultat överensstämmer med F9 (Auktoriserade fastighetsvärderare har 

likartade tankemönster). 
57 Studiens resultat ger inte ett otvetydigt stöd åt F10 (Olika grupper av auktoriserade 

fastighetsvärderare kan uppvisa vissa skillnader i tankemönster med hänsyn till kön, 

lärosäte, arbetsplats, verksamhetsort, ålder, yrkeserfarenhet och auktorisationsår). 
58 Studiens resultat motsäger F3 (Auktoriserade fastighetsvärderares värderingsprocess 

innehåller i stora drag tre distinkta och sekventiella steg som utgår från beställarens 

instruktion: informationsinsamling, bedömning av information och utfall). 
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fastställer många av de förutsättningar som ska gälla vid värderingen kan en 

beroendeställning uppstå mellan beställare och fastighetsvärderare. Auktoriserade 

fastighetsvärderare uppfattar att beställare till viss del kan påverka både 

fastighetsvärderare och fastighetsvärderingar genom den information som 

lämnas.59  

 

6.1.6 Undersökningsmetodens tillförlitlighet 

De använda metoderna och speciellt gridteknik har varit verkningsfulla för att 

fånga svenska auktoriserade fastighetsvärderares uppfattningar om fastighets-

värdering och kan med fördel användas i andra studier av liknande fenomen. 

Under studiens tre steg (pilot-, huvud- och reteststudien) framkom att de värde-

påverkande faktorer och de frågor som ställts är giltiga för att kunna analysera hur 

svenska auktoriserade fastighetsvärderares tankemönster ser ut. Under hela 

studien har utrymme lämnats åt fastighetsvärderarna att uttrycka sina synpunkter 

om något ska läggas till eller tas bort för att beskriva deras individuella upp-

fattningar om värderingsprocessen och dess miljö. De flesta respondenter ansåg att 

gridformuläret och de öppna frågorna täckte in de väsentliga sakerna utifrån syftet 

med studien. Beträffande vissa föreställningar var det inte möjligt att entydigt 

varken få stöd för dem eller att avvisa dem. Dessa diskuteras därför i avsnittet om 

fortsatt forskning. 

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

6.2.1 Professionella auktoriserade fastighetsvärderare eller en profession 

Fastighetsvärdering kvalitetssäkras av fastighetsvärderare. Vissa grupper såsom 

fastighetsbolag och kreditgivare har börjat ställa som krav att det ska vara en 

auktoriserad fastighetsvärderare som utför värderingen (jämför Lorentzon, 2011). 

Auktoriserade fastighetsvärderare innehar en specifik kunskap och har enligt 

studiens resultat ett relativt likartat tankesätt i sitt yrkesutövande. Studien har 

visat på att en gemensam nationell standard för de auktoriserade fastighets-

värderarna inte finns. Samtidigt visar studien att många av fastighetsvärderarna 

utgår från dels svensk fastighetsnomenklatur och dels SFI:s värderings-

handledning. Frågan är då om fastighetsvärderarna vill få samhällets erkännande i 

form av en egen profession och hur de i så fall uppnår det. Frågan är om man kan 

se auktorisationen som en del i etablerandet av en profession, vilken har alternativt 

söker legitimitet. 

 

                                                         
59 Studiens resultat överensstämmer med F1 (Auktoriserade fastighetsvärderare uppfattar 

att beställare kan påverka fastighetsvärderare och fastighetsvärderingar). 
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En av förutsättningarna för att åstadkomma legitimitet utåt kan vara att de måste 

utforma gemensamma standarder vilka de sedan ska följa ”till punkt och pricka”. 

Samtidigt är det är en sak att skapa legitimitet utåt, men vilka följdeffekter skulle 

detta få inom organisationen dvs. den interna legitimiteten inom ASPECT? Denna 

studie har inte fokuserat på om de auktoriserade fastighetsvärderarna är en 

organisation av professionella yrkesutövare eller om de ska ses som en egen 

profession (jämför Evetts, 2003).  

 

Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att se hur långt ASPECT och de 

auktoriserade fastighetsvärderarna har kommit. Med andra ord i hur stor 

utsträckning som de uppfyller olika definitioner av en profession (se Wilensky, 

1964; Abbott, 1998). De auktoriserade fastighetsvärderarnas eventuella sökande 

efter legitimitet skulle med fördel kunna studeras utifrån en institutionell ansats 

(Meyer och Rowan, 1977; Scott, 1995) då legitimitet kan ses som ett resultat av 

institutionalisering (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

6.2.2  Förväntningsgap och kognitiva gap 

Studiens resultat indikerar att auktoriserade fastighetsvärderare anser att olika 

grupper av beställare vill få viss typ av information kvalitetssäkrad. Utifrån att 

beställares tyngsta incitament vid fastighetsvärdering är värderingens trovärdighet 

på marknaden samt att den ska vara korrekt och realistisk (Levy och Schuck, 2005), 

kan frågan uppstå om vilken typ av olika underlag för värderingen som 

beställarna vill få kvalitetsgranskad. Finns det likheter och skillnader i 

uppfattningar mellan olika grupper av beställare om vilken information som de 

anser är viktig och vill få kvalitetssäkrad inför beslutsfattande? Både intern-

värderare i fastighetsbolagen och kreditgivare använder oberoende värderare för 

att legitimera och kvalitetssäkra företagens och kreditgivarnas egna bedömningar, 

fastän i olika syfte (se exempelvis Lorentzon, 2011). Om en fastighetsvärderings 

syfte är så pass styrande (vilket indikeras i värderingshandledning, tidigare 

forskning och i denna studies resultat) kan förväntas att det finns skillnader mellan 

grupperna av beställare med hänsyn till om de ska använda fastighetsvärderingen 

för kreditgivning, belåning eller i redovisningssyfte.  

 

I tidigare studier av professionella yrkesgrupper såsom revisorer och kreditgivare 

har förväntningsgap och kognitiva gap studerats med hjälp av gridteknik (Öhman, 

2007). Ett förväntningsgap kan uppstå när olika beställares förväntningar på 

fastighetsvärderares värdering inte överensstämmer med vad fastighetsvärderaren 

utför (jämför Liggio, 1974). Kognitiva gap kan betecknas som skillnaden mellan en 

beställares uppfattningar om vad de förväntar att värderingen ska leverera och vad 

värderingen levererar.  
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Figur 6:1 om förväntningsgap och kognitiva gap är en omarbetning av Öhmans 

(2007:251) modell. Förväntningsgapet illustreras som skillnaden mellan de 

heldragna horisontella linjerna i modellen. Ett förväntningsgap kan sålunda finnas 

i skillnaden mellan vad ”fastighetsvärderare - har uppfattningar om - vad 

värderingen levererar - ur ett perspektiv som - utförare” och ”beställare - har upp-

fattningar om - vad värderingen levererar - ur ett perspektiv som - användare”. I 

figuren illustreras kognitiva gap exempelvis som skillnaden mellan vad 

”fastighetsvärderare - har uppfattningar om - vad värderingen levererar - ur ett 

perspektiv som - utförare” och vad ”fastighetsvärderarna - har uppfattningar om - 

vad värderingen levererar - ur ett perspektiv som - användare”. Kognitiva gap 

illustreras sålunda genom att förloppet är brutet till en annan nivå. 

 

Fastighetsvärderare
vad värderingen 

levererar
utförare

Beställare
Vad värderingen 
borde leverera

användare

har uppfattningar om ur ett perspektiv som

 
Figur 6:1 Modell om förväntningsgap och kognitiva gap 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om det finns 

förväntningsgap och/eller kognitiva gap enligt figur 6:2. Beställare kan till exempel 

vara fastighetsägare (i form av bolagens internvärderare) och kreditgivare vilka är 

i behov av värdeutlåtanden. Enligt tidigare forskning (Kinnard et. al., 1997; Levy 

och Schuk, 1999) kan en skillnad mellan dessa två beställare finnas, med hänsyn till 

deras olika syften med värderingen. Måhända försöker fastighetsägare använda 

sig av påtryckningar för att höja värdet på fastighetsobjekt medan kreditgivare 

försöker pressa ned värderingen. 
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Figur 6:2 Förväntningsgap och kognitiva gap - vad fastighetsvärderingen 

levererar när fastighetsägare alternativt kreditgivare är beställare 

I figur 6:2 har två typer av beställare lagts till för att illustrera att det kan finnas 

flera typer av beställare som beställer fastighetsvärdering med olika syfte. Den 

övre heldragna linjen A är fastighetsvärderarnas uppfattningar i denna studie.  

 

 Förväntningsgap skulle kunna finnas mellan vad fastighetsvärderarna 

kvalitetssäkrar i förhållande till vad olika beställare vill få kvalitetssäkrat. I 

figuren är detta skillnaden mellan de heldragna linjerna A och B 

respektive A och C.  

 

 Förväntningsgap kan även finnas mellan beställare. Vad beställare i form 

av fastighetsägarna (genom internvärderare i fastighetsbolag) vill få 

kvalitetssäkrat i förhållande till vad beställare i form av kreditgivare vill få 

kvalitetssäkrat. I figuren illustreras detta som skillnaden mellan B och C. 

 

 Kognitiva gap skulle kunna finnas mellan vad beställare förväntar att 

fastighetsvärderarna ska kvalitetssäkra och vad fastighetsvärderarna 

kvalitetssäkrar. Detta kan illustreras som skillnaden mellan heldragen och 

streckad linje B och b respektive C och c.  

 

Detta skulle med fördel kunna studeras med hjälp av samma tillvägagångssätt som 

i denna studie med gridteknik. Utifrån gridformulär och kompletterande metoder 

bör det kunna gå att jämföra uppfattningar om värdepåverkande faktorer och 

kvalitetssäkring genom fastighetsvärdering. Enligt nämnda förslag skulle detta 

kunna göras mellan auktoriserade fastighetsvärderare, internvärderare och 

kreditgivare. Jämförelsen kan göras både grafiskt i form av dimensioner och 
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statistiskt med exempelvis Mann-Whitney U-test. Som ett alternativ till gridteknik 

kan studierna även utföras med hjälp av djupintervjuer och/eller enkäter.  

 

En fördel med nyss nämnda förslag till vidare forskning vad gäller i första hand 

internvärderare är att denna studies gridformulär är utformat med hjälp av en med 

denna sysselsättning. För att mäta hur väl det går att fånga internvärderarnas upp-

fattningar utifrån denna studies gridformulär skulle formuläret kunna utvecklas 

vidare med hjälp av ett antal internvärderare i en ny pilotstudie. Den genomförda 

studien kan sålunda replikeras på en annan grupp eller en vid en annan tidpunkt.  

