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Förord 
 
Vi vill inleda med tacka vår handledare Harald Blom för att guidat oss igenom denna 
process som denna uppsats varit. Han har också gett oss konstruktiv kritik som gjort 
denna uppsats till vad den blivit. Vi vill även tacka de oppositionsgrupper som varit med 
och kritiskt granskat vårt arbete. 
 
Vi vill samtidigt tacka våra respondenter som ställt upp på intervjuer. Responsen från de 
mäklarna som varit med i denna undersökning har varit positiv, vilket underlättade vårt 
arbete oerhört. De vi vill tacka är: 
 
Monica Broberg, Brobergs Fastighetsförmedling AB 
 
Nils Bäckström, Halmstad Mäklarbyrå 
 
Maritha Wikner, Svensk Fastighetsförmedling 
 
Katarina Renghammar, Christer Renghammar och Charlotte Renghammar, Halmstad 
Mäklarkonsult AB 
 
Lars Rane, Fastighetsbyrån  
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Sammanfattning 
 
Nästan varje vecka uppmärksammas bostadsmarknaden på något sätt i media. Vad är 
värdering av fastigheter? Det finns en mängd olika situationer där det kan behövas 
värdering av en fastighet. I och med att det finns många olika situationer där det behövs 
en värdering, finns det många olika värden som kommer fram av dessa värderingar? När 
du köper en villa så köper du en fastighet. I Jordabalkens (JB) första kapitel stadgas det 
att ”fast egendom är jord” och att jorden sedan är indelad i fastigheter. I 
fastighetsvärderingteori utgår man ifrån det fastighetsobjekt som ska värderas. 
Värdebegreppet är marknadsvärdet som vi definierar: ”det pris som sannolikt skulle 
betalas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad, med tillräcklig 
marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång”. Det finns tre huvudsakliga 
värderingsmetoder: ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och produktionskostnadsmetoden. 
Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till vid en värdering. Vi har valt att göra en 
kvalitativ undersökning då vi anser att detta lämpar sig bäst till den undersökning vi ska 
göra. Vi använder oss ut av öppna inviduella intervjuer där respondenten kommer att 
kunna ge sina egna tankar och åsikter samt där respondenten kan motivera hur hon eller 
han tänker och tycker. Vi har valt att genomföra denna undersökning i Halmstad. Vi har 
intervjuat fem mäklare och i empirin kommer det att finnas en sammanfattninga av 
samtliga intervjuer. De valda respondenterna har hand om cirka 70 % av 
fastighetsmarknaden i Halmstad. De respondenter som vi intervjuat är alla överens om att 
det är läget som är den absolut största faktorn vid en värdering. Alla de respondenter vi 
har intervjuat anser att skicket på huset har en betydande roll för värderingen. En faktor 
som blir större och viktigare de senaste åren är drift och underhålls kostnaderna. En stor 
del av värderingen sker redan innan mäklaren åker ut för att göra den okulära 
värderingen. Det var några fastighetsmäklare som nämnde att det enda som man inte kan 
ändra på i en villa är läget. Allt annat går att ändra på, villan går att riva och byggas exakt 
som man vill ha det. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att behandla bakgrunden till vårt ämne, 
fatighetsmäklarens värdering av villor i Halmstad. Vidare kommer vi att resonera i stora 
drag kring ämnet för att senare komma fram till vår problemformulering samt syftet med 
denna undersökning. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Villapriserna skenar, och inget tycks kunna stoppa dem. I Malmö skiljer det över 10 
miljoner kronor mellan den dyraste och den billigaste villan. ”Efterfrågan är fortfarande 
jättestor”, säger Hans Randmark, ordförande i Fastighetsmäklareförbundet till 
Aftonbladet (Aftonbladet 2007-05-02). 
 
Liknande artiklar är inte en ovanlig syn i dagens media, och med figur 1 vill vi visa att 
bostadmarknaden är väldig viktig bland medierna idag. 
 

Dyrast topp 3    Billigast topp 3 
           

1. Kommun: Danderyd,   1. Kommun: Kramfors  
  Adress: Långängsvägen 42     Adress: Bruksvägen 13  
  Köpesumma: 20 000 000    Köpesumma: 65 000 
2. Kommun: Örebro   2. Kommun: Ånge    

  Adress: Bäckvägen 54B     Adress: Hjältanstorp 159  
  Köpesumma: 19 502 000     Köpesumma: 70 000 
3. Kommun: Lidingö   3. Kommun: Dorotea  
  Adress: Saturnusringen 8     Adress: Rajastrand 59  
  Köpesumma: 17 500 000    Köpesumma: 75 000 

 
Fig. 1. Skillnader i huspriser mellan olika platser i Sverige (Aftonbladet 2007-05-02) 

 
Bostadsmarknaden har fått mycket uppmärksamhet i medierna de senaste åren. I 
allmänhet har folk blivit mycket mer intresserade av denna marknad, mycket på grund av 
att priserna stigit mycket den senaste tiden.  
 
Värdering av fastigheter, vad är det? Det finns en mängd olika situationer där det kan 
behövas värdering av en fastighet. En värdering görs inte enbart för att en fastighet ska 
säljas utan även till andra ändamål som till exempel att staten behöver en värdering av 
fastigheter för att kunna få fram taxeringsvärdet. En annan vanlig värdering är 
bolånsvärdering, som banken gör för att kunna se hur mycket banken är villig att ge lån 
på och hur stor säkerhet som låntagarna har. Den värdering som vi tänkt titta närmare på 
är den som fastighetsmäklare gör vid en försäljning. Vid denna värdering ska mäklaren 
komma fram till ett ungefärligt marknadsvärde för fastigheten.  
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  2004   2005    
  Antal Medelpris (tkr) Antal Medelpris (tkr)  
Halmstad 526 1470 562 1655  
Hela riket 56248 1340 59224 1455  
Fig. 2: Antal försäljningar och medelpriser i landet och i Halmstad (SCB) 

 
Figur 2 visar medelpriserna i Halmstad och i Sverige. Antal försäljningar ligger stabilt medan medelpriset 

stiger. 
 
Media har varit en orsak till att intresset för fastighetsmarknaden stigit mycket och 
snabbt. Detta genom att det sänds många program om bostäder och inredning i tv. Även 
tidningar har skrivit många artiklar om hur framtiden inom bostadsmarknaden kommer 
att utvecklas. Dessutom har Internet gjort det lättare att leta söka bostäder hemifrån.  
Det ökade intresset för fastighetsmarknaden beror främst på att villa priserna stigit 
markant de senaste åren. 
 
Under de senaste 15 åren har Internet blivit den ledande media i Sverige. Det finns 
möjligheter att exponera objekt på ett helt annat sätt än tidigare. På Internet är det möjligt 
att visa ett klipp eller ett större antal bilder av varje objekt, något som inte är möjligt i en 
dagstidning på grund av kostnaderna. Det är inte ekonomiskt försvarbart att visa många 
bilder på ett objekt på en helsida i en dagstidning. Det är heller inte möjligt att låta ett 
objekt ta en sida i en dagstidning på grund av att kostnaden skulle bli alldeles för hög för 
varje enskilt objekt. En mäklare vill nå fram till så många potentiella köpare som möjligt 
och då är en dagstidning ett bra alternativ. I denna visar mäklaren flera olika objekt, dock 
med få bilder på varje. Fördelen att använda sig av Internet är att mäklaren har möjlighet 
att sätta in ett oändligt antal bilder på varje objekt. Det är även möjligt att visa 
panoramabilder samt enstaka filmsnuttar.  
 
Förr fanns det i Halmstad en tydlig skillnad mellan norr och söder, öst och väst. Tidigare 
bodde de rika väster om Nissan medan arbetarna bodde öster om denna. Stora 
prisskillnader utvecklades eftersom många ville bo väster om Nissan, men det var inte 
alla som hade råd. Dessa gränser håller på att suddas ut då öster inte längre anses vara 
arbetarsidan. Dock kan man än idag se att det är lite dyrare att bo på den västra sidan. Att 
det byggts en högskola har gjort att den östra delen av staden kommit allt närmare 
centrum och på så vis också blivit mer attraktivt att bosätta sig i detta område, vilket leder 
till att värderingen blir allt högre (Wikner, personlig kommunikation, 2007). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Värdering är något som görs överallt, hela tiden och av alla, även om det inte alltid är 
något som vi tänker på att vi gör. Alla som köper något gör en värdering. Är denna tröja 
värd det pris den kostar? Är pastan värd det pris som butiken begär? Denna typ av 
värderingar pågår hela tiden och överallt. 
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Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi (2003), som 
vi i fortsättningen förkortar IFVF, förklarar att fastigheter har speciella egenskaper som i 
hög grad skiljer dem från andra varor och därmed komplicerar dem som marknadsobjekt. 
Nordlund (2004) förklarar svårigheten med en korrekt värdering av en fastighet genom 
att jämföra med aktier. Värdet av en enskild fastighet går inte att utläsa på samma sätt 
som en akties värde kan fastslås på en aktielista.  
 
Marknadsvärdet definierar vi enligt Brown & Matysiaks (2000 s. 66) samt Betts, R. M. & 
Ely, S. J. (2005); ”det pris som sannolikt skulle betalas om fastigheten bjöds ut på en fri 
och öppen marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 
tvång”. Fastigheters marknadsvärde är något som ständigt förändras. Den enda gången 
marknadsvärdet kan konkretiseras och fastställas är när en villa säljs.  
När någon är intresserad av att köpa en villa går denne oftast till olika mäklares fönster 
för att titta på vilka objekt som finns till salu. Finns det något intressant objekt går 
köparen in till mäklaren och får reda på lite mer detaljer om huset. Eventuellt går köparen 
också på visning av objektet. 
 