 

6.2.3 Utbildningsbakgrundens påverkan 

Studien har indikerat att det finns skillnader mellan auktoriserade fastighets-

värderare utifrån om de läst på KTH eller vid annat lärosäte. Undersökningar av 

olika lärosäten på gruppnivå kan därför mycket väl vara av intresse. Tidigare 

studier har visat på at det finns skillnader mellan noviser, studenter och 

professionella fastighetsvärderare när de ställs inför samma experimentella 

värdering (Diaz III, 1990b, 1997). En given utveckling av detta skulle därmed 

kunna vara att kartlägga studenters tankemönster vid svenska lärosäten med 

utbildning enligt ASPECTs stadgar. Kartläggningen avser: 

 

 att beskriva och analysera studenters bedömningar av kommersiella 

fastigheters värdepåverkande faktorer när fastighetsägaren är den som 

beställer värderingen inför upprättandet av årsredovisning och  

 

 att jämföra studenternas uppfattningar med de auktoriserade fastighets-

värderarnas uppfattningar utifrån resultaten i denna studie.  

 

Möjliga skillnader skulle kunna bero på skillnaden mellan novisers och 

auktoriserade fastighetsvärderares erfarenhet och kunskap (jämför Simon, 

1997:128).  

 

En studie av detta slag öppnar även upp för om det finns skillnader mellan dels 

studenterna vid lärosätena och dels mellan lärosätena (se exempel på uppställning 

mellan tre lärosäten i tabell 6:1). Detta syftar till: 

 

 att jämföra och dra slutsatser om innehåll, komplexitet och homogenitet i 

studenternas tankemönster och i vilken omfattning uppfattningarna skiljer 

sig åt mellan olika grupper av studenter.  
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Beträffande hur kunskap byggs kan möjliga skillnader bero på olika traditioner 

såsom olika lärosätens vetenskapsteoretiska kunskapssyn. Även detta skulle med 

fördel kunna studeras med hjälp av gridteknik. Utifrån denna studies gridformulär 

skulle ett liknande formulär kunna utvecklas med hjälp av en pilotstudie. Pilot-

studien har till syfte att mäta hur väl det går att fånga studenternas uppfattningar 

med formuläret. Används samma element och/eller samma bipolära begrepp kan 

griderna från både denna studie och respondenternas jämföras både grafiskt och 

statistiskt med hjälp av RepGrid 5 och RepSocio (Gains och Shaw, 2010). 

 

Tabell 6:1 Möjliga skillnader inom och mellan lärosäten 

 KTH Malmö högskola Högskolan i Gävle  

KTH Skillnader inom Skillnader mellan Skillnader mellan 

Malmö högskola Skillnader mellan Skillnader inom Skillnader mellan 

Högskolan i Gävle  Skillnader mellan Skillnader mellan Skillnader inom 

 

6.2.4 Verksamhetsortens påverkan 

Studien pekar även på att det finns skillnader i uppfattningar om värde-

påverkande faktorer mellan auktoriserade fastighetsvärderare utifrån deras 

verksamhetsort. Frågan är om det är typen av fastighetsägare på orten som har 

betydelse eller om skillnader mellan orter är oberoende av sammansättningen av 

fastighetsägare. För att kasta ljus över skillnader i uppfattningar utifrån 

verksamhetsort kan casestudier genomföras.  

 

Studiens design skulle med fördel bygga på tre olika cases från tre olika 

delmarknader, där varje case är en kommersiell fastighet som ska värderas som 

inför årsbokslut. De tre delmarknaderna skulle med fördel vara Stockholm, Malmö 

respektive Norrland. Ett antal fastighetsvärderare av vilka en tredjedel har 

Stockholm, Malmö respektive Norrland som huvudsakligt arbetsområde och 

därmed delmarknad. Samtliga ska utföra bedömningar av respektive case/fastighet 

dvs. varje fastighetsvärderare utför tre fastighetsvärderingar varav en fastighet är 

belägen på fastighetsvärderarens hemmamarknad (se tabell 6:2). En sådan design 

kan därmed fånga möjliga skillnader mellan fastighetsvärderarnas bedömningar 

när de värderar fastigheter på kända respektive okända marknader i olika 

regioner. Detta för att se om det finns skillnader mellan: 

 

 de individuella fastighetsvärderarnas tre värderingar, av ett case på 

hemmamarknaden och två cases på mindre kända marknader (vertikal 

jämförelse i tabell 6:2) och  

 



112 

 mellan olika fastighetsvärderare utifrån huvudsaklig verksamhetsort och 

känd eller okänd marknad (horisontell jämförelse i tabell 6:2). 

 

Tabell 6:2 Ett förslag på en casestudie av fastighetsvärdering på olika marknader 

 1/3 värderare från 

Stockholm 

1/3 värderare  

från Malmö 

1/3 värderare  

från Norrland 

1 case Stockholm … … … 

1 case Malmö … … … 

1 case Norrland … … ... 

 

6.2.5 Värderingsmetodernas innehåll och tillämpning 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att söka en djupare 

kunskap om fastighetsvärderarnas olika arbetsverktyg, såsom värderingsmetoder 

och beräkningsmodeller. Resultaten har visat på att flertalet av fastighets-

värderarna anger att de använder kassaflödesanalys som värderingsmetod. Men 

som Netzell (2009) påpekar kan vi inte med säkerhet utgå från detta. Frågan är vad 

det de kallar för kassaflödesanalys består av. Ett förslag till vidare studier är att 

göra en studie av hur de använder sig av de värdepåverkande faktorerna och vad 

de menar med olika värderingsmetoder såsom t.ex. kassaflödesmetod. Med andra 

ord: hur tillämpas värderingsmetoderna i praktiken och hur kombineras olika 

typer av information av värdepåverkande faktorer?  

 

Detta skulle kunna studeras med antingen intervjuer eller enkäter. Denna typ av 

studie kan om möjligt även kombineras med tidigare nämnda casestudie, 

alternativt att svaren går att söka i materialet från denna studie. Med fördel skulle 

analysen av insamlade data kunna fördjupas i vissa avseenden. Som exempel 

skulle en fördjupning av hur de auktoriserade fastighetsvärderarnas hanterar olika 

värdepåverkande faktorer såsom miljöbelastning i praktiken kunna studeras.  

 

Även en fördjupning av markanta skillnader mellan vissa värdepåverkande 

faktorer såsom förvaltning och administration i förhållande till hyresintäkter kan 

belysas. Motivet till detta är att de auktoriserade fastighetsvärderarna i genomsnitt 

skattat dessa två element som motsatser till ett antal bipolära begrepp.  

 

Ytterligare en fråga är vad studiens resultat får för konsekvenser i praktiken. 

Denna studie tillsammans med ovan föreslagna studier skulle kunna vara till hjälp 

vid utformningen av mer avancerade systematiska beräkningsmodeller vilka har 

till syfte att förbättra värderingarnas träffsäkerhet. För att förstå hur beslut fattas 

måste man förstå hur beslutsfattaren tänker.  
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BILAGOR  

Bilaga 1  Introduktion till gridformulär  

Vad tar auktoriserade fastighetsvärderare hänsyn till vid värdering av kommersiella fastigheters 

marknadsvärde inför årsbokslut? 

Bakgrund 

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) är ett forskningsinstitut vid Mittuniversitetet 

som kommit till på initiativ från företag i regionen inom områdena bank, fastighetsföretagande, 

försäkring, pension och revision. I den förestående undersökningen kartläggs vad auktoriserade 

fastighetsvärderare tar hänsyn till när kommersiella fastigheters marknadsvärde fastställs. Intervjuer 

görs med auktoriserade fastighetsvärderare. Resultaten kommer att presenteras i sådan form att inga 

enskilda respondenters svar kommer att kunna urskiljas. Resultaten kommer att rapporteras i en 

licentiatuppsats, vetenskapliga tidskrifter och skickas till den som deltagit i studien om de så önskar. 

 

Anvisningar för att fylla i formuläret 

Vi är intresserade av hur du ser på ditt arbete utifrån dagens förhållanden och vill att du ska utgå från 

en värdering av en kommersiell fastighet, där ett företag behöver bestämma en fastighets 

marknadsvärde inför det beställande företagets årsbokslut. 

 

Datainsamlingen består främst av en så kallad gridintervju. Den grundas på ett frågeformulär i form av 

en matris med kolumner och rader. 

 I kolumnerna A-M i formuläret finns ett antal faktorer. Ett exempel är ”vakansgrad”.  

 Raderna består av 17 bipolära begrepp. Ett exempel på ett bipolärt begrepp är ”informationen 

är till övervägande del historisk (1) - framtidsorienterad (7)”.  

 Din uppgift är att värdera faktorerna (A-M) utifrån vart och ett av de 17 bipolära begreppen. 

 Vi tar den första raden (det första bipolära begreppet) som exempel: Om du anser att 

informationen om fastighetens vakansgrad (A) till övervägande del är historisk så skattar du 

denna faktor som 1 eller 2 på skalan ”informationen är till övervägande del historisk (1) - 
framtidsorienterad (7)”.  

 Om du sedan anser att fastighetens diskonteringsränta (K) till övervägande del är 

framtidsorienterad så skattar du denna faktor som 6 eller 7 på samma skala.  

 

Det är inte nödvändigt att använda samtliga steg på skalan, men försök att utnyttja skalans 

variationsvidd 1 - 7. Det underlättar för dig om du först identifierar den eller de faktorer som du 

skattar som 1 respektive 7, för att sedan ge de resterande faktorerna siffror mellan 2 och 6. 

Värderingarna kan givetvis inte bli några ”apotekarmått”. Snarare söker vi din spontana uppfattning om 

hur varje faktor (A-M) förhåller sig till de andra på de skalor som de bipolära begreppen utgör. Det är 

viktigt att du fyller i formuläret fullständigt. När samtliga faktorer har skattats kan du tillföra egna 

faktorer och bipolära begrepp. Självfallet finns det inga svar som är rätt eller fel. Det är dina personliga 

uppfattningar vi söker. Efter gridintervjun kommer vi att ställa några öppna frågor samt några frågor 

som bland annat gäller din stationeringsort och erfarenhet. 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  Generella elementförklaringar 

 

Element/Värdepåverkande faktorer 

 
A. Vakansgrad 

 Bedömd och prognostiserad nivå av uthyrningsbar area 

B. Skick och Standard 

 Externt och internt skick utifrån okulär besiktning, byggnadssätt, ålder etc. 

C. Geografiskt läge 

 Fastighetens belägenhet t.ex. ort, glesbygd, A-, B- eller C-läge 

D. Underhåll 

 Löpande, planerat och förebyggande underhåll för att vidmakthålla eller 

återställa fastighetens ursprungliga egenskaper. ”Att hålla fastigheten i skick” 

E. Hyreskontraktens villkor 

 Avtalens löptid, uppsägningsvillkor, etc. 