Vid en husförsäljning kontaktar ofta säljaren en mäklarfirma för att få hjälp med 
försäljningen. Då mäklaren ska vara till både säljarens och köparens hjälp är det väldigt 
viktigt att denna agerar oberoende mot båda parterna (Fastighetsmäklarlagen SFS 
1995:400). Samtidigt som mäklaren vill hjälpa säljaren så att denne får ut så mycket av 
sitt hus som möjligt så ska mäklaren även hjälpa köparen så att denne får ett hus till 
lägsta möjliga pris. Mäklaren ska också hjälpa båda parterna med de juridiska aspekterna. 
 
Utifrån det vi redovisat ovan, anser vi det vara viktigt att ta reda på vilka faktorer som en 
mäklare värderar en villa utifrån.  
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer är det som påverkar mäklaren vid värdering av villor? 
 
1.4 Syfte 
 
Syfte med denna uppsats är att identifiera och förklara vilka olika faktorer som påverkar 
mäklarens värdering av villor. 
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2. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att klargöra de teorier som kommer att ligga till grund för 
undersökningen. Inledningsvis behandlar vi villor i allmänhet för att ge en grund till de 
kommande faktorerna. Efter det kommer det en kort presentation av vilka olika 
värdeteorier som finns i allmänhet och den som används flitigast vid värdering av villor. 
Slutligen kommer en presentation av de faktorer som kan spela en roll vid värdering av 
villor. 
 
2.1 Allmänt om småhus/villor 

 
När en villa köps så köps också en fastighet. I Jordabalkens (JB) första kapitel stadgas det 
att ”fast egendom är jord” och att jorden sedan är indelad i fastigheter. Givetvis ingår inte 
bara jorden utan allt som ligger inom fastighetens gränser så som vattendrag, dammar och 
skog. En fastighet är främst avgränsad genom ett geografiskt område, men nu mera så är 
en fastighet även tredimensionellt indelad. 
 
Det finns en definition på hur ett småhus ska vara, Småhusen kan delas in i två 
kategorier, i permanentboende eller fritidsboende. Detta görs inte enligt 
fastighettaxeringslagen, men när ett småhus ska värderas måste man skilja på dessa 
definitioner då det är två helt olika marknader Fastighetsvärdering (2006).  
 
Småhus kan också delas upp i kategorier efter hur de är byggda. Det finns främst tre 
kategorier i detta avseende; friliggande hus, kedjehus och radhus. Sedan finns ett antal 
andra indelningar som tillexempel hur många våningar det finns i huset, eller om det 
finns en källare. Vi använder ofta ordet villa när det pratas om småhus och som vi precis 
nämnt finns det många olika varianter av småhus. Med en villa avses att det är ett 
friliggande småhus.  
 
2.1.1 Fastighetsbeståndet i Sverige 
 
I Sverige finns det omkring 2 270 000 fastigheter bebyggda med småhus. Av dessa är 
cirka 1 600 000 permanenthus, ungefär 400 000 är fritidshus och 130 000 är bebyggda 
med ett värde under 50 000 kronor. Det finns också cirka 110 000 tomter som är avsedda 
för småhus bebyggelse (Fastighetsvärdering 2006).  
 
Av permanenthusen så är cirka 1 330 000 friliggande, omkring 120 000 radhus och 
ungefär 140 000 kedjehus. 
 
2.2 Allmänt om fastighetsvärderingsteori 

 
I fastighetsvärderingteori utgår värderaren från det fastighetsobjekt som ska värderas. 
Fastigheter har speciella egenskaper som skiljer sig från andra varor (Fastighetsvärdering 
2006). Att köpa en bostad är något som människor vanligtvis endast gör ett fåtal gånger i 
sitt liv och att göra detta är en stor investering, som måste göras med noggrannhet. En 
köpare vill känna att denne betalat ”rätt” pris för bostaden (IFVF 2005). 
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Fastigheter har oftast lång livslängd, i princip lever de för evigt om de sköts rätt. 
Användning av en fastighet kräver många gånger stora insatser av kapital för att de ska 
kunna skötas på rätt sätt. De flesta fastigheter som säljs är i största allmänhet begagnade, 
det vill säga att de ej är nybyggda  

  
Inom fastighetsvärdering finns det tre begrepp som utvecklats för att lättare kunna förstå 
vad som menas med fastighetsvärdering. Dessa beskrivs nedan. 
 

• Värdeteori – filosofi om hur värde skapas. 
• Värderingsteori – en konkretisering av värdeteorin och utformning av en 

begreppsapparat. 
• Värderingsmetoder – värderarens ”verktygslåda” med användbara 

hjälpmedel för att bedöma värden. 
 

 
 

Fig 3. Visar sambandet mellan värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder. (Fastighetsvärdering, 
s2006) 

 
Vilken värderingsmetod som används i det specifika fallet beror på vilken värderingsteori 
som ligger till grund (Svenskt fastighetsindex 2001). Det finns tre olika värdebegrepp 
som kan användas vid värdering av fastigheter. Dessa är marknadsvärde, 
avkastningsvärde och kostnadsvärde. Vid försäljning av en villa är marknadsvärdet det 
värderingsbegrepp som lämpar sig bäst. 
 
2.3 Värderingsmetoder 
 
Det finns tre huvudsakliga värderingsmetoder, ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och 
produktionskostnadsmetoden. Dessa lämpar sig olika bra beroende på vilken sorts 
fastighet som ska värderas (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2002). När 
nuvärdesmetoden används diskonteras de framtida intäkterna till en värdetidpunkt. Vid 
försäljning av en villa är denna metod ej användbar då det inte finns några intäkter. 
Produktionskostnadsmetoden går ej heller att använda sig av vid en försäljning av en 
villa, då vi ej undersöker värderingen av nybyggnationer. Ortsprismetoden innebär att 
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objektet jämförs med andra liknande objekt som finns på orten. Där tittar man på vad 
dessa objekt sålts för. Numera finns det även dataprogram som hjälper mäklaren med att 
jämföra olika objekt. Ett sådant är till exempel Svensk Fastighets Data (SFD) 
Mäklarsystem där det är möjligt att koppla upp sig till en databas för att jämföra objekt 
från hela Sverige. 
 
  
 

Fig. 4 Beskriver tillvägagångssättet vid en villa värdering (Fastighetsvärdering, 2006) 
 
2.3.1 Ortsprismetoden 
 
Ett marknadsvärde kan aldrig observeras utan endast bedömas i form av en prognos, ett 
sannolikt pris vid en tänkt försäljning. Marknadsanalyser av jämförbara 
fastighetsöverlåtelser är grunden för ortsprismetoden. Förenklat kan detta förklaras som 
att bedömningen av ett marknadsvärde görs med ledning av betalda priser för liknande 
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fastigheter, så kallade jämförelseobjekt. En förutsättning är då att jämförelseobjekten är 
sålda på en fri och öppen marknad (IFVF, 2005).  

  
Metoden kan låta enkel, det är ju bara att jämföra och sätta ett liknande pris. Det finns 
dock flera svårigheter och problem att lösa i och med att varje fastighet på sitt sätt är unik 
(IFVF, 2005). Med detta i åtanke är tillgången på relevanta marknadsdata och 
information avgörande för resultatets kvalitet. När marknadsdata söks uppstår ofta 
problem kring följande faktorer. 
 
• Antalet köp (observationer)  
• Jämförbarheten  
• Tidsfaktorn  
 
Vid insamlande av marknadsdata är det ultimata att finna ett exakt likartat objekt. Då 
detta praktiskt taget är omöjligt försöker värderaren med olika tillvägagångssätt närma 
sig det aktuella värderingsobjektet. Inledningsvis gallras mycket avvikande objekt bort. 
Detta brukar inte medföra några svårigheter men för att gå vidare och bedöma vilka 
jämförelseobjekt som är intressanta är god kännedom om orten och egen erfarenhet en 
förutsättning.  
 
Problemet med för få antal köp som kan användas som jämförelseobjekt bör beaktas och 
man måste i vissa fall förmildra kraven för att öka antalet. Det krävs dock en balans 
eftersom allt för milda krav kan ge en dålig jämförbarhet.  
 
Ortsprismetoden kan indelas i två grupper, en direkt och en indirekt (IFVF, 2005).  
 
2.3.1.1 Direkt ortsprismetod 

 
En förutsättning för en kvalitativ bedömning är som ovan nämnts en tillförlitlig 
marknadsdata. Den direkta ortsprismetoden är baserad på redovisade jämförelseköp och 
beskrivs här nedan i sex steg. Till fastighetsmäklarens hjälp finns till exempel databasen 
VD-Link och www.värderingsdata.se.  
 
Steg 1. Definiera och begränsa en relevant marknad  
 
Då värderaren vill säkerställa en god marknadsdata krävs det att marknaden delas upp. 
Det finns inte några tydliga regler som definitivt bör följas, men vid användning av 
ortsprismetoden bör faktorer som typ av fastighet, geografiskt läge och tidsperiod finnas i 
åtanke (IFVF, 2005). Utifrån eget omdöme och den rådande situationen görs sedan 
relevanta avgränsningar. Utifrån den fastighetstyp som ska värderas väljs en geografisk 
delmarknad. Ska det göras en värdering som gäller en villa eller radhus sker denna 
avgränsning genom en stadsdel, och om det är en kontorsfastighets bör delmarknaden 
vara ett område med fastigheter med liknande egenskaper och avkastning. När det gäller 
tidsaspekten kan metoden vara mer eller mindre bra beroende på hur aktiv den aktuella 
marknaden är. Överlåtelser som är gjorda nära värderingstidpunkten gör en jämförelse 
lättare och ger ofta ett bättre och ett mer rättvisande resultat. En stilla marknad eller en 
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fördröjning i redovisningen av marknadsinformation medför problem och i vissa fall kan 
detta innebära en total saknad av marknadsdata. Då är det enda sättet att använda 
överlåtelser längre tillbaka i tiden, detta innebär dock risker. Prisnivån, penningvärdet 
och marknaden i stort kan ha förändrats. Detta kommer vi närmare in på i steg 4. Trots 
risken bör ett ofullständigt material oftast värderas högre framför en total avsaknad av 
material. En värderares yrkeserfarenhet kan i flera situationer väga tungt (IFVF, 2005).  
 
Steg 2. Hitta bra jämförelseobjekt  

 
Tillgången på bra jämförelseobjekt är oftast det största problemet när en värdering ska 
göras. Faktum är att varje fastighet är unik, både vad gäller läge och egenskaper. Detta 
försvårar datainsamlingen, framförallt när det handlar om speciella typer av fastigheter. 
När det handlar om vanligare typer av fastigheter som villor och radhus, finns det relativt 
mycket material att tillgå. När en värdering ska göras kan betydelsefull information 
hämtas från bland annat lagfartsbaserade överlåtelsedata, offentliga databaser med 
taxeringsuppgifter, kommunala förköpslistor, fastighetsregister, inskrivningsregistret och 
privata ortsprissystem. Utifrån detta tillsammans med den egna uppföljningen av 
marknadens utveckling, kan värderaren skapa egna ortsprisdatabaser för just den egna 
marknaden. Genom att ha aktiva personliga marknadskontakter kan värderaren kritiskt 
analysera materialet och minska risken för ”felaktig” data (IFVF, 2005).  
 
Steg 3. Erhålla information om jämförelseobjekten  

 
För att ortsprismetoden skall kunna fungera optimalt krävs goda uppgifter om aktuella 
jämförelseobjekt. Möjligheten till att detta dock är begränsad vad det gäller faktorer som 
läge, kvalitet, tekniska, juridiska och ekonomiska egenskaper (IFVF, 2005). När det inte 
finns tillräckligt eller korrekt information kan kvaliteten och precisionen i värderingen 
minska. 

 
Steg 4. Bearbeta, tolka och analysera ortsprismaterialet  

 
Som vi nämnde i steg två är varje fastighet unik och detta gäller även överlåtelsen. Då 
varje fastighet är unik medför detta att jämförbarheten kompliceras och den perfekta 
analysen med identiska objekt i princip blir omöjlig.  

 
För att kunna göra den bästa värderingen studerar värderaren några av de värdebärande 
faktorerna. Exempel på värdebärande faktorer där fastigheter kan överensstämma till en 
del är boyta, antal rum, driftskostnader taxeringsvärde. Ofta är det möjligt att urskilja 
flera likheter på fastigheter. Det finns två sorters likheter, ekonomiska- och fysiska 
likheter. De ekonomiska likheterna för en hyresfastighet är till exempel nettointäkt och 
taxeringsvärde. Exempel på de fysiska är antal rum och area. Ju fler liknande 
värderbärande faktorer det finns desto säkrare resultat blir det. Då de värderbärande 
faktorerna ofta skiljer sig mellan fastigheterna så sker det ofta en normering. Priserna 
kopplas ofta till någon av de värdebärande faktorerna. När det gäller småhus så används 
K/T, köpeskilling/taxeringsvärde (IFVF, 2005). 
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Steg 5. Lägga till och göra tids- och egenskapsmässiga justeringar. 
 

De tidigare nämnda värdebärande faktorerna förändras över tid och därmed förändras 
även värdet. Jämförelseobjekten får inte vara gamla, då hinner marknaden och prisbilden 
förändras. Även jämförelseobjekten kan skilja sig åt, då exempelvis tillbyggnad eller 
ombyggnad kan ha skett under tiden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 5 Värdeutveckling över tiden (IFVF 2005) 
 
I figur 5 presenteras ett samband som visar värdeutvecklingen under en viss tid.   
Varje fastighet är unik, vilket innebär att korrigeringar måste göras med hänsyn till de 
avvikelser som finns i jämförelsematerialet. Det finns faktorer som gör att värderingen 
påverkas negativt eller positivt och det avgör var fastigheten hamnar i förhållande till 
genomsnittet (IFVF, 2005). 

 

Steg 6. Göra en slutlig värdebedömning samt bedöma om det finns osäkerhet i 
värdeuppskatningen.  

 
Det är viktigt att ifrågasätta sin egen värdebedömning och stanna upp för att försäkra sig 
om att värderingen har gjorts korrekt. Det måste även ske ytterliggare korrigeringar för 
att göra bedömningen mer användarvänlig. Osäkerheten i bedömningen anges 
procentuellt, till exempel +/- 10 % eller i ett intervall (IFVF, 2005). 
 
2.3.1.2 Indirekt ortsprismetod 
 
Den indirekta ortsprismetoden är istället för redovisade jämförelseköp baserad på 
värderarens egna erfarenhetsbaserade nyckeltal, som i sig är en personlig typ av 
ortsprismetod. Denna metod kräver en lång erfarenhet och god kunskap om det aktuella 
området men om förutsättningarna finns är det en snabb och enkel metod. Ett exempel på 
nyckeltal kan vara kr/kvm. Vid användning av detta nyckeltal kan värderaren uttrycka sig 
till exempel såhär: ”Enligt vår kännedom och erfarenhet är prisnivån för villor i detta 
kvarter ca 30 000 kr/kvm.” Metoden tillämpas också främst då tydliga jämförelseobjekt 
saknas (IFVF, 2005). 
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2.4 Påverkande faktorer  
 
Vid värdering av en villa finns en rad fysiska faktorer vilka påverkar värdet. Dessa 
fysiska faktorer presenteras nedan.  
 
2.4.1 Standard, skick och storlek 
 
Standarden bestäms utifrån husets utrustning och skick samt vilka material som använts i 
byggnaden. Om standarden i villan är bättre än normalt är höjer detta värderingen 
(Fastighetsvärdering 2006). Det samma gäller skicket på utrustningen som också bedöms. 
Hur gamla är vitvarorna, när ska de bytas ut? Hur är skicket på badrummet och köket, när 
behövs dessa delar renoveras?  Spekulanterna intresserar sig främst för kök och badrum 
eftersom det är de delarna som oftast är dyrast att renovera.  
 
Boyta är en väsentlig faktor vid värderingen av fastigheter (Fastighetsvärdering 2006). 
Värdeskillnaden är tydlig mellan småhusens boytor. I en stor villa kan det finnas mer 
outnyttjade boutrymmen än det finns i en normalstor villa, där alla kvadratmeter har 
bättre funktionalitet. Även hur boytan är disponerad kan påverka värderingen. Finns det 
lite boyta så kan det ibland kompenseras med att det finns biyta som kan inredas. Till 
exempel så kan en källare eller ett vindsloft möjliggöra en boyta (Fastighetsvärdering, 
2006).   
 
Det är också viktigt hur många rum det finns i villan. Barnfamiljer söker ofta villor som 
förser hela familjens behov, vilket ofta innebär att varje familjemedlem har ett eget rum. 
Givetvis är det möjligt att anpassa huset så det passar familjens behov men eftersom det 
är kostsamt, så söker spekulanterna i regel den villa som har rätt antal rum från början 
(personlig kommunikation, Renghammar, 2007). 
 
Planlösningen är en viktig del av huset, och något som kan påverka värderingen. En 
familj vill ha en villa med mycket öppna ytor medan en annan familj vill ha ett hus med 
fler rum istället för öppna ytor (Fastighetsvärdering 2006).  
 
2.4.2 Läge 
 
Läges- och områdesknutna faktorer har normalt väldigt stor betydelse vid en värdering 
(Fastighetsvärdering 2006). Ett områdes status och attraktivitet kan bedömas efter hur 
nära olika service inrättningar som dagis, skolor och mataffärer fastigheten är belägen. 
Närheten till genomfartsleder, järnväg, flygbuller eller en havsutsikt har också betydelse 
för värderingen. 
 
2.4.3 Övriga faktorer 
 
Byggåret spelar in då det varje decennium byggs nya hus med en ny stil. Även vilket 
material som används förändras över tid (Fastighetsvärdering 2006). Det är stor skillnad 
på ett 1920-tals hus och ett med hus som är nybyggt.  
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År 2006 kom det en lag från EU som tvingar alla villor som säljs att göra en energi 
deklaration. För villor träder denna lag i kraft 2009 (www.boverket.se), allt för att tvinga 
villaägare att sänka sin energiåtgång. På så sätt är det möjligt att höja värdet på sin villa 
genom att visa att huset är energisnålt och därmed billigt i drift. Om en villa har hög 
energiförbrukning och är dyrt att driva den, kan detta sänka en värdering då de nya 
ägarna måste byta ut vissa delar för att sänka energiförbrukningen (Fastighetsvärdering 
2006).  
 