F. Miljöbelastning 

 Miljöföroreningar 

G. Förvaltning och administration 

 Kostnad för förvaltning och administration i t.ex. egen regi eller entreprenad för 

en eller flera fastigheter 

H. Restvärde 

 Kvarvarande värde efter fastighetens ekonomiska livslängd 

I. Mikroläge 

 Närmiljö och kundströmmar t.ex. galleria, sammansättning av hyresgäster, 

”läget i A-läget” samt fastighetens identitet och kvalitet dvs. ” fastighetens 

varumärke”  

J. Investeringsbehov 

 Behov av utgifter för förbättringar, modifieringar och prestandahöjande 

åtgärder av fastigheten 

K. Diskonteringsränta 

 Kalkylränta, den räntesats som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital 

L. Drift och värmeekonomi 

 Driftskostnad: el, VA, sophämtning, fastighetsskatt, etc. 

Värmeekonomi: hushållande av energi (värmekostnad/kvm) 

M. Hyresintäkter 

 Bedömd och prognostiserad nivå av intäkter avseende hyror, arrenden och 

räntebidrag 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomisk_livsl%C3%A4ngd
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapital
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Bilaga 3  Bakgrundsfrågor deltagande respondent 

  

Namn: 

 

 

Födelseår: 

 

 

Nuvarande arbetsgivare: 

 

 

Stationeringsort: 

 

 

Auktorisationsår: 

 

 
Huvudsakligt verksamhetsområde som auktoriserad fastighetsvärderare: 

□ Storstockholm/Stockholm □ Göteborg/Västra Götaland 

□ Malmö/Skåne    □ Övriga Sverige 

 

 

Hur länge har du arbetat på nuvarande företag?: 

 

 

Hur länge har du arbetat som fastighetsvärderare?: 

 

 

Universitet/Högskoleexamen:   
□ Ja, civilingenjör med lantmätarinriktning 

□ Ja, civilingenjör med fastighetsekonomiinriktning 

□ Ja, annat:    

□ Nej, men uppfyller teorikravet på 140 hp 

□ Nej, annat: 

 

Huvudsakligt lärosäte för genomförda universitets/högskolestudier: 
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Bilaga 4  Kompletterande öppna frågor 

 

1 Vad skulle Du kunna väga in i mindre omfattning utan att riskera att 

värderingen försämras?  

 

 

2 Vad skulle Du kunna väga in i större omfattning för att därigenom 

förbättra värderingen? 

 

 

3 Vilken av följande parter är Din oftast förekommande uppdragsgivare? 

□ Fastighetsägare inför årsbokslut □ Fastighetsägare inför belåning  

□ Skattemyndigheten inför taxering  □ Kreditgivare inför kreditgivning 

□ Annan, nämligen: 

 

 

4 a Vilken/vilka värderingsmetoder använder Du dig i huvudsak av? 

□ Ortsprismetod  □ Kassaflödesmetod 

□ Direktavkastningsmetod □ Annan, nämligen: 

 

 

 

4 b Vilken/vilka metoder utgick Du ifrån när Du fyllde i gridformuläret?  

 

 

 

5 Upplever Du att valet av värderingsmetod är av betydelse för 

uppdragsgivaren? 

 

 

 

6 a Vilken branschspecifik standard använder Du dig i huvudsak av? 
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6 b Vilken internationell värderingsstandard ligger Ditt svar på fråga 6a 

närmast?  

□ International Valuation Standard (IVS) 

□ European Valuation Standards (EVS) 

□ RICS Appraisal and Valuation Standards (Reed book) 

□ Annan, nämligen: 

 

 

7 Hur bestäms kalkylräntan/diskonteringsräntan?  

□ Utifrån en fast schablon för varje delmarknad   

□ Utifrån ett direktavkastningskrav som härleds från ortsprismaterial 

□ Utifrån risk/avkastningsanalyser baserade på finansiell teori  

□ På annat sätt, nämligen:  

 

 

8 På vilket eller vilka sätt är Din auktorisation av betydelse för att bli 

anlitad av en uppdragsgivare? 

 

 

9 Kräver uppdragsgivare att fastighetsvärderaren är auktoriserad? 

Vid årsbokslutsvärdering □ Alltid □ Ibland □ Aldrig  

Vid kreditgivning  □ Alltid □ Ibland □ Aldrig   

Vid belåning  □ Alltid □ Ibland □ Aldrig    

Vid taxering  □ Alltid □ Ibland □ Aldrig 

Inför Svenskt  □ Alltid □ Ibland □ Aldrig 

fastighetsindex     
Vid andra tillfällen,  □ Alltid □ Ibland □ Aldrig   

nämligen:  

 

 

10 Kan du ange några situationer när uppdragsgivare kan påverka 

värderingen?  
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Bilaga 5  Följebrev 

 

Institutionen för samhällsvetenskap  Sundsvall: 2010-01-05 

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) 

 

 

Studie om fastighetsvärderare med auktorisation av ASPECT 

 

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) är ett forskningsinstitut 

vid den samhällsvetenskapliga institutionen vid Mittuniversitetet i Sundsvall, som 

bedriver branschnära forskning inom bank, fastighetsföretagande, försäkring, 

pension och revision. Ett av de pågående forskningsprojekten kartlägger vad 

fastighetsvärderare tar hänsyn till när kommersiella fastigheters marknadsvärde 

fastställs (studien utgör en del i Lina Bellmans kommande avhandling).  

Våren 2011 görs en nationell intervjustudie med fastighetsvärderare som är av 

ASPECT auktoriserade fastighetsvärderare. Vi har genomfört sju intervjuer och då ett 

högt deltagande är av stor vikt för studien hoppas vi att även Ni kan avvara 90-120 

minuter för en personlig intervju under januari-mars 2011.  

Från en akademisk utgångspunkt är kartläggningen teoretiskt intressant och för 

ASPECT är den av praktiskt intresse. Innan studien slutförs kommer resultat och 

slutsatser att redovisas för branschföreträdare från ASPECT. Resultaten kommer 

då att presenteras i sådan form att inga enskilda respondenters svar går att urskilja. 

Alla som deltagit i studien och som så önskar kommer naturligtvis att få ta del av 

resultaten. 

 

Ett stort tack på förhand för Ert deltagande! 

 

 

Lina Bellman  

Doktorand  

Mittuniversitetet Sundsvall 

E-post: lina.bellman@miun.se 

Åke Ekwall 

Ordförande ASPECT:s 

Sektion För Fastighetsvärdering 

  

Einar Häckner 

Professor  

Mittuniversitetet Sundsvall 

 

Peter Öhman 

Föreståndare CER 

Mittuniversitetet Sundsvall 

mailto:lina.bellman@miun.se
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Bilaga 6  Kodning av bakgrundsvariabler 

 

Kön: 0 = Man 

1 = Kvinna 

 

Födelseår: 1 = -1949 

2 = 1950-1959 

3 = 1960-1969 

4 = 1970- 

 

Nuvarande arbetsgivare: 1 = Stort företag 

0 = Andra företag 

 

Stationeringsort:  

 

Auktorisationsår: 1 = 1994 

2 = 1995-2007 

3 = 2008- 

 

Huvudsakligt verksamhetsområde som auktoriserad fastighetsvärderare: 

1 = Stockholm 

2 = Göteborg 

3 = Malmö  1 = Σ Storstäder 

4 = Övriga orter 0 = Övriga orter 

 

Hur länge har du arbetat på nuvarande företag?: 

1 = - 6 år 

2 = 7-20 år 

3 = 21- år 

 

Hur länge har du arbetat som fastighetsvärderare?: 

 

Universitet/Högskoleexamen:   
1 = Civilingenjör lantmätarinriktning/fastighetsekonomiinriktning 

2 = Andra utbildningar och uppfyller teorikravet på 140 hp 

 

Huvudsakligt lärosäte för genomförda universitet/högskolestudier: 

1 = KTH 

0 = Andra lärosäten 
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Bilaga 7 Kategorisering av öppna frågor  

 

Fråga 1: Väga in i mindre omfattning utan att värderingen försämras.  

1 = Inget  

2 = Ja, …  

3 = Vet ej 

 

Fråga 2: Väga in i större omfattning för att förbättra värderingen. 

1 = Inget 

2 = Ja, … 

3 = Vet ej 

 

Fråga 3: Oftast förekommande uppdragsgivare 

1 = Fastighetsägare inför årsbokslut 

2 = Fastighetsägare inför belåning 

3 = Skattemyndigheten inför taxering 

4 = Kreditgivare inför kreditgivning 

5 = Annan, nämligen: 

 

Fråga 4a: Huvudsaklig värderingsmetod 

1 = Kassaflödesmetod  

2 = Ortsprismetod  

3 = Direktavkastningsmetod  

4 = Kassaflödes- och ortsprismetod 

5 = Ortspris- och direktavkastningsmetod 

6 = Kassaflöde, ortspris- och direktavkastningsmetod 

 

Fråga 4b: Använd metod vid ifyllande av gridformulär. 

1 = Kassaflödesmetod  

2 = Ortsprismetod  

3 = Direktavkastningsmetod  

4 = Kassaflödes- och ortsprismetod 

5 = Kassaflödes- och direktavkastningsmetod 

6 = Ortspris- och direktavkastningsmetod 

7 = Kassaflöde, ortspris- och direktavkastningsmetod 

 

Fråga 5: Valet av värderingsmetod är av betydelse för uppdragsgivare. 

1 = Ja 

2 = Ja, … 
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3 = Nej 

4 = Vet inte 

 

Fråga 6a: Huvudsaklig branschspecifik standard 

 

Fråga 6b: Internationell standard 

1 = IVS 

2 = EVS 

3 = Reed book 

4 = Annan 

 

Fråga 7: Kalkylräntan/diskonteringsräntan bestäms av: 

1 = Utifrån en fast schablon för varje delmarknad 

2 = Utifrån ett direktavkastningskrav som härleds från ortsprismaterial 

3 = Utifrån risk/avkastningsanalyser baserad på finansiell teori 

4 = På annat sätt, nämligen:  

 

Fråga 8: Din auktorisations betydelse för uppdragsgivare 

1 = Ingen 

2 = Ja, … 

 

Fråga 9:  

 

Uppdragsgivarens 

krav på 

auktorisation: 

Alltid Ibland Aldrig Vet ej 

a) vid 

årsbokslutsvärdering 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

b) vid kreditgivning 1 2 3 4 

c) vid belåning 1 2 3 4 

d) taxering 1 2 3 4 

e) inför SFI 1 2 3 4 

 

 

Fråga 10: Uppdragsgivares påverkan på värderingen 

1 = Ja, i positiv bemärkelse 

2 = Ja, i negativ bemärkelse 

3 = Nej 
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Bilaga 8 Intervjuguide för retester 

Intervjuguiden nedan består av anvisningar om retestintervjuernas genomförande 

och respondenternas olika uppgifter. Intervjuguiden innehåller följande steg: 

 

Individnivå 

1. Retest. Intervjun genomförs på samma sätt som vid det ordinarie tillfället, 

men med elementen och de bipolära begreppen placerade i en annan 

ordning i gridformuläret. 

 Respondenten påminns att element och bipolära begrepp inte ligger i 

samma ordning. 

 

2. Respondenten diskuterar resultaten från sin retest med ledning av 

siffrorna i gridformuläret. Orginalgridens och griden från retestet i form av 

siffrorna i gridformuläret jämförs och diskuteras. 

 De skattningar som har en skillnad på 3 eller mer markeras.  

 Beror respektive skillnad på att respondenten bytt åsikt s.k. ”substance”. 

Respondenten får ge möjliga förklaringar.  

 Beror respektive skillnad på hur intervjuerna genomförts vid de två 

tillfällena s.k. ”appearance”. Respondenten får ge möjliga förklaringar.  

 

3. Respondenten får ta del av resultatet från sin egen originalgrid i form av 

grafiska framställningar av tre komponenter. Respondenten får först en 

utförlig förklaring av vad en komponent är.  

 Respondenten får uttala sig om elementens och de bipolära begreppens 

placeringar (korrelationer) på respektive komponent är rimligt eller ej.  

 

Genomsnittsgrid 

4. Respondenten får ta del av resultatet av genomsnittsgriden i form av 

grafiska framställningar av tre komponenter. Respondenten delges de 

preliminära tolkningarna av komponenterna.  

 Titta på respektive komponent. Skulle du kunna hitta en eller flera 

beteckningar på respektive komponent med hänsyn till vilka element och 

bipolära begrepp som ligger nära och långt ut på respektive komponent? 

 Respondenten får uttala sig om denne anser att tolkningarna 

överensstämmer eller ej. Respondentens eventuella förslag skrivs ned.  

 

Övrigt  

 Finns det något bipolärt begrepp eller element som du uppfattar som 

diffust eller svårt att förstå? 
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Bilaga 9 Medelvärden, genomsnittsgrid 
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1 3,9 2,9 3,2 3,6 3,4 2,4 3,0 5,9 4,0 5,6 4,5 3,3 4,7 
Info. historisk (1) – 
framtidsorienterad (7) 

2 4,9 3,5 1,7 4,1 6,7 3,9 4,5 1,4 2,2 4,5 1,3 5,2 5,8 
Info. liten (1) - stor (7) 
från fastighetsägare 

3 4,4 4,7 6,5 4,0 6,1 2,4 3,7 2,7 5,7 3,6 3,9 4,5 5,8 
Info. lite (1) - mycket 
(7) tillförlitlig 

4 4,9 4,5 6,0 4,2 4,8 3,9 1,8 4,4 5,4 4,6 5,7 4,3 6,6 
Info. har liten (1) – stor 
(7) påverkan MV 

5 3,8 3,2 1,9 3,8 2,7 6,1 3,5 4,3 2,5 4,7 4,1 3,8 3,4 
Bed. är lätt (1) – svår 
(7) 

6 5,6 1,8 4,8 2,1 2,1 4,5 2,4 4,0 6,5 2,3 5,0 2,9 5,4 
Bed. lite (1) – mycket 
(7) lokalkännedom 

7 4,8 6,3 3,6 5,6 5,7 5,8 3,2 4,0 4,6 6,1 3,4 5,1 5,6 
Bed. liten (1) – stor (7) 
fastighetsspecifik info. 

8 3,8 4,2 5,4 4,2 3,2 4,1 4,5 3,9 4,8 3,8 3,5 4,3 3,7 
Bed. liten (1) – stor (7) 
egna värderingar 

9 3,7 3,8 1,8 3,9 4,1 3,6 2,4 4,2 2,8 4,5 4,8 4,0 5,4 
Bed. lite (1) – mycket 
(7) tid 

10 4,0 2,6 1,9 4,6 1,8 3,4 5,4 4,6 2,3 4,0 4,2 4,3 2,5 
Bed. verkliga v.(1) – 
schablonvärden (7) 

11 3,2 3,3 4,5 3,5 2,6 4,2 3,5 3,1 3,8 3,4 3,2 3,6 3,0 
Bed. liten (1) - stor (7) 
andras värderingar 

12 4,1 2,3 2,2 3,2 2,2 4,8 2,6 4,4 3,3 4,3 5,1 3,5 4,2 
Bed. lite (1) - mycket 
(7) "second opinion" 

13 5,4 2,0 4,6 2,9 2,5 3,1 3,6 5,3 5,4 2,7 6,1 3,9 5,2 
Bed. liten (1) - stor (7) 
marknadsspecifik info. 

14 3,5 3,9 1,3 4,0 4,8 3,8 4,3 1,8 2,2 4,7 1,9 5,1 4,3 
Bed. påv. lite (1) – 
mycket (7) fastighetsä 

15 4,5 3,6 3,5 3,8 4,1 3,4 2,5 4,9 3,8 4,3 6,0 4,2 6,1 
Info. liten (1) – stor (7) 
vikt årsbokslutsvärder. 

16 5,3 4,7 4,9 4,5 5,0 4,9 1,9 4,7 4,7 5,1 5,8 4,0 6,5 
Info. liten (1) - stor (7) 
vikt kreditgivning 

17 4,5 3,7 5,9 3,0 2,6 3,3 1,7 2,6 4,5 2,7 4,0 2,5 6,2 
Info. liten (1) - stor (7) 
vikt taxering 

 

I tabellen ovan återfinns de 67 fastighetsvärderarnas genomsnittssvar på 

gridformuläret. De 221 medelvärdena är beräknade utifrån samtliga besvarade 

gridformulär med två decimaler. De 17 bipolära begreppen återges horisontellt och 

de 13 elementen vertikalt.  

 

I kolumn 1 återges den genomsnittliga värderingen av elementet vakansgrad (A) 

från de 67 fastighetsvärderarna och på rad ett återges de 67 fastighetsvärderarnas 

genomsnittliga värdering av det bipolära begreppet informationen är övervägande 

historisk – informationen är till övervägande del framtidsorienterad (1).  
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Bilaga 10 Begreppsladdningar, genomsnittsgrid 

                                                                                              Komponenter 

Bipolära begrepp  1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Info. överv. historisk – framtids. 

 

0,43  

 

-0,25  

 

-0,65  

 

-0,20  

 

-0,65  

 

-0,50  

 

-0,25 

2. Info. liten - stor från fastighetsäg. -1,21  1,19  -0,61  0,80  0,02  -0,05  -0,02 

3. Info. lite - mycket tillförlitlig 0,43  1,19  0,62  0,15  -0,37  -0,00  0,01 

4. Info. har liten - stor påverkan MV 1,02  0,73  -0,30  -0,31  -0,07  0,04  -0,07 

5. Bed. är lätt – svår -0,33  -0,63  -0,77  -0,08  0,57  0,03  0,02  

6. Bed. lite - mycket lokalkännedom 1,62  -0,02  -0,11  0,64  0,53  -0,28  0,12 

7. Bed. liten - stor fastighetsspec. info. -0,53  0,67  -0,50  -0,47  0,41  -0,23  -0,08  

8. Bed. liten - stor egna värderingar 0,12  -0,08  0,52  0,02  0,16  -0,05  -0,27  

9. Bed. lite – mycket tid 0,01  0,18  -1,05  -0,16  -0,22  0,16  0,09  

10. Bed. överv. verkliga v. – schablonv. -0,44  -1,05  -0,33  0,36  -0,24  0,19  -0,34  

11. Bed. liten - stor andras värderingar  0,11  -0,13  0,30  -0,03  0,33  0,01  -0,19  

12. Bed. lite - mycket "second opinion" 0,39  -0,51  -0,91  0,08  0,28  -0,01  -0,01  

13. Bed. liten - stor marknadsspec. info. 1,34  -0,40  -0,19  0,63  -0,27  0,03  0,06 

14. Bed. påv. lite - mycket fastighetsäg. -1,20  0,55  -0,50  0,37  0,04  -0,02  -0,13 

15. Info. liten - stor vikt årsbokslutsv. 0,68  0,16  -0,84  -0,03  -0,36  0,22  0,05 

16. Info. liten - stor vikt kreditgivning 0,73  0,55  -0,68  -0,37  0,12  0,08  0,05 

17. Info. liten - stor vikt taxering 1,22  0,76  0,07  0,02  0,31  0,23  -0,39 

 

Ovan kan man utläsa varje bipolärt begrepps individuella laddning på sju 

komponenter. De 17 bipolära begreppen återges horisontellt och de sju 

komponenterna vertikalt. Är laddningen positiv betyder det att det bipolära 

begreppets högra ändpunkt hör till komponentens positiva sida och den vänstra 

ändpunkten till den negativa sidan. Är laddningen negativ är det tvärtom.  

 

I den första kolumnen går det att utläsa att den högra ändpunkten bedömningen 

kräver mycket lokalkännedom (6) och den vänstra ändpunkten informationen kommer i 

liten utsträckning från fastighetsägaren (2) har ett starkt samband dvs. hör till den 

första komponentens positiva sida. De två bipolära begreppens motsatser dvs. 

ändpunkterna bedömningen kräver lite lokalkännedom (6) och informationen kommer i 

stor utsträckning från fastighetsägaren (2) hör till den negativa sidan av komponent 1. 

Dessa två laddningar har markerats i tabellen. 
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Bilaga 11 Elementladdningar, genomsnittsgrid 

 

                                                                                      Komponenter 

Element 1 2 3 4 5 6 7 

 

Vakansgrad 

 

0,50  

 

0,11 

 

 -0,37  

 

0,64  

 

0,19  

 

-0,03  

 

-0,03 

Skick och standard -0,74  0,49  0,44  -0,75  0,10  0,16  0,02 

Geografiskt läge 1,31  0,41  1,49  -0,24  0,06  0,10  -0,20 

Underhåll -0,80  -0,11  -0,02  -0,26  -0,06  0,15  -0,23  

Hyreskontraktens villkor -1,00 1,28 0,05 -0,04 -0,38 -0,07 0,44 

Miljöbelastning -0,43  -0,50  -0,36  -0,08  1,18  0,03  0,16 

Förvaltning och administration -1,37  -0,94  0,89  0,75  -0,24  0,06  -0,05  

Restvärde 0,59  -1,30  -0,36  -0,34  -0,44  -0,20  0,08 

Mikroläge 1,22  0,12  0,70   0,17  0,16  -0,41  0,12  

Investeringsbehov -0,75  -0,08  -0,77  -0,42  -0,11  -0,34  -0,27 

Diskonteringsränta 1,36  -0,79  -0,56  -0,14  -0,29  0,37  0,21 

Drift och värmeek. -0,80  0,08  -0,15   0,36  -0,10  0,10  -0,06  

Hyresintäkter 0,94  1,24  -0,99   0,36  -0,06  0,08  -0,19 

 

I tabellen ovan kan man utläsa varje elements individuella ”laddning” på nio 

komponenter dvs. hur starkt elementen korrelerar med respektive komponent. De 

13 elementen återges horisontellt och de 9 komponenterna vertikalt.  