Det är viktigt att visa vilken sorts uppvärmning det finns i huset. Finns det direkt el eller 
vattenburen el? Eldas det fortfarande med olja eller finns det en ny modern 
pelletsbrännare? Detta för att människor i allmänhet vill ha energisnåla hus. 
 
En öppen spis kan vara en vacker och naturlig samlingsplats i ett hus. Det kan även vara 
en värmekälla, då man kan elda i denna istället för att använda sig utav den primära 
uppvärmningskällan. Värderingen kan påverkas av att det finns en öppen spis (Basic real 
estate appraisal 2005). 
 
De olika fasader som finns är tegel, puts och träpanel. Det som är mest underhållsfritt är 
tegel, som inte behöver minimalt med underhåll. Puts kräver lite underhåll, det måste 
putsas om samt målas om för att det ska hålla. Träpanel behöver också en del underhåll 
genom målning. Underhålls träpanel kan denna fasad hålla länge. Om fasaden är skadad 
eller på annat sätt under standard kan värderingen av huset påverkas (The appraisal of 
real estate, 2001).  
 
Tomten kan vara en prispåverkande faktor vid en värdering (Fastighetsvärdering 2006). 
Tomtens tillbyggnad, area, karaktären och utformning kan vara några faktorer. Tomtens 
upplåtelseform, vatten- och avloppshantering är väsentliga faktorer. En faktor som 
påverkar värderingen markant är om det finns möjligethet till att kunna avstycka tomten 
till två tomter. 
 
Som vi tidigare beskrivit har de äldre villorna ofta lite större tomt. Detta medför att det 
finns möjlighet att göra utbyggnader eller tillbyggnader på huset som till exempel en 
altan, ett nytt sovrum eller ett garage. Med större tomt finns det alltså större möjlighet 
tillbyggnad (Nordstrand, 2004). 
 
 
2.5 Villans ekonomi - taxeringsvärde, fastighetsskatt 
 
I villans ekonomi kommer allt som har med drift och underhåll ingå. I driften ingår 
värme, vatten, el, amortering och ränta. Kan månadskostnaden hållas nere kan köparen 
vara villig att lägga lite mer pengar för att köpa en villa. Om en intressent kan förhandla 
sig till bättre lånevillkor än vad en annan intressent kan göra, kan detta innebära en 
möjlighet för denne att lägga ett högre bud, som sedan kan leda till att denne får huset. 
För intressenterna är det viktigt att veta månadskostnaden för villan, detta för att kunna 
bedöma om de har möjlighet att bo där. Har intressenterna samma villkor på lånen kan 
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den ena vara villig att ha en högre månadskostnad på boendet och lägga mindre pengar på 
annat.  
 
Fastighetsskatten är en skatt som betalas på fastigheter och som måste tas med i 
beräkningen av driftskostnaderna. Denna skatt beräknas på taxeringsvärdet.     
  
Figur 6 visar att i mitten av 90-talet betalades ungefär lika mycket som taxeringsvärdet på 
fastigheten var. I dagsläget betalas det dubbelt så mycket som taxeringsvärdet.  
 

 
Fig. 6: Medelvärde av köpeskilling/taxeringsvärde (Mäklarstatistik) 

 
2.6 Räntan 
 
Räntan är det som påverkar köparen då det är det som denne får betala för de pengar som 
lånas. Om räntan är hög finns inte samma möjligheter att betala lika mycket som om 
räntan vore låg vid försäljningen (IFVF 2005).  
Räntan styr alltså vad köparen är benägen att betala, men inte vad huset är värt. Räntan 
kan ändå vara en faktor som påverkar. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de olika metoder som använts vid studien.  Detta för att ge en 
insikt i hur vi har gått tillväga under processen samt för att skapa förståelse för vad vi 
har gjort för att reliabiliteten och validiteten ska bli så hög som möjligt. 

 
3.1 Metodiskt angrepps sätt 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi ansåg att detta lämpar sig bäst till den 
form av undersökning vi ska göra. Vi vill komma nära respondenten och på så sätt få 
denna att öppna sig, och få fram deras personliga åsikter. Vid kvalitativa undersökningar 
lämpar sig intervjuer oftast bättre. När dessa används kommer forskaren närmare 
respondenten. Därmed känner sig respondenten sig tryggare och låter forskaren komma 
närmare in på, där denne kan få mer förståelse och mer kunskap om respondentens 
åsikter och synpunkter. Genom att denna diskussion äger rum sker ett ömsesidigt utbyte 
av åsikter och synpunkter och på så sätt skapas och byggs kunskap inom det diskuterade 
området upp (Kvale, 1997). 
 
Vid genomförandet av en intervju är det viktigt att forskaren skapar en miljö och 
atmosfär där respondenten känner sig trygg och kan säga vad denne verkligen tycker 
inom ämnet. För att skapa detta kan forskaren klargöra varför undersökningen genomförs 
och hur hela intervjun kommer att gå tillväga. En av de fördelar med en kvalitativ ansats 
som Jacobsen (2002) nämner är öppenhet när det gäller att göra en intervju. Öppenhet i 
detta sammanhang innebär att vi som ska intervjua i liten utsträckning bestämt oss för 
vad som kan komma upp under intervjun. Under intervjun ska det inte enbart finnas fasta 
frågor utan respondenten ska känna sig fri att säga vad hon/han anser sig tillföra vår 
undersökning. Jacobsen (2002) tar också upp att en kvalitativ ansats är flexibel. Efter 
några intervjuer kom det fram data som inneburit att vi har behövt ändra vår 
problemställning efterhand. Detta eftersom uppsatsen är en process som förändras hela 
tiden. 
 
3.2 Teori insamling 
 
Den teori vi har använt oss av har vi kritiskt granskat. Detta har gjorts med avsikten att 
undersöka teorins relevans för vår undersökning, samt för att ta reda på om teorin går att 
omsätta i praktiken. Alla har sin uppfattning och åsikter så det gäller att för oss som 
läsare att kritiskt granska teorin.  
 
Sökvägar som vi använts oss av är främst från Halmstads högskolebibliotek, främst 
genom databaser som LIBRIS, Artikelsök, Samsök och Uppsök. Vi tog även egen hjälp 
av en bibliotekarie på stadsbiblioteket för att leta teori. 
 
Internet har också varit en del av sökandet, främst genom sökmotorn Google. Genom 
detta har vi fått fram hemsidor som kan knytas till ämnet. De sökord som har använts oss 
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av är: värdering, fastighetsvärdering, mäklare, faktorer vid värdering och villa. 
När vi skulle sätta oss in i ämnet inför denna undersökning trodde vi att det inte skulle 
vara några problem att hitta litteratur. Det blev först uppenbart efter att vi besökt 
bibliotek samt sökt i flera databaser att det inte fanns så mycket litteratur om 
fastighetsvärdering, inom just det område som vi sökte. Den litteratur som vi hittade 
passade vårt ändamål, men antalet källor var enligt vår mening få. De data som vi samlat 
in har vi granskat kritiskt, på så sätt har vi kunnat hålla oss objektiva under 
informationsinsamlingen. 
 
3.3 Datainsamling 
 
Samtliga intervjuer skedde genom öppna inviduella intervjuer där vi antecknade genom 
hela intervjun. För att undvika att våra förväntningar och förutfattade meningar styr vår 
tolkning av resultatet, bör vi reflektera och värdera de val vi gör. Eftersom vi båda 
närvarade under intervjun, kan detta underlätta tolkningen av resultatet. Detta kan dock 
även skapa förvirring då våra olikheter kan göra att informationen tolkas på olika sätt. Vi 
tror ändå inte att detta kommer att bli ett stort problem för oss, då informationen som 
framkom vid intervjun inte kändes tve- eller otydlig. Kontakten med respondenterna 
skedde huvudsakligen genom personlig kontakt. Vi gick alltså ut till respondenterna, allt 
för att kunna få så mycket kontakt som möjligt.  
 
3.4 Intervjuguide 
 
Vi använde oss av öppna inviduella intervjuer där respondenten kunde ge sina egna 
tankar och åsikter samt där respondenten kunde motivera hur hon eller han tänker och 
tycker (Andersen, 1998). I intervjuerna gick vi efter den intervjuguide som vi tagit fram, 
detta för att alla respondenter skulle få exakt samma frågor och i samma ordning. Detta 
innebär att alla respondenter hade samma förutsättningar och svaren kunde jämföras 
enkelt och tydligt. 
 
Vid utformningen av intervjuguiden började vi med allmän information om respondenten 
och dess företag. Detta för att få reda på erfarenhet och tankesätt om hur de går tillväga. 
Utgångspunkt för intervjuguiden var teorin, denne gick vi igenom grundligt för att inte 
försumma någon faktor som kunde vara av betydelse.  
 
3.5 Intervjun 
 
När en intervju görs måste forskaren på något sätt registrera vad som sägs. Detta kan 
göras på olika sätt. De vanligaste sätten är anteckningar och inspelning av intervjun. 
Nackdelen med att föra anteckningar är att forskarens koncentration riskerar att läggas på 
skrivandet istället för på det som respondenten säger. När detta sker kan respondenten 
tycka att forskaren verkar lite frånvarande och på så sätt inte längre känna sig lika trygg 
som om denne haft all uppmärksamhet. Genom att forskaren antecknar ger det signaler 
till respondenten att forskaren tycker att ämnet är intressant och att denne gärna vill 
komma ihåg vad som sagts, vilket är positivt (Jacobsen 2002). 