 

I kolumn 1 i tabellen kan man se att geografiskt läge, mikroläge och 

diskonteringsränta laddar starkt på komponent 1 med positivt tecken vilket 

placerar elementen på den sida som betecknats som positiv i studien. Förvaltning 

och administration samt hyreskontraktens villkor laddar också starkt på 

komponent 1, men negativt dvs. på komponentens negativa sida.  
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Bilaga 12  Korrelationer mellan bipolära begrepp, 
Genomsnittsgrid 
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Ovan återges de bipolära begreppens korrelationer med varandra. En gruppering 

som till viss del framträder genom sina relativt höga korrelationer med varandra 

är informationen är mycket tillförlitlig (3), bedömningen är lätt (5) samt bedömningen 

grundar sig till övervägande del på verkliga värden (10) vilka är markerade i tabellen. 
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Bilaga 13 Individuella griders antal komponenter 

 
Variabel Grupp Antal komponenter 

3 4 5 6 

Alla Alla (67) 19 28 19 1 

Kön Män (53) 14 19 19 1 

Kvinnor (14) 5 9 0 0 

Född -1949 (13) 2 2 9 0 

1950-1959 (13) 5 9 1 1 

1960-1969 (20) 8 8 4 0 

1970- (18) 4 9 5 0 

Auktorisationsår 1994 (19) 5 8 5 1 

1995-2007 (32) 12 12 10 0 

2008 (16) 4 8 4 0 

Verksamhetsort Stockholm (20) 9 6 4 1 

Göteborg (13) 1 8 4 0 

Malmö (13) 3 6 4 0 

Övriga (21) 6 8 7 0 

Σ Storstäder (46) 13 20 12 1 

Yrkeserfarenhet -6 (17) 4 8 5 0 

7-20 (19) 8 7 4 0 

21- (31) 7 13 10 1 

Utbildning Civilingenjör 

lantm./fast.ek. (51) 

16 20 14 1 

Annan utbildning (16) 3 8 5 0 

Lärosäte KTH (52) 14 15 12 1 

Andra lärosäten (25) 5 13 7 0 

 

Ovan återges fördelningen av respondenternas antal dimensioner från de 

individuella griderna fördelat på samtliga respondenter samt per grupp. Antal 

komponenter har beräknats enligt Kaisers kriterium.  
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Bilaga 14 Standardavvikelser, genomsnittsgrid  
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1 1,35 
  

1,49  1,72  1,67  1,99  1,75  1,23  1,51  1,43  1,49  1,62  1,59  1,51  
1,57 

2 1,61  
 

1,33  1,17  1,35  0,99  1,56  1,62  1,01  1,50  1,29  0,85  1,23  1,46 
1,31 

3  1,56  
 

1,16  1,04  1,10  0,83  1,48  1,33  1,71  1,27  1,11  1,61  1,40  1,00 
1,28 

4  1,46 
  

1,15  1,25  1,14  1,59  1,91  1,12  1,87  1,53  1,33  1,49  1,52  0,72 
1,39 

5 1,60  
 

1,24  1,66  1,24  1,57  1,65  1,49  1,66  1,16  1,27  1,45  1,20  1,56 
1,44 

6 1,32 
  

1,07  2,06  1,20  1,43  1,86  1,13  1,89  1,10  1,06  1,81  1,24  1,57 
1,44 

7  1,39  
 

1,21  2,56  1,32  1,52  1,28  1,78  1,82  2,35  1,05  1,85  1,09  1,26 
1,58 

8 1,71 
  

1,79  2,25  1,42  1,93  2,02  1,65  1,84  1,89  1,52  1,96  1,49  1,92 
1,80 

9  1,58  
 

1,59  1,23  1,24  1,81  1,85  1,06  1,83  1,36  1,21  1,66  1,47  1,70 
1,51 

10 1,44  
 

1,44  1,53  1,64  1,27  1,89  1,88  1,59  1,59  1,79  1,54  1,72  1,40 
1,59 

11 1,69 
  

1,60  2,43  1,47  1,91  2,00  1,69  1,69  2,05  1,55  1,94  1,63  1,98 
1,82 

12 1,67 
  

1,13  1,48  1,34  1,40  2,15  1,34  1,95  1,71  1,62  1,76  1,45  1,80 
1,60 

13  1,65 
  

1,18  2,17  1,33  1,70  2,02  1,65  1,54  1,67  1,48  1,18  1,39  1,73 
1,59 

14 1,51  
 

1,47  0,74  1,33  2,22  
 

1,80  1,78  0,85  1,38  1,49  1,21  1,54  1,78 
1,47 

15 1,63 
  

1,32  2,13  1,42  1,91  1,86  1,57  2,01  1,92  1,40  1,32  1,70  1,42 
1,66 

16 1,32  
 

1,27  1,81  1,32  1,60  1,64  1,26  1,83  1,72  1,28  1,44  1,55  0,68
* 1,44 

17  1,72 
  

1,73  1,77  1,45  1,82  1,95  1,11  1,80  2,17  1,50  2,33  1,40  1,42 
1,71 

 
 1,54 1,36 1,71 1,35 1,62 1,80 1,45 1,67 1,64 1,38 1,59 1,45 1,47 1,54 

 

Ovan återges standardavvikelser för de 67 respondenternas 221 skattningar av 

elementen på de bipolära begreppsskalorna. De 17 bipolära begreppen återges 

horisontellt och de 13 elementen vertikalt. Längst till höger återges medelvärdet av 

standardavvikelser per bipolärt begreppspar och längst ned återges medelvärdet 

av standardavvikelser per element. Av utrymmesskäl har de bipolära begreppen 

inte skrivits ut. I tabellen kan man se att elementet hyresintäkter (*), har den lägsta 

standardavvikelsen på skattningen av den skala som det bipolära begreppsparet 16 

(informationen är av liten – stor vikt för kreditgivaren när syftet med värderingen är 

kreditgivning) bildar.  
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Bilaga 15  Begreppsladdningar på komponent 1, Gruppvis 

 
  Höger sida 

 

  3:a 2:a Högst 

Grupper Alla 67 (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,22 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,34 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,62 

Genus Män (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,24 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,27 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,58 

Kvinnor (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

1,48 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

-1,57 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

-1,78 

Födelseår -1949 (-14) Bed. påv. lite 
fastighetsäg. 

1,24 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

1,24 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

-1,59 

1950-1959 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,08 (17) Info. är av 
stor vikt taxering 

1,3 (4) Info. har stor 
påverkan MV  

1,31 

1960-1969 (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,44 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,47 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,67 

1970- (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,26 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,63 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,86 

Aukt.år 1994 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

-1,11 (17) Info. är av 
stor vikt taxering 

-1,24 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

-1,64 

1995-2007 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,37 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

-1,4 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,59 

2008- (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,35 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,48 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,69 

Verk.ort Stockholm (4) Info. har stor 
påverkan MV  

-1,23 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

-1,48 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

-1,82 

Göteborg (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

-1,34 (-14) Bed. påv. 
lite fastighetsäg. 

-1,36 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,58 

Malmö (-14) Bed. påv. lite 
fastighetsäg. 

-1,43 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,53 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,78 

Andra orter (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,23 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

-1,23 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

-1,47 

Storstäder (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

-1,28 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,4 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,7 

Yrkesår -6 (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,35 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,45 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,67 

7-20 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

1,21 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

-1,67 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

-1,8 

21- (-14) Bed. påv. lite 
fastighetsäg. 

-1,29 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

-1,3 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,5 

Utb. Civ.ing. 
L/F.ek 

(17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1,25 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,43 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,7 

Annan  (-14) Bed. påv. lite 
fastighetsäg. 

-1,35 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,42 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

-1,49 

Lärosäte KTH (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

-1,2 (13) Bed. mycket 
marknads info. 

-1,31 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

-1,66 

Annan (13) Bed. mycket 
marknads info. 

1,41 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

-1,47 (6) Bed. mycket 
lokalkännedom 

1,57 

 

Förklaring: De tre bipolära begreppens ändpunkter med högst laddning på första komponenten återges 

i de tre kolumnerna, där den som laddar högst är längst till höger. Vissa gruppers data har spegelvänts i 

dataprogrammets output, jämfört med genomsnittsgriden. Komponenternas data har därför negativa 

istället för positiva tecken och vice versa.  
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Bilaga 16  Begreppsladdningar på komponent 2, Gruppvis 

 
  Höger sida  

 

  3:a 2:a Högst 

Grupper Alla 67 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

0,49 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,19 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,19 

Genus Män (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-0,99 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,2 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,24 

Kvinnor (4) Info. har stor 
påverkan MV  

1,09 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,11 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,25 

Födelse
år 

-1949 (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,11 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,23 

1950-1959 (14) Bed. påv. 
mycket fastighetsäg. 

-0,91 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

-1,01 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

-1,76 

1960-1969 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-1,12 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,17 (-5) Bed. är lätt -1,23 

1970- (4/7/9) Info. stor påverkan 
MV/ Mycket tid/ 

Bed. stor 
fastighetsspe. info. 

-0,93 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

-1,09 

Aukt.år 1994 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-0,97 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,35 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,45 

1995-2007 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

0,95 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,15 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,25 

2008- (14) Bed. påv. 
mycket fastighetsäg. 

-0,93 (7) Bed. stor 
fastighetsspe. info. 

-0,94 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

-1,33 

Verk.ort Stockholm (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

0,93 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,31 

Göteborg (17) Info. är av stor 
vikt taxering 

1 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,2 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,23 

Malmö (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

1,14 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

-1,15 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

-1,39 

Andra 
orter 

(-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,07 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,08 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,28 

Storstäder (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-0,94 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

0,95 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,38 

Yrkesår -6 (3/7) stor fastighets-
spec/Tillförlitligt 

0,91 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,02 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,33 

7-20 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

-0,99 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

-1,03 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

1,11 

21- (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,1 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

1,23 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,36 

Utb. Civ.ing. 
L/F.ek 

(-5) Bed. är lätt -0,98 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,12 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,36 

Annan  (17/4) Info. stor vikt 
taxering/MV  

-1,01 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

-1,09 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

-1,08 

Lärosäte KTH (-5) Bed. är lätt -1,04 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,12 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,36 

Annan (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

0,92 (2) Info stor från 
fastighetsäg. 