 20 

 
Det andra sättet är att ha en bandspelare som spelar in hela intervjun. Genom att ha detta 
kan forskaren koncentrera sig helt på intervjun (Kvale 1997). Detta kan dock ha en 
negativ effekt på respondenten, då vissa tycker att bandspelare känns otrygga. 
Bandspelaren kan även lura forskaren att slappna av för mycket. Andra saker som kan 
hända är att bandet tar slut eller att det uppkommer andra tekniska problem med 
bandspelaren (Jacobsen 2002). 
 
Vi valde att använda en diktafon för att inte missa något som sades, samt för att 
upprepade gånger kunna gå igenom intervjuerna för att vara säkra på att vi fått med all 
den viktig information som respondenten lämnat till oss. 
 
 
3.6 Urval 
 
Med tanke på att vi inte kan göra en undersökning av hela den svenska populationen har 
vi valt att göra ett urval. Eftersom vi vill att det resultat som framkommer ska kunna 
generaliseras är det viktigt att vi gör detta urval korrekt. Två olika sätt att göra ett urval 
på är sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval. I sannolikhetsurval slumpas 
respondenterna fram utifrån de kriterier och ämne som undersökningen behandlar och 
icke sannolikhetsurval väljs respondenterna på något annat sätt (Jacobsen, 2002). Vi 
valde att använda oss av icke sannolikhetsurval, detta på grund av att vi ville täcka in en 
så stor del av marknaden i Halmstad som möjligt. 
 
3.6.1 Val av stad  
 
Vi har valt att genomföra denna undersökning i Halmstad. Halmstad är en mellanstor stad 
och därför ansåg vi detta vara en bra storlek på stad för att vi sedan skulle kunna 
generalisera denna studie i så stor utsträckning som möjligt. 
 
3.6.2 Val av respondenter 
 
Fastighetsmäklarna som vi undersökt tror vi kommer att kunna ge oss en rättvisande bild 
av villamarknaden i Halmstad. De respondenter som vi valt representerar 
fastighetsmäklare från både större fastighetsmäklarkedjor och mindre lokala 
fastighetsmäklarbyråer/förmedlingar. 
Nedan presenteras respondenterna. 
 
Monica Broberg, Brobergs Fastighetsförmedling AB 
 
Nils Bäckström, Halmstad Mäklarbyrå 
 
Maritha Wikner, Svensk Fastighetsförmedling 
 
Katarina Renghammar, Halmstad Mäklarkonsult AB 
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Lars Rane, Fastighetsbyrån 
 
De valda respondenterna har hand om cirka 70 % av fastighetsmarknaden i Halmstad. De 
mäklare vi intervjuat har olika lång erfarenhet och kommer från olika stora 
mäklarbyråer/förmedlingar. Detta skapar ett djup i undersökningen, eftersom 
fastighetsmäklare med olika lång erfarenhet och bakgrund utgår från olika tankar vid en 
värdering av en villa. 
 
3.7 Databearbetning 
 
I en kvalitativ datainsamling består de data som samlats in till stor del av text och i vårt 
fall intervjuutskrifter. Dessa har tolkats och bearbetats var och en för sig. Tolkningen har 
speglats av en kritisk inställning, allt för att undvika fel- och övertolkningar (Holme & 
Solvang 1997).  Intervjuerna har granskats mer än en gång för att inte missa något viktigt 
och för att de inte skulle kunna tolkas lika alla gångerna.  
 
Varje intervju har sammanställts och presenterats var för sig i ett empiriavsnitt. All 
information som inte har relevans till vår studie har gallrats bort.  
 
Eftersom vi i studien vill lyfta fram vad varje enskild respondent har för åsikter och 
uppfattningar, kommer vi först att tolka dessa individuellt och sedan göra en jämförelse 
för att kunna få fram om det finns liknande åsikter respondenterna emellan. 
 
3.7.1 Validitet & reliabilitet. 
 
Validitet betyder giltighet, alltså hur giltig de data som samlats in är. Ett sätt att 
kontrollera hur giltig de data som samlas in är att hela tiden komma ihåg vad vi läst i 
teorin. Efterhand som vi genomförde intervjuerna kunde vi se hur lika respondenterna 
svar är. Alla respondenterna var entusiastiska till vår undersökning, vilket var positivt. 
Detta visade att de var villiga att dela med sig av den information som de besitter. 
Efter avslutad intervju skickade vi en sammanställning av intervjun till respondenten för 
att de skulle kunna granska den och se så att inga missuppfattningar uppkommit. Detta 
för att trovärdigheten i vår studie skulle öka. Styrkorna med vårt val av undersökning är 
att vi kommer att få en öppenhet med våra respondenter och eftersom vi inte har några 
fasta svar ger detta oss en hög intern giltighet. 
 
 
3.7.2 Trovärdighet 
 
Vi valde att intervjua fem mäklare i Halmstad, från fem olika mäklare firmor. 
Respondenterna som varit med i vår undersökning har en gedigen erfarenhet inom 
mäklaryrket. Detta gjorde att vi fick en stor bredd på våra respondenter och 
trovärdigheten ökar. Svagheter i denna undersökning är att den blir resurskrävande och 
prioriteten ligger på att ta fram många variabler framför många enheter (Jacobsen 2002). 
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Svarar en majoritet av respondenterna likanande på samma frågor höjs reliabiliteten. I vår 
undersökning är det möjligt att generalisera eftersom vi har intervjuat en stor del av 
mäklarbyråerna i Halmstad. Vi ser då att det är möjligt att generalisera undersökningen 
till att gälla i hela Halmstad. Det är dock inte möjligt at generalisera till marknaden i hela 
Sverige efter enbart denna studie. 
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4. Empiri 
 
Nedan följer en genomgång av de intervjuer som genomförts. Först i varje intervju 
kommer respondenterna och det företag som de representerar kort presenteras. Därefter 
kommer intervjuerna återges i en sammanfattad version med den information som 
framkommit i samband med dessa.  
  
4.1 Brobergs fastighetsförmedling AB 
 
Monica Broberg är en av tre mäklare på Brobergs fastighetsförmedling som säljer villor, 
bostadsrätter och fritidshus. De samarbetar med Wennerholm fastighetsförmedling. 
Monica har jobbat som mäklare sedan 1984, men började på Brobergs 1975 som 
mäklarassistent. De ämnen som ingick Monicas utbildning var bland annat skatterätt, 
byggnadsteknik och fastighetsförmedling. Bruno Broberg medverkar även i slutet av 
intervjun. 
 
På Brobergs åker de alltid två stycken mäklare till en värdering för att kunna diskutera 
med varandra så att båda är överens om värdet. Vanligtvis brukar de vänta med att 
fastställa värdet till dagen efter så de har tid och tänka igenom värderingen. De använder 
sig av ortsprismetoden för att kunna få en korrekt värdering. Både den indirekta och den 
direkta ortsprismetoden används. När de åker ut har de med sig en blankett där de noterar 
vad som behövs för att senare göra värderingen mer specifik för vart objekt. Det första 
Monica tänker på vid en värdering är vilket läge och i vilket skick som villan har. Dels 
vart villan är belägen i vilken stad, stadsdel och lite närmare vart i stadsdelen villan finns.  
 
4.1.1 Standard, skick och storlek 
 
Om ett garage finns på tomten har en positiv inverkan på värderingen, då det finns 
utrymme att parkera bilen och förvara cyklar, barnvagnar och så vidare. Att det finns 
minst tre sovrum är något spelar in på en värdering, finns det bara två sovrum begränsas 
villan från vissa kundgrupper. Både husets invändiga och utvändiga skick är en viktig 
faktor. Om det är en träfasad som är regelbundet målad och allmänt bra skött, kommer 
det att höja värderingen. På samma sätt sänks värdet om fasaden är sliten och de tidigare 
ägarna slarvat med att underhålla den. Är det välskött, rent och snyggt kommer det att 
höja värderingen. En framtida köpare kan till exempel se ett välskött kök som en 
indikator på att resten av huset också varit skött på samma sätt. Även att enbart mindre 
renoveringar behövs göras, så som att slipa och lacka köksluckorna istället för att behöva 
byta ut alla luckorna, kan påverka värderingen. 
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4.1.2 Läget 
 
Läget är den absolut största faktorn i en värdering. Ju närmare kusten desto högre 
värderas villan. Även en tomt med en rivningsklar stuga värderas högt då den ligger 
attraktivt med närhet till strand eller hav. Eftersom Halmstad är en mellanstor stad är 
närheten till skolor och dagis en faktor som har mindre betydelse då det alltid finns en 
eller flera skolor och dagis i närheten vart man än skulle bosätta sig.   
 
4.1.3 Villans ekonomi 
 
Monica tycker inte att ränteläget påverkar vid en värdering. Värderingen måste göras 
utifrån dagens ränta då ingen vet säkert hur ränteläget kommer utvecklas. I slutändan är 
det nettokalkylen för köparen som bestämmer priset på villan, och i kalkylen är räntan en 
del i det hela. 
 
Månadskostnaden för uppvärmning är dock inte en större faktor vid en värdering.  
Däremot är uppvärmningssystemet en större faktor. Finns det en gammal oljepanna i 
källaren kommer detta att sänka värdet på villan då det är dyrt att värma upp villor med 
detta system. Om det däremot finns ett nytt uppvärmningssystem i villan så som 
bergvärme eller liknande så värderas villan högre.  
 