-1,04 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

-1,12 

 

Förklaring: De tre bipolära begreppens ändpunkter med högst laddning på första komponenten återges 

i de tre kolumnerna, där den som laddar högst är längst till höger. Vissa gruppers data har spegelvänts i 

dataprogrammets output, jämfört med genomsnittsgriden. Komponenternas data har därför negativa 

istället för positiva tecken och vice versa. Kursiv text betyder att komponent 3 bytt plats med 

komponent 2. 
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Bilaga 17  Begreppsladdningar på komponent 3, Gruppvis 

 
  Höger sida  

 

  3:a 2:a Högst 

Grupper Alla 67 (-15) Info. liten vikt 
årsbokslutsv. 

-0,84 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-0,91 (-9) Bed. lite tid -1,05 

Genus Män (-15) Info. liten vikt 
årsbokslutsv. 

0,79 (-12) Bed. lite 
second opinion 

0,82 (-9) Bed. lite tid 1,08 

Kvinnor (-15) Info. liten vikt 
årsbokslutsv. 

-1,05 (-9) Bed. lite tid -1,06 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-1,29 

Födelse
år 

-1949 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-0,85 (-9) Bed. lite tid -0,97 (-15) Info. liten 
vikt årsbokslutsv. 

-1,01 

1950-1959 (-5) Bed. är lätt 0,81 (-1) Info. historisk 0,95 (-9) Bed. lite tid 1,05 

1960-1969 (-16) Info. liten vikt 
kreditgivning 

1 (-7) Bed. liten 
fastighetssp. info. 

1 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

1 

1970- (-12) Bed. lite 
second opinion 

-1,08 (-10) Bed. överv. 
verkliga värden 

-1,1 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,27 

Aukt.år 1994 (-12) Bed. lite 
second opinion 

0,78 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

0,83 (-9) Bed. lite tid 1,02 

1995-2007 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-0,89 (-15) Info. liten vikt 
årsbokslutsv. 

-0,97 (-9) Bed. lite tid -1,15 

2008- (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

1,02 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-1,07 (-9) Bed. lite tid -1,08 

Verk.ort Stockholm (-5) Bed. är lätt -0,99 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg 

-1,03 (-9) Bed. lite tid -1,06 

Göteborg (-16) Info. liten vikt 
kreditgivning 

-0,8 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

0,89 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-1,32 

Malmö (-9) Bed. lite tid 0,99 (-16) Info. liten vikt 
kreditgivning 

-1,04 (-15) Info. liten 
vikt årsbokslutsv. 

-1,04 

Andra 
orter 

(-12) Bed. lite 
second opinion 

-0,76 (-16) Info. liten vikt 
kreditgivning 

-0,79 (-9) Bed. lite tid -1,04 

Storstäder (-5) Bed. är lätt 0,95 (-9) Bed. lite tid 1 (-12) Bed. lite 
second opinion 

1,07 

Yrkesår 
-6 (-15) Info. liten vikt 

årsbokslutsv. 
-0,93 (-12) Bed. lite 

second opinion 
-0,98 (-5) Bed. är lätt -1,01 

7-20 (-5/-15) Bed. 
Lätt/Info. liten årsb. 

-0,87 (-12) Bed. Lite 
second opinion 

-1,13 (-9) Bed. lite tid -1,33 

21- (-15) Info. liten vikt 
årsbokslutsv. 

0,77 (-12) Bed. lite 
second opinion 

0,8 (-9) Bed. lite tid 0,95 

Utb. 
Civ.ing. 
L/F.ek 

(-15/-16/-7) Info. 
liten vikt årsbok.v 
/kreditgivning/Bed. 
liten fastighets. info. 

0,78 (-9) Bed. lite tid 1,02 (-2) Info. lite från 
fastighetsäg. 

1,22 

Annan  (-5) Bed. är lätt -0,82 (3) Info. mycket 
tillförlitlig 

0,9 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-1,03 

Lärosäte 
KTH (-14) Bed. påv. lite 

fastighetsäg. 
-0,89 (-9) Bed. lite tid -1,02 (-2) Info. lite från 

fastighetsäg. 
-1,39 

Annan (-9) Bed. lite tid -0,75 (-15) Info. liten vikt 
årsbokslutsv. 

-0,83 (-12) Bed. lite 
second opinion 

-0,86 

 

Förklaring: De tre bipolära begreppens ändpunkter med högst laddning på första komponenten återges 

i de tre kolumnerna, där den som laddar högst är längst till höger. Vissa gruppers data har spegelvänts i 

dataprogrammets output, jämfört med genomsnittsgriden. Komponenternas data har därför negativa 

istället för positiva tecken och vice versa. Kursiv text betyder att komponent 3 bytt plats med 

komponent 2. 
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Bilaga 18 Elementladdningar på komponent 1, Gruppvis 

 
  Vänster sida (-) Höger sida (+) 

  Högst 2:a 3:a 3:a 2:a Högst 

Grupper Alla 67 Förv o adm 
-1,37 

Hyr villkor 
-1 

Under/Drift  
-0,8 

Mikroläge 
1,22 

Geo läge 
1,31 

Disk ränta 
1,36 

Genus Män Förv o adm 
-1,37 

Hyr villkor 
-0,93 

Drift o värm 
-0,84 

Mikroläge 
1,19 

Geo läge 
1,31 

Disk ränta 
1,31 

Kvinnor Förv o adm 
1,34 

Hyr villkor 
-1,27 

Inv behov 
0,98 

Geo läge 
-1,32 

Mikroläge 
-1,34 

Disk ränta 
-1,57 

Födelseår -1949 Hyr villkor 
1,42 

Drift o värm 
0,87 

Underh 
0,85 

Restvärde 
-0,83 

Mikroläge 
-0,88 

Disk ränta 
-1,43 

1950-1959 Förv o adm 
-1,62 

Drift o värm 
-0,75 

Underh 
-0,71 

Geo läge 
1,17 

Disk ränta 
1,23 

Hyresint 
1,33 

1960-1969 Förv o adm 
-1,59 

Hyr villkor 
-0,89 

Underh/Inv  
-0,87 

Disk ränta 
1,25 

Mikroläge 
1,56 

Geo läge 
1,67 

1970- Hyr villkor 
-1,28 

Förv o adm 
-1,27 

Inv behov 
-0,98 

Mikroläge 
1,24 

Disk ränta 
1,49 

Geo läge 
1,51 

Aukt.år 1994 Förv o adm 
1,25 

Drift o värm 
1 

Hyr villkor 
0,93 

Hyresint 
-1,07 

Geo läge 
-1,09 

Disk ränta 
-1,29 

1995-2007 Förv o adm 
-1,45 

Hyr villkor 
-0,92 

Underh 
-0,84 

Geo läge 
1,3 

Mikroläge 
1,37 

Disk ränta 
1,38 

2008- Förv o adm 
-1,5 

Miljöb 
-1,16 

Hyr villkor 
-1,13 

Hyresint 
1,2 

Disk ränta 
1,38 

Geo läge 
1,58 

Verk.ort Stockholm Förv o adm 
1,53 

Hyr villkor 
1,04 

Skick/ Und 
1,03 

Mikroläge 
-1,04 

Hyresint 
-1,51 

Disk ränta 
-1,78 

Göteborg Hyr villkor 
-1,12 

Inv behov 
-0,95 

Förv o adm 
-0,94 

Mikroläge 
1,19 

Disk ränta 
1,31 

Geo läge 
1,83 

Malmö Förv o adm 
-1,47 

Inv behov 
-1,1 

Drift o värm 
-1,04 

Disk ränta 
1,02 

Mikroläge 
1,5 

Geo läge 
1,71 

Andra orter Förv o adm 
1,42 

Hyr villkor 
1,06 

Skick o std 
0,72 

Mikroläge 
-1,22 

Disk ränta 
-1,27 

Geo läge 
-1,35 

Storstäder Förv o adm 
-1,38 

Hyr villkor 
-0,97 

Underh 
-0,88 

Mikroläge 
1,21 

Geo läge 
1,27 

Disk ränta 
1,42 

Yrkesår -6 Förv o adm 
-1,54 

Hyr villkor 
-1,16 

Miljöb 
-1,09 

Mikroläge 
1,19 

Disk ränta 
1,41 

Geo läge 
1,6 

7-20 Förv o adm 
1,4 

Hyr villkor 
1 

Skick o std 
0,94 

Hyresint 
-1,21 

Mikroläge 
-1,34 

Disk ränta 
-1,53 

21- Förv o adm 
-1,32 

Hyr villkor 
-0,94 

Drift o värm 
-0,91 

Mikroläge 
1,14 

Geo läge 
1,27 

Disk ränta 
1,29 

Utb. Civ.ing. 
L/F.ek 

Förv o adm 
-1,4 

Hyr villkor 
-1,07 

Skick o std 
-0,85 

Geo läge 
1,15 

Mikroläge 
1,2 

Disk ränta 
1,52 

Annan  Förv o adm 
-1,07 

Hyr villkor 
-1,04 

Inv behov 
-0,77 

Disk ränta 
0,98 

Mikroläge 
1,23 

Geo läge 
1,67 

Lärosäte KTH Förv o adm 
1,52 

Hyr villkor 
0,95 

Skick o std 
0,86 

Mikroläge 
-1,06 

Hyresint 
-1,23 

Disk ränta 
-1,6 

Annan Hyr villkor 
-1,1 

Förv o adm 
-1,04 

Underh 
-0,77 

Disk ränta 
1,14 

Mikroläge 
1,3 

Geo läge 
1,68 

 

Förklaring: De tre element med de högsta positiva laddningarna på första komponenten återges i de tre 

kolumnerna till höger, där den som laddar högst är längst till höger. Vice versa för de med negativa 

laddningar. Vissa gruppers data har spegelvänts i dataprogrammets output, jämfört med genomsnitts-

griden. Komponenternas data har därför negativa istället för positiva tecken och vice versa. 
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Bilaga 19  Elementladdningar på komponent 2, Gruppvis 

 

  
Vänster sida (-) Höger sida (+) 

  
Högst 2:a 1:a 3:a 2:a Högst 

Grupper Alla 67 Restvärde 
-1,3 

Förv o adm 
-0,94 

Disk ränta 
-0,79 

Skick o std 
0,49 

Hyresint 
1,24 

Hyr villkor 
1,28 

Genus Män Restvärde 
-1,34 

Förv o adm 
-0,78 

Disk ränta 
-0,76 

Skick o std 
0,49 

Hyresint 
1,19 

Hyr villkor 
1,29 

Kvinnor Förv o adm 
-1,61 

Restvärde 
-1,1 

Disk ränta 
-0,81 

Skick o std 
0,52 

Hyr villkor 
1,29 

Hyresint 
1,37 

Födelseår -1949 Restvärde 
-1,28 

Förv o adm 
-1,04 

Disk ränta 
-0,49 

Vakans 
0,69 

Hyr villkor 
0,76 

Hyresint 
1,66 

1950-1959 Restvärde 
1,53 

Disk ränta 
1,12 

Förv o adm 
0,58 

Skick o std 
-0,58 

Hyresint 
-1,38 

Hyr villkor 
-1,45 

1960-1969 Restvärde 
-1,37 

Disk ränta 
-1,03 

Miljöb 
-0,66 

Skick o std 
0,87 

Hyr villkor 
1,19 

Geo läge 
1,28 

1970- Förv o adm 
1,65 

Geo läge 
0,79 

Rest/Miljö 
0,42 

Hyr villkor 
-0,62 

Inv behov 
-0,89 

Hyresint 
-1,46 

Aukt.år 1994 Restvärde 
-1,73 

Disk ränta 
-0,95 

Förv o adm 
-0,77 

Skick o std 
0,45 

Hyr villkor 
1,21 

Hyresint 
1,36 

1995-2007 Restvärde 
-1,32 

Disk ränta 
-0,79 

Förv o adm 
-0,78 

Geo läge 
0,57 

Hyresint 
0,98 

Hyr villkor 
1,37 

2008- Förv o adm 
1,5 

Restvärde 
0,75 

Disk ränta 
0,54 

Inv behov 
-0,65 

Hyr villkor 
-1,04 

Hyresint 
-1,39 

Verk.ort Stockholm Restvärde 
-1,21 

Förv o adm 
-0,84 

Disk ränta 
-0,5 

Skick o std 
0,24 

Hyresint 
1,23 

Hyr villkor 
1,36 

Göteborg Restvärde 
-1,4 

Förv o adm 
-1,18 

Disk ränta 
-0,51 

Skick o std 
0,37 

Hyr villkor 
1,18 

Hyresint 
1,78 

Malmö Restvärde 
1,41 

Disk ränta 
1,05 

Vakansgrad 
0,83 

Geo läge 
-0,46 

Hyresint 
-1,27 

Hyr villkor 
-1,32 

Andra orter Restvärde 
-1,24 

Förv o adm 
-1,15 

Disk ränta 
-0,86 

Skick o std 
0,72 

Hyr villkor 
1,12 

Hyresint 
1,23 

Storstäder Restvärde 
-1,2 

Förv o adm 
-1,02 

Disk ränta 
-0,58 

Skick o std 
0,26 

Hyr villkor 
1,31 

Hyresint 
1,51 

Yrkesår -6 Förv o adm 
-1,38 

Restvärde 
-0,95 

Disk ränta 
-0,74 

Skick o std 
0,64 

Hyr villkor 
1,24 

Hyresint 
1,29 

7-20 Restvärde 
1,19 

Förv o adm 
1,04 

Disk ränta 
0,44 

Skick o std 
-0,54 

Hyresint 
-1,02 

Hyr villkor 
-1,29 

21- Restvärde 
-1,56 

Disk ränta 
-0,94 

Förv o adm 
-0,81 

Geo läge 
0,59 

Hyr villkor 
1,26 

Hyresint 
1,37 

Utb. Civ.ing. 
L/F.ek 

Restvärde 
-1,34 

Disk ränta 
-0,85 

Miljöb 
-0,54 

Skick o std 
0,62 

Hyr villkor 
1,11 

Geo läge 
1,3 

Annan  Förv o adm 
1,45 

Restvärde 
1,17 

Disk ränta 
0,67 

Vakans 
-0,43 

Hyr villkor 
-1,01 

Hyresint 
-1,71 

Lärosäte KTH Restvärde 
-1,39 

Disk ränta 
-0,82 

Miljöb 
-0,58 

Hyresint 
0,59 

Hyr villkor 
1,06 

Geo läge 
1,32 

Annan Förv o adm 
1,34 

Restvärde 
1,01 

Miljö/Disk r 
0,55 

Skick o std 
-0,41 

Hyr villkor 
-1,11 

Hyresint 
-1,48 

 

Förklaring: De tre element med högsta positiva laddningar på andra komponenten återges i de tre 

kolumnerna till höger, där den som laddar högst är längst till höger. Vice versa för de med negativa 

laddningar. Vissa gruppers data har spegelvänts i dataprogrammets output, jämfört med genomsnitts-

griden. Komponenternas data har därför negativa istället för positiva tecken och vice versa. Kursiv text 

betyder att komponent 3 bytt plats med komponent 2. 
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Bilaga 20 Elementladdningar på komponent 3, Gruppvis 

 

  
Vänster sida (-) Höger sida (+) 

  
Högst 2:a Högst 1:a 2:a Högst 

Grupper Alla 67 Hyresint 
-0,99 

Inv behov 
-0,77 

Disk ränta 
-0,56 

Mikroläge 
0,7 

Förv o adm 
0,89 

Geo läge 
1,49 

Genus Män Hyresint 
1,03 

Inv behov 
0,69 

Disk ränta 
0,54 

Mikroläge 
-0,68 

Förv o adm 
-0,87 

Geo läge 
-1,46 

Kvinnor Inv behov 
-0,99 

Hyresint 
-0,82 

Disk ränta 
-0,72 

Mikroläge 
0,83 

Förv o adm 
0,85 

Geo läge 
1,69 

Födelseår -1949 Disk ränta 
-0,76 

Hyresint 
-0,74 

Inv behov 
-0,73 

Skick o std 
0,52 

Mikroläge 
0,69 

Geo läge 
1,69 

1950-1959 Hyresint 
0,81 

Restvärde 
0,78 

Disk ränta 
0,65 

Skick o std 
-0,58 

Mikroläge 
-0,72 

Geo läge 
-1,62 

1960-1969 Hyresint 
1,36 

Hyr villkor 
0,75 

Inv behov 
0,39 

Restvärde 
-0,55 

Geo läge 
-0,73 

Förv o adm 
-1,52 

1970- Restvärde 
-0,99 

Disk ränta 
-0,9 

Inv behov 
-0,75 

Skick/Micro 
0,54 

Hyr villkor 
1,17 

Geo läge 
1,21 

Aukt.år 1994 Hyresint 
0,93 

Inv behov 
0,63 

Vakans 
0,49 

Skick o std 
-0,55 

Mikroläge 
-0,68 

Geo läge 
-1,56 

1995-2007 Hyresint 
-1,2 

Inv behov 
-0,72 

Disk ränta 
-0,52 

Mikroläge 
0,69 

Förv o adm 
1,1 

Geo läge 
1,46 

2008- Disk ränta 
-0,94 

Inv behov 
-0,82 

Restvärde 
-0,77 

Mikroläge 
0,73 

Hyr villkor 
0,91 

Geo läge 
1,41 

Verk.ort Stockholm Inv behov 
-1 

Hyresint 
-0,8 

Restvärde 
-0,6 

Skick o std 
0,51 

Mikroläge 
1,08 

Geo läge 
2,14 

Göteborg Miljöb 
-1,07 

Disk ränta 
-0,96 

Hyresint 
-0,75 

Hyr villkor 
0,57 

Förv o adm 
0,94 

Geo läge 
1,01 

Malmö Hyresint 
-1,11 

Inv behov 
-0,73 

Disk ränta 
-0,67 

Mikroläge 
0,95 

Förv o adm 
1,16 

Geo läge 
1,24 

Andra orter Inv behov 
-0,77 

Hyresint 
-0,65 

Disk ränta 
-0,58 

Mikroläge 
0,57 

Förv o adm 
1,08 

Geo läge 
1,32 

Storstäder Hyresint 
0,79 

Inv behov 
0,78 

Restvärde 
0,7 

Skick o std 
-0,64 

Mikroläge 
-0,83 

Geo läge 
-1,64 

Yrkesår -6 Inv behov 
-0,91 

Disk ränta 
-0,8 

Restvärde 
-0,56 

Mikroläge 
0,7 

Förv o adm 
0,92 

Geo läge 
1,42 

7-20 Hyresint 
-1,2 

Inv behov 
-0,8 

Disk ränta 
-0,5 

Förv o adm 
0,84 

Mikroläge 
0,92 

Geo läge 
1,91 

21- Hyresint 
0,98 

Inv behov 
0,66 

Disk ränta 
0,54 

Mikroläge 
-0,67 

Förv o adm 
-0,75 

Geo läge 
-1,3 

Utb. Civ.ing. 
L/F.ek 

Hyresint 
1,47 

Hyr villkor 
0,67 

Inv behov 
0,65 

Mikroläge 
-0,6 

Geo läge 
-1,12 

Förv o adm 
-1,15 

Annan  Miljöb 
-1,08 

Disk ränta 
-0,71 

Inv behov 
-0,61 

Mikroläge 
0,54 

Geo läge 
0,89 

Förv o adm 
0,97 

Lärosäte KTH Hyresint 
-1,4 

Hyr villkor 
-0,74 

Inv behov 
-0,73 

Mikroläge 
0,68 

Förv o adm 
0,94 

Geo läge 
1,29 

Annan Disk ränta 
-0,85 

 Inv behov 
-0,65 

Restvärde 
-0,55 

Mikroläge 
0,62 

Förv o adm 
0,91 

Geo läge 
0,98 

 

Förklaring: De tre element med högsta positiva laddningar på tredje komponenten återges i de tre 

kolumnerna till höger, där den som laddar högst är längst till höger. Vice versa för de med negativa 

laddningar. Vissa gruppers data har spegelvänts i dataprogrammets output, jämfört med genomsnitts-

griden. Komponenternas data har därför negativa istället för positiva tecken och vice versa. Kursiv text 

betyder att komponent 3 bytt plats med komponent 2. 
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Bilaga 21  Signifikanstest utbildning  

 

Andra utbildningar kontra Civilingenjör lantmäteri/fastighetsekonomi 

 
 

 

Förklaring till bilaga 21-27: 

I bilaga 21-27 återfinns signifikanstest utifrån bakgrundsvariablerna genus, födelseår (6 jämförelser), 

auktorisationsår (3 jämförelser), verksamhetsort (7 jämförelser), Yrkesår (3 jämförelser), utbildning och 

lärosäte. Texten är dels på svenska dels på engelska vilket beror på att datakörningen gjorts i samarbete 

med Brian Gaines i Canada. 

 

Varje histogram visar två gruppers fördelning av skattningar av ett visst element på ett visst bipolärt 

begrepp. Det är enbart de kombinationer av element och bipolära begrepp där det finns en signifikant 

skillnad enligt Mann-Whitney U-test som visas. Till vänster i grafen återges respektive grupps antal 

respondenter, medelvärde och standardavvikelse av skattningen. Till höger återges signifikansen. 