4.1.4 Fastighetsskatten 
 
När skatten kommer att tas bort tror Monica att det på sikt kommer att höja värderingen 
något, men detta kommer att ta tid. Det kommer att vara märkbart tydligare vid de 
kustnära områdena där oftast taxeringsvärdet ligger högre. 
 
4.1.5 Övriga faktorer 
 
Monica kunde inte tänka på ytterligare faktorer än de som togs upp. 
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4.2 Fastighetsbyrån 
 
Lars Rane är kontorschef på Fastighetsbyrån i Halmstad. Han har jobbat där i 10 år och 
innan dess 2 år i Helsingborg. Utbildningen som Lars har genomgått är 4 år teknisk bygg 
på gymnasiet och sedan har han kompletterat med 2 år som Väg och vatten ingenjör på 
Lunds universitet. Efter detta ändrade han inrikting och läste mäklarkurser på distans. 
  
Fastighetsbyrån är ett franchiseföretag som drivs i hela Sverige. På kontoret i Halmstad är 
de nio stycken anställda men blir tio stycken i september. Under ett år förmedlar kontoret 
cirka 120 bostadsrätter och cirka 200 villor. De har en marknadsandel på omkring 30 % 
av den mäklade marknaden i Halmstad vilket gör dem till den största mäklarbyrån i 
Halmstad. 
 
Innan de åker ut på en värdering förbereder de sig inne på kontoret genom att ta fram 
information om villan och andra liknande villor som sålts i samma område. De tar även 
fram information om villan från lantmäteriet så som storlek, tomtstorlek, taxeringsvärde 
och så vidare. De använder sig även av www.hemnet.se där de tittar på vad för villor som 
redan finns ute i samma område och vad som är begärt för dem.  
De åker sedan ut till objektet och gör en okulär tillsyn och därifrån kan de sedan få fram 
en korrekt värdering. 
 
4.2.1 Standard, skick och storlek 
 
Lars säger att om huset är skött på ett bra sätt kan detta vara en faktor som höjer 
värderingen, tillskillnad från arbeten som är gjorda försumligt, ”bara för att man lagt ner 
pengar på renovering behöver det inte vara bra gjort”. I kök och badrum behöver det inte 
alls vara det senaste och modernaste utan det är bättre att det är lite äldre men välskött. 
Även att det är välstädat så att köparen ser att det är väl omhändertaget gör att 
värderingen höjs. Att ha en öppen spis eller kakelugn kan vara en faktor som höjer 
värderingen lite.  
 
Enlig Lars är en viktig faktor att en villa har åtminstone tre sovrum på samma plan. Detta 
eftersom det ofta är en familj med två barn som letar bostad. Då är det viktigt att det finns 
sovrum till alla i familjen.  
 
Fasaden är ingen speciellt stor faktor, utan det är skicket på denna som gör skillnaden 
mellan en högre och en lägre värdering. Storleken på tomten är i sig ingen större faktor 
eftersom det är väldigt personligt om köparen vill ha en stor eller liten tomt. En välskött 
tomt gör att köparen får en mer positiv inställning till villan. 
 
4.2.2 Läget 
 
Läget är enligt Lars den absolut största faktorn i en värdering. I Halmstad kan det skilja 
väldigt mycket på priset beroende på vart villan ligger. Det kan vara upp till 2-3 ggr 
högre värde om det ligger i ”rätt” område respektive om det ligger i ”fel” område.  
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Fastigheter som ligger kustnära har ett högre värde än de som ligger lite längre ifrån 
kusten, och så tror Lars att det alltid kommer att vara. Nissan har sedan länge varit en 
gräns för vad som värderas högre. En villa som ligger på västra sidan värderas högre än 
om den ligger på östra sidan om Nissan. Nu när högskolan kommit till har priserna 
jämnats ut något då den östra sidan kommit närmre centrum. Detta visar att närheten till 
centrum också är en faktor som spelar in.  
  
4.2.3 Villans ekonomi 
 
Hade man gått tillbaka till för en sex år sedan hade prisläget varit lägre på grund av den 
höga räntan. Ser man till dagsläget tycker Lars inte att den spelar någon större roll vid en 
värdering. Räntan ändras inte från tre procent till tio procent över en natt, om den hade 
kunnat göra det hade det blivit en mycket större faktor. Räntan utgör en stor faktor i en 
familjs ekonomiska förutsättningar. Detta gör att räntan är betydelsefull för köparen aven 
om den inte påverkar värderingen.  
 
Om det finns ett nytt värmesystem installerat i huset kommer detta att vara positivt vid en 
värdering, medan en gammal oljepanna har en negativ inverkan. Köparen får räkna på 
vad denne sparar i räntekostnader på det som sparas genom att det finns ett nytt 
värmesystem. Det väsentliga är att investeringen för ett värmesystem redan är gjort och 
att jobbet med att byta ut systemet dessutom är gjort. 
 
4.2.4 Fastighetsskatten 
 
Om skatten skulle försvinna vill Lars först se hur prisbilden på de hus som de säljer 
utvecklas. Han tror att om det försvinner kostnader för ett hus, kan huset helt plötsligt 
belånas lite mer och då kan de pengarna istället gå till att köpa ett lite dyrare hus. Nästa 
gång han ska sälja ett hus i det området kommer det enligt ortsprisprincipen att värderas 
lite högre. Det kan också få den motsatta effekten då det kanske är många som vill sälja 
för att kunna slippa få den högre reavinstskatten så kommer det finnas fler hus på 
marknaden och då sjunker huspriserna under den första tiden framöver. Detta eftersom 
det är alltid tillgång och efterfrågan som styr priserna.  
 
4.2.5 Övriga faktorer 
 
Det som Lars kunde tänka sig som övriga faktorer vid en värdering var om det fanns 
biytor som till exempel ett stort garage och om detta är enkel garage eller dubbelgarage . 
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4.3 Svensk Fastighetsförmedling (SF) 
 
Maritha Wikner startade upp svensk fastighetsförmedling i Halmstad för 11 år sedan. 
Maritha har jobbat som mäklare i 20 år i Halmstad. Innan Maritha startade SF jobbade 
hon som mäklare på föreningssparbanken fastighetsbyrå i 9 år. Maritha har fått sin 
mäklarlicens genom distansutbildning samt att hon har gått Sparbankens egen utbildning 
 
 I företaget finns åtta anställda med en nionde på väg in. De anställda är fördelade på två 
kontor, ett nära centrum samt ett kontor i Söndrum. De två kontoren omsätter cirka 250 
objekt per år vilket motsvarar en omsättning på 12 miljoner per år och deras 
marknadsandel är 20 %.  
 
En värdering för Maritha innebär att hon måste tro på priset och inte bara göra en 
värdering för att säljaren vill ha pengarna. Det gäller att göra en så korrekt värdering som 
möjligt för att möjliggöra en försäljning av villan. 
 
Vid en värdering så skaffar sig Maritha först uppgifter om bostaden genom 
värderingsdata för att kunna få ett tak på vad huset skulle kunna säljas för. Efter att 
Maritha gjort detta så gör hon en okulär undersökning på hur huset ser ut. 
 
4.3.1 Standard, skick och storlek 
 
Standarden på huset är viktig för värderingen, och som vi nämnt innan har Maritha satt 
ett tak på det hus som ska värderas. Det är vid den okulära undersökningen som det blir 
möjligt att göra en korrekt värdering. Är huset inte renoverat på länge kommer det att 
sänka värdet då köparen istället tvingas göra dessa stora investeringar. Har de tidigare 
ägarna gjort investeringar i kök och badrum så blir detta positivt för värderingen. Maritha 
gör inga förutbestämda sänkningar i värderingen utan går på fingertoppskänsla, hon tittar 
på huset i helhet. 
 
Maritha tar upp att det är viktigt att huset är välstädat inför en visning, såväl invändigt 
som utvändigt. Maritha drar paralleller mellan en försäljning av en bil och ett hus. Säljare 
tvättar och städar bilen innan en försäljning men många säljare är inte lika noggranna 
med sin bostad trots att det är värt mer än en bil. Det utvändiga skicket är viktigt, första 
anblicken gör mycket och leder till att eventuella köpare vill se mer. Är fasaden och 
trädgården dåligt omskött kommer det att sänka den slutliga värderingen. Är det däremot 
en putsad fasad som är nymålad och trädgården är välskött så kommer det göra huset mer 
attraktivt, vilket kan bidra till en höjd värdering. 
 
Storleken på huset spelar roll, men det är viktigare hur kvadratmetrarna är disponerade i 
huset. Om villan är väl disponerad med tre sovrum, kök och badrum och avsedd för en 
medelstor familj. Även om det är en en och en halv plans villa eller om det är en plans 
villa spelar roll, beroende på vilken köpkrets mäklaren riktar sig till. 
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 4.3.2 Läge 
 
Tidigare var läget en mycket viktig faktor då det hade betydelse om huset låg till öster 
eller väster om Nissan. Detta har försvunnit mer och mer den senaste tiden enligt 
Maritha. En viktigare faktor är vart i området huset är beläget. Om det exempelvis finns 
en motorväg i närheten är det många som drar sig för att köpa hus där för att de inte vill 
ha den höga ljudnivån som finns där. Skulle villan ligga utanför Halmstad jämfört med 
inne i Halmstad skiljer det väldigt mycket i värderingen. 
 