Överst på varje histogram återges gruppernas respektive medelvärde samt intervall på ± 1 standard-

avvikelse.  
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Annat lärosäte kontra KTH 
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Bilaga 22 Signifikanstest auktorisationsår  

 

Auktorisationsår 1994 kontra 1995-2007 

 
 

Auktorisationsår 1994 kontra 2008- 

 
 

Auktorisationsår 1995-2007 kontra 2008- 

 
 

 



149 

Bilaga 23 Signifikanstest yrkeserfarenhet  

Yrkesverksam -6 kontra 7-20 

 
 

Yrkesverksam -6 kontra 21- 

 
 

Yrkesverksam 7-20 kontra 21- 
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Bilaga 24 Signifikanstest verksamhetsort  

Övriga orter kontra storstäder 
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Stockholm kontra Göteborg 

Stockholm kontra Malmö 
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Stockholm kontra övriga orter 
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Göteborg kontra övriga orter 

 
 

Göteborg kontra Malmö 
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Malmö kontra övriga orter 

 
 

 

Bilaga 25 Signifikanstest genus 

Män kontra kvinnor 
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Bilaga 26 Signifikanstest födelseår  

 

Födda -1949 kontra 1950-59 

 
 

Födda -1949 kontra 1960-69 

 
 

Födda -1949 kontra 1970- 
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Födda 1950-59 kontra 1960-69 

 
 

Födda 1950-59 kontra 1970- 

 
 

Födda 1960-69 kontra 1970- 
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Bilaga 27 Förklarad varians per komponent och grupp 

Variabel Grupp Komponenter Varians 

  1 2 3 4 5   

Kön Män (53) 38,36 22,65 18,71 7,69 7,1 Procentuell v. 

38,36 61,01 79,73 87,41 94,51 Ackumulerad v. 

5 2,9  2,4  1 0,9  Relativ varians 

Kvinnor (14) 
 

37,81 23,53 21,19 7,16 4,55 Procentuell v. 

37,81 61,34 82,52 89,68 94,23 Ackumulerad v. 

4,9  3  2,8  0,9  0,6 Relativ varians 

Född -1949 (13) 32,31 25,11 19,43 9,65 5,38 Procentuell v. 

32,31 57,42 76,85 86,5 91,88 Ackumulerad v. 

4,2  3,3  2,5  1,3  0,7  Relativ varians 

1950-1959 (13) 33,78 26,88 18,59 7,7 5,55 Procentuell v. 

33,78 60,67 79,25 86,95 92,5 Ackumulerad v. 

4,4  3,5  2,4  1  0,7  Relativ varians 

1960-1969 (20) 41,67 22,24 17,02 8,88 5,46 Procentuell v. 

41,67 63,91 80,94 89,82 95,28 Ackumulerad v. 

5,4  2,9  2,2  1,1  0,7  Relativ varians 

1970- (18) 42,49 20,56 18,48 6,65 6,08 Procentuell v. 

42,49 63,05 81,53 88,18 94,25 Ackumulerad v. 

5,5  2,7  2,4  0,9 0,8  Relativ varians 

Auktorisationsår 1994 (19) 34,97 27,79 17,85 7,38 5,71 Procentuell v. 

34,97 62,76 80,61 87,99 93,7 Ackumulerad v. 

4,5  3,6 2,3  1  0,7 Relativ varians 

1995-2007 (32) 37,74 21,25 19,76 7,88 6,88 Procentuell v. 

37,74 58,99 78,75 86,62 93,5 Ackumulerad v. 

4,9  2,8  2,6  1  0,9  Relativ varians 

2008 (16) 42,96 20,46 18,85 6,71 5,9 Procentuell v. 

42,96 63,42 82,27 88,98 94,88 Ackumulerad v. 

5,6  2,7  2,4  0,9  0,8  Relativ varians 

Verksamhetsort Stockholm (20) 40,99 24,54 17,41 7,04 4,49 Procentuell v. 

40,99 65,53 82,93 89,97 94,47 Ackumulerad v. 

5,3  3,2  2,3  0,9  0,6  Relativ varians 

Göteborg (13) 35,44 25,88 16,69 9,48 5,47 Procentuell v. 

35,44 61,32 78,01 87,49 92,96 Ackumulerad v. 

4,6  3,4  2,2  1,2  0,7  Relativ varians 

 Malmö (13) 38,65 20,35 18,12 9,27 7,77 Procentuell v. 

38,65 59 77,12 86,38 94,15 Ackumulerad v. 

 5 2,6  2,4  1,2  1  Relativ varians 

Övriga (21) 36,8 26,52 16,48 7,83 6,43 Procentuell v. 

36,8 63,32 79,8 87,63 94,06 Ackumulerad v. 

4,8  3,4  2,1  1  0,8  Relativ varians 

Storstäder (46) 38,52 21,58 20,8 7,45 6,37 Procentuell v. 

38,52 60,1 80,9 88,35 94,72 Ackumulerad v. 

 5 2,8 2,7  1  0,8  Relativ varians 
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Yrkeserfarenhet -6 (17) 42,51 21,97 17,78 6,41 6,11 Procentuell v. 

42,51 64,49 82,26 88,68 94,79 Ackumulerad v. 

 5,5 2,9  2,3  0,8  0,8  Relativ varians 

7-20 (19) 39,24 24,24 16,84 7,09 6,65 Procentuell v. 

39,24 63,48 80,32 87,41 94,06 Ackumulerad v. 

5,1  3,1  2,2  0,9  0,9  Relativ varians 

21- (31) 35 27,88 16,74 7,84 6,5 Procentuell v. 

35 62,88 79,62 87,45 93,95 Ackumulerad v. 

4,5  3,6  2,2  1  0,8  Relativ varians 

Utbildning Civilingenjör 

lantm./fast.ek. (51) 

40,68 22,1 19,39 6,88 5,84 Procentuell v. 

40,68 62,78 82,17 89,04 94,89 Ackumulerad v. 

5,3  2,9  2,5  0,9  0,8  Relativ varians 

Annan utbildning (16) 32,05 28,21 15,27 8,79 8,06 Procentuell v. 

32,05 60,26 75,53 84,32 92,38 Ackumulerad v. 

4,2  3,7  2  1,1  1  Relativ varians 

Lärosäte KTH (52) 39,25 22,69 20,31 6,78 5,65 Procentuell v. 

39,25 61,94 82,25 89,04 94,68 Ackumulerad v. 

5,1  2,9  2,6  0,9  0,7  Relativ varians 

Andra lärosäten (25) 38,28 23,95 14,83 8,9 7,7 Procentuell v. 

38,28 62,23 77,05 85,96 93,66 Ackumulerad v. 

5  3,1  1,9  1,2  1  Relativ varians 

 

Förklaring: Per variabel och grupp återges först förklarad varians per komponent, 

sedan förklarad varians kumulativt och till sist relativ varians. 

 

För att förklara den totala variansen i fastighetsvärderarnas tankemönster utifrån 

gridformuläret skulle 13 komponenter behövas. En komponent som har en relativ 

varians s.k. eigenvalue på 1,0 förklarar precis den genomsnittliga variansen för 

samtliga 13 komponenter. En relativ varians som överstiger 1,0 förklarar därmed 

mer än genomsnittet. En relativ varians på 1,0 motsvarar en procentuell varians på 

7,7 procent (jämför Öhman, 2007:270).  

 

De komponenter som har en procentuell varians på 7,7 procent eller över är 

markerade med fet stil. Observera att den relativa variansen är avrundad till en 

decimal. 
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Bilaga 28 Öppna frågor  

 

Respondenternas vilja att dra ifrån något från värderingen 

1 Vad skulle Du kunna väga in i mindre omfattning utan att riskera att värderingen försämras?  

 

Kategori Förslag Ingenting Vet ej 

Antal 45 st 15 st 7 st 

I tabellen ovan går det t.ex. att utläsa att 45 respondenter gett förslag på ett antal 

förbättringar.  

 

Respondenternas vilja till tillägg i värderingen 

2 Vad skulle Du kunna väga in i större omfattning för att därigenom förbättra värderingen? 

 

Kategori Förslag Ingenting Vet ej 

Antal 59 st 5 st 3 st 

I tabellen ovan går det t.ex. att utläsa att 59 respondenter gett förslag på ett antal 

förbättringar.  

 

Respondenternas oftast förekommande beställare 

3 Vilken av följande parter är Din oftast förekommande uppdragsgivare? 

 

Kategori Fastighetsägare Kreditgivare Myndigheter 

Antal 57 st (85 %) 28 st (42 %) 9 st (13 %) 

I tabellen ovan går det t.ex. att utläsa att 9 respondenter har angett myndigheter 

som oftast förekommande uppdragsgivare. I gruppen myndighet ingår skatte-

myndigheten, kronofogden och lantmäteriverket. I tabellen ovan överstiger den 

totala summan 100 procent genom att ett antal respondenter angivit mer än en 

beställare. 

 

Respondenternas huvudsakliga värderingsmetod 

4 a Vilken/vilka värderingsmetoder använder Du dig i huvudsak av? 

 

Kategori Kassa Ortspris Direkt Kassa och 

ortspris  

Ortspris 

och direkt 

Kassa, 

ortspris och 

direkt 

Antal 16 st 5 st 3 st 31 st 5 st 7 st 

I tabellen ovan återges vilka metoder respondenterna i huvudsak använder. I 

tabellen går det t.ex. att utläsa att 16 respondenter använder i huvudsak 

kassaflödesmetod.  
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Respondenternas värderingsmetod i studien 

4 b Vilken/vilka metoder utgick Du ifrån när Du fyllde i gridformuläret?  

 

Kategori Kassa Ortspris Direkt Kassa och 

ortspris  

Kassa och 

direkt  

Ortspris 

och direkt 

Kassa, 

ortspris 

och direkt 

Antal 40 st 1 st 6 st 15 st 1 st 1 st 3 st 

I tabellen ovan kan man t.ex. utläsa att 40 respondenter har angett att de utgått från 

kassaflödesmetoden.  

 

Branschspecifika principer 

6a vilken branschspecifik standard respondenten använder sig av i huvudsak? 

 

 Aspect SFI Fastighets 

nomenklatur 

Egen 

modell/ 

erfarenhet 

Företagets 

modell/ 

riktlinjer 

Inter- 

nationella 

standarder 

Annat Vet 

ej 

Antal 

resp. 

 

38 st 

 

27 st 

 

6 st 

 

6 st 

 

6 st 

 

8 st 

 

2 st 

 

5 st 

Antal 

resp. som 

angett ett 

alternativ 

 

 

 

18 st 

 

 

 

11 st 

 

 

 

1 st 

 

 

 

4 st 

 

 

 

2 st 

 

 

 

2 st 

 

 

 

0 st 

 

 

 

5 st 

På tabellens första rad (antal respondenter) anges det antal respondenter som 

angett någon av ovanstående kategorier enbart eller i kombination med annan 

kategori. På tabellens andra rad anges antal respondenter som angett enbart en 

kategori i sitt svar. I kolumn 1 kan man utläsa att 38 respondenter angett ASPECT i 

någon form, varav 18 respondenter av dessa angett ett svarsalternativ.  

 
 

 

 

  