4.3.3 Ekonomi 
 
Maritha anser att räntan spelar en stor roll eftersom det påverkar köparens boendekalkyl. 
En mindre räntehöjning har ingen större påverkan men på längre sikt så har det en 
betydande del. 
 
Vilken sorts uppvärmning det finns i huset spelar stor roll för värderingen. Finns det en 
gammal oljepanna sänks värderingen då en framtida investering i en ny sorts 
uppvärmning kommer att bli ett måste för en köpare. 
 
4.3.4 Fastighetsskatten 
 
Att det blir en värdehöjning tror inte Maritha på. Detta grundar hon på att kunder inte 
tidigare tänkt på taxeringsvärdet. Hon tror att många som har säljtankar säljer nu istället 
för att vänta på att reavinstbeskattningen ska höjas från nuvarande 20 % till 30 %. 
 
4.3.5 Övriga faktorer 
 
Tomträtt är något som Maritha anser att köparen ska titta närmare på vid ett husköp. Det 
kan bli en kostnad som kommer att spela en större roll i framtiden när tomrätterna går ut 
och de ska förhandlas om. 
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4.4 Mäklarkonsult 
 
Vid denna intervju närvarar tre mäklare, Christer, Katarina och Charlotte.  
 
Mäklarkonsult är ett familjeföretag som startade med att sälja nybyggnation 1976 och 
1985 började de med mäklarverksamheten. Katarina har jobbat på företaget sen 1995 och 
utbildade sig till mäklare undertiden. Hon blev färdigutbildad 1998. Charlotte är utbildad 
ekonom och mäklare vid Gävle högskola, Charlotte började jobba i januari 2007. 
Christer har gått i realskola och sedan har han läst distans kurser för att kunna få sin 
mäklarlicens.  
 
Mäklarkonsult säljer bostadsrätter, villor, gårdar och mindre hyresfastigheter. De säljer 
ungefär 50 objekt om året. De har en liten del av marknaden i Halmstad, ca 5 %, men de 
tycker att det inte spelar någon större roll så länge de är nöjda med den omsättning och 
vinst de har. De strävar helt enkelt inte efter att växa som många av de lite större 
företagen gör. 
 
För att göra en värdering undersöker de först i ett datorprogram som heter Ljungkvist, 
samt på värderingsdata som är baserade på statistik. På så sätt får de reda på cirka pris 
baserat på tidigare försäljningar, storleken på huset, byggår och taxeringsvärdet. På detta 
sätt kan de också ta reda på ortspriset samt K/T värdet, vilket ger dem ett cirkapris. Efter 
detta åker de ut och kollar på objektet för att kunna få en så korrekt värdering som 
möjligt. 
 
4.4.1 Standard, skick och storlek 
 
När de gör en värdering så utgår de från vad huset skulle vara värt i ett perfekt skick och 
sedan drar de av på vad som behöver göras vid på huset. De ser främst på 
kvadratmeterpriset och inte specifikt på boyta eller biyta. Undantaget är om det är en 
gård, där biyta har en betydande roll.  
 
Planlösningen är en faktor som påverkar värderingen. Finns det minst tre sovrum så får 
de en bredare publik och kan då höja värderingen. De säger att det är inviduellt då vissa 
vill ha fler antal rum och andra vill ha en öppen planlösning. Utvändigt kan tegel höja 
värderingen lite men inget markant. Om det är slitet kan värderingen istället sänkas. 
 
4.4.2 Läget 
 
Christer säger att det finns tre saker som påverkar värderingen mest, ”läge, läge och 
läge”. Han säger att det är möjligt att ändra allt på villan utom läget. Läget som höjer 
värderingen är havsutsikt, bara en liten glimt av havet höjer värderingen mycket. Tomten 
värderas efter dess potential. Om det exempelvis finns möjlighet till att bygga ytterligare 
en villa eller göra omfattande ombyggnationer så höjer detta värderingen.  
 
Om man ska bosätta sig i Halmstad undersöks först möjligheten om det finns möjlighet 
att bosätta sig där. Sedan bestäms i vilket område som skulle vara intressant för köparen 
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att bo i och sist vart i det område de vill bosätta sig.” I dåliga tider kan det vara väldigt 
svårt att sälja ett hus med ett dåligt läge, men är det goda tider så är det lätt att sälja ett 
hus med ett dåligt läge också. Är det ett bra läge är det möjligt att sälja det även vid 
dåliga tider”, säger Christer. 
 
4.4.3 Ekonomi 
 
Räntan spelar en roll vid en värdering, men det beräknas på längre sikt. Däremot ingår 
räntan i kalkylen som görs vid tidpunkten för ett köp.  
Driftskostnaderna har också en betydande roll då lägre kostnader ger större 
betalningsmöjlighet och därmed kan värderingen höjas. Om det finns en gammal 
oljepanna sänks värderingen då det blir en kostnad för köparen då denna måste bytas ut.  
 
Exempel: Om två likvärdiga hus jämförs, varav det ena har 10 000 kr lägre 
driftskostnader, så kommer det över en tio års period generera en värdering som är 
100 000 kr högre. 
 
4.4.4 Fastighetskatten 
 
Mäklarna märker att säljarna vill höja priset nu när fastighetsskatten försvinner. Christer 
tror att värderingen kommer att höjas då de kommer in mer pengar på marknaden. De har 
redan märkt att säljarna vill höja värderingen i de mer exklusiva områdena, då 
fastighetsskatten har större effekt där. 
 
4.4.5 Övriga faktorer 
 
Tomten kan vara en faktor som spelar stor roll beroende på hur tomten ser ut och vilka 
möjligheter som finns med den. Om det finns möjlighet till att stycka upp tomten blir det 
en högre värdering eftersom det då finns möjlighet att sälja delar av den.   
 
Tomträtten är något som Katarina anser spelar en viss roll vid en värdering. Katarina 
uppmärksammar att tomträttsavgiften i Halmstad är väldigt låg och att det är möjligt att 
den kan höjas rejält. Hon anser att friköpta tomter ska premieras vid en värdering.   
 
Rättigheten till att använda någon annans mark genom servitut är något som kan påverka 
värderingen, ett exempel är om allmänheten har rätt att köra över gårdsplanen vilket kan 
ha en negativ effekt på värderingen. 
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4.5 Halmstad mäklarbyrå 
 
På Halmstad mäklarbyrå är de fyra stycken anställda varav två som är delägare i byrån, 
som bildades 1991. Nils Bäckström har jobbat som mäklare i 13 år och köpte in sig i 
byrån 1995. De har omkring 100 stycken försäljningar per år vilket motsvarar ca 10 % av 
marknaden i Halmstad. Den utbildning som Nils har är en ekonomisk inriktning på 
gymnasiet, ettårig dataingenjör utbildning, samt en mäklarutbildning.  
 
Innan de åker ut till en villa för att göra en värdering hämtas information från datorn där 
allt ifrån taxeringsvärde till vart villan ligger och hur många rum det finns är beskrivet. 
Efter det åker de ut till villan för att göra en okulär undersökning. När de gör denna 
undersökning för de anteckningar över exempelvis vad för slags golv och tapet som finns 
i villan, allt som kan väga in när de gör sin värdering. De frågar även vad som säljarna 
har gjort vid huset, om de till exempel reparerat eventuella skador, renoverat köket och så 
vidare, samt vad som behövs åtgärdas.  
 
4.5.1 Standard, skick och storlek 
 
En viktig aspekt som Nils tittar på när han ska värdera en villa är vilken standard denna 
har. Exempel är kökets standard i avseende både slitage och utrustning. En öppen spis 
tycker Nils inte höjer värdet på en villa, då det endast kostar cirka 20 000 kr att sätta in. 
Däremot tror han att om det varit i till exempel norrland hade detta mycket väl kunnat 
vara en större faktor då den skulle användas mycket mer än den kanske gör här i 
Halmstad.  
 
Om köparen föredrar en öppen planlösning eller en villa med väldigt många rum anser 
Nils är väldigt inviduellt, och att det inte nämnvärt påverkar värderingen. Den nuvarande 
treden är att människor nu vill ha en öppen planlösning, men det är något som kan ändras 
med tiden. Något som kan vara negativt vid en värdering är om det enbart finns dusch i 
källaren och det inte finns någon möjlighet till att flytta eller göra en ny dusch på 
markplanet. Detta är dock sällan förekommande på nyare hus.  
 
Fasaden har ingen större betydelse ifråga om det är trä eller tegelfasad, däremot om det är 
en eternit fasad blir folk lite försiktiga. Skicket på fasaden har stor betydelse, om det 
finns ruttna plankor i en träfasad eller sprickor i en tegelfasad, är det dyrt att reparera 
detta.  
 
4.5.2 Läge 
 
Denna faktor är den absolut största i en värdering. ”Du kan ändra allt utom läget på 
villan”, säger Nils. Om villan ligger i ett bätttre område är det mer värt än om det ligger i 
ett annat, lite ”sämre” område. Då läget bedöms är närhet till havet, centrum och 
trafikerade vägar viktiga faktorer. Närheten till skolor är ingen viktig faktor i Halmstad 
då alla områden har en skola nära tillhands.  
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4.5.3 Ekonomi 
 
Räntan är något som styr hela prisbilden och måste därför finnas i åtanke. Det är inte 
något som bedöms varje dag, men på lite längre sikt är det något som spelar in. Hör 
köparen tillexempel något om räntan på nyheterna, måste mäklaren tänka lite på hur det 
kan påverka prisbilden.  
 
Drift och underhållskostnader är något som blir en allt viktigare faktor vid ett villaköp. 
Människor blir allt mer benägna att veta vad för sorts värmesystem som finns installerat. 
Är det en gammal oljepanna sänker detta värderingen och om det finns ett nyare 
värmesystem kan detta höja värderingen. Olja och direktverkande el är dyra värmekällor.  
 
Byggåret är något som Nils alltid tittar på när han ska göra en värdering, detta för att 
senare kunna undersöka vad för sorts problem det kan finnas i huset. I äldre hus kan det 
finnas gamla gjutjärnsrör eller fukt i sylen. 
 
4.5.4 Fastighetsskatten 
 
När fastighetsskatten tas bort tror Nils att det kommer räntehöjningar, vilket medför att 
dessa tar ut varandra. Han tror samtidigt att borttagningen av skatten kommer att göra så 
att han värderar det högre eller lägre. Han säger samtidigt att det inte är något som han 
hunnit tänka på då det än inte tagits bort. ”Det är svårt att säga det man inte vet hur det 
blir, utan detta får framtiden utvisa”, säger han. Nils tror inte att det kommer att hända så 
mycket med prisbilden, och som vi nämnde innan så kommer kommande räntehöjningar 
och den borttagna skatten att ta ut varandra.    
 
4.5.4 Övriga faktorer 
 
Nils kunde inte komma på några ytterligare faktorer som påverkar när han gör en 
värdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

5. Resultat och analys 
 
I resultatet och analysen kommer vi att sammanställa den information som framkommit 
under alla intervjuerna. I denna sammanställning kommer vi också att analysera den 
empiri med hjälp av tidigare skriven teori. Vidare kommer vi att presentera skillnaderna 
och likheterna mellan våra respondenter. Sammanställningen kommer att struktureras 
enligt de teman som empirin presenteras i. 
    
5.1 Standard, skick, storlek 
 
Alla de respondenter vi intervjuat anser att skicket på huset har en betydande roll för 
värderingen. De tittar främst på om hur bra standarden är, där en bra standard väger 
positivt inför värderingen. Detta resultat stämmer överens med det som vi fick fram 
genom Fastighetsvärdering (2006). Det är dock tveksamt om det är möjligt för 
ursprungsinvestering i huset för att höja värdet kommer att kunna löna sig vid en 
värdering. Standarden som respondenterna finner viktig är om ett badrum är helkaklat 
istället för att det endast finns en plastmatta. Tillgång till exempelvis en lyxig jacuzzi i 
badrummet höjer värderingen jämfört med om det endast finns en enkel dusch. 
 
Om säljaren investerat i ett nytt kök och badrum är detta en kostnad som inte kommer att 
drabba köparen den närmaste tiden. När en mäklare gör sin översikt av huset är skicket 
utvändigt lika viktigt som skicket på insidan. 
 
Antalet rum har en betydande roll för hur respondenterna värderar ett hus. Finns det 
minst tre sovrum finns en bredare köpkrets och på så sätt är det möjligt att värdera huset 
högre, eftersom efterfrågan ökar. Respondenterna beskriver skillnaden mellan en en och 
en halv plans villa och en en plans villa. Detta spelar roll för vilken köpkrets det är 
möjligt att rikta sig till. Respondenterna tar upp att om det är en en och halv plans villa så 
försvinner den äldre köpkretsen. För tillfället är det mer efterfrågan på en plans villor än 
på en och halv plans villor. En annan aspekt på husets storlek är att det kan bli höga 
uppvärmningskostnader i ett stort hus.  
 
I en villa påverkar bo/biytan i huset värderaren i mycket liten grad. Som vi nämnde ovan 
har antal rum en mycket större betydelse vid en värdering. Denna punkt skiljer sig från 
teorin som säger att boytan har en stor betydelse. Mäklarna kollar på hur stort huset är, 
alltså hur många kvadratmeter huset är på. Det spelar dock ingen roll hur bo- och 
biytorna är disponerade utan det är den totala ytan. Något som en respondent tog upp vid 
övriga faktorer var om det fanns garage. Finns det ett garage höjs värderingen något, det 
är också skillnad om det är ett enkelgarage eller om det är ett stort dubbelgarage. Garaget 
var något som litteraturen inte tog upp men visade sig ha en effekt på värderingen. 
 
Vilken fasad villan har, är generellt sätt ingen faktor, då det är inviduellt vad varje köpare 
vill ha. Vissa tycker mer om en träfasad då de tycker att den ser mer levande ut och andra 
vill ha en tegelfasad då detta kräver lite underhåll. Fasaden är ingen avgörande faktor om 
köparna köper huset eller inte. Däremot är det åter igen skicket som spelar in vid 
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värderingen. Är fasaden dåligt skött kommer värderingen att sänkas då detta måste 
åtgärdas. Sköter man underhållet på fasaden kommer villan att behålla sitt värde. En 
respondent nämnde att utsidan är det som en köpare skådar vid första anblicken. Vi 
skapar oss en uppfattning om hur huset i helhet ser ut, precis som vi gör när vi träffar nya 
människor. Första intrycket är viktigt och detta spelar en stor roll när de möjliga köparna 
går vidare in i huset. De har hela tiden med sig detta första intryck av fastigheten och att 
ändra detta intryck är svårt och tar tid. Värderingen påverkas inte av att det finns en 
öppen spis i villan. Det är endast som mysfaktorn kan påverka en eventuell köpare så att 
köparen betalar extra för att det finns en öppen spis i villan. I teorin tog vi upp att en 
öppen spis kan sänka uppvärmningskostnaderna men det anses inte vara en så stor faktor 
att det skulle påverka värderingen. 
 
I empirin beskrivs huruvida byggåret har betydelse vid en värdering. Alla respondenter 
nämnde att de tittade på byggåret och då tänkte på skador eller problem som kan finnas i 
huset. Om de åldersrelaterade problemen som kan förekomma vid huset är renoverade 
eller vidgjorda hade byggåret ingen större påverkan på värderingen. Om skador finns kan 
säljaren åtgärda detta innan de flyttar eller dra av det från köpeskillingen. 
Fastighetsvärdering (2006) tar upp detta som en faktor som påverkar, men enligt de 
uppgifter som vi fått från respondenterna tycker vi att den endast i en viss mån påverkar 
värderingen. Den enda gång detta påverkar något nämnvärt är om de vanliga felen ej 
blivit åtgärdade, annars har denna faktor mindre påverkan på värderingen. 
 
5.2 Läge 
 
De respondenter som vi intervjuat är alla överens om att läget är den absolut största 
faktorn vid en värdering. Några av mäklarna nämnde att det är omöjligt att ändra läget, 
men det inte omöjligt att förändra villans standard, skick och storlek. Läget är det första 
som mäklarna kollar upp genom att jämnföra med liknande köp i området. På så sätt kan 
de se hur populärt det är att bo i området. Dessa uppgifter kollas upp i statistikdatabaser 
som mäklarna har tillgång till. Redan på kontoret får de en uppfattning om vad villan 
skulle kunna vara värd, sedan är det den okulära synen av huset som bestämmer den 
slutliga värderingen.   
 
Det som höjer värderingen mest är läget till havet. Några av respondenterna säger att bara 
en glimt av havet höjer markandvärderingen avsevärd. Även då det inte är möjligt att se 
havet från sitt hus så är det ändå en värdehöjande faktor att bo nära havet.  
 
I Halmstad har ingen stadsdel långt ifrån dagis, skola eller affär vilket har lett till att det 
inte har blivit en faktor som höjer värderingen. Om huset däremot ligger en bit utanför 
staden så kan detta påverka värderingen.  
 
Läget i ett kvarter påpekade flera av respondenter som en faktor som påverkar 
värderingen. Många vet att en stadsdel kan vara eftertraktad men det är läget i stadsdelen 
som en mäklare får ta in i värderingen, beroende på om det finns eventuella vägar, 
järnvägar eller vattendrag i närheten. 
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5.3 Ekonomi 
 
Räntan är ingen stor faktor vid värdering utan påverkar mest nettokalkylen som i sin tur 
påverkar vad köparen är villig att betala för en villa. På längre sikt spelar ränteläget en 
större roll. Vissa respondenter nämnde att när ränteläget var 10 % hade den en större roll 
i värderingen. För en värdering har ränteläget ingen större betydelse eftersom den inte 
förändras stort från dag till dag.  
 
En faktor som blir större och viktigare de senaste åren är drifts- och 
underhållskostnaderna. Människor blir allt mer medvetna om kostnaden för en gammal 
oljepanna. Alla vet att oljan är dyr och det finns mycket billigare alternativ att värma upp 
huset med. Finns det ett nyare system installerat höjs dock inte värderingen, utan värdet 
sänks istället med äldre uppvärmningsalternativ. Köparna är mer villiga att köpa ett hus 
med ett nyare värmesystem installerat, detta eftersom är investeringen redan är gjord.  
Innebörden för köparen blir att denne inte behöver lägga ned vare sig tid eller pengar för 
att byta ut systemet. I teorin har vi tagit upp att om huset är billigt i drift så kommer 
värdet av villan bevaras jämfört med att om det varit dyrt i drift så kommer värderingen 
att sänkas. 
  
Effekten av en lägre driftskostnad gör att pengar kan sparas och dessa kan läggas på ränta 
och amorteringar. Detta gör att människor får mer pengar över var månad som de kan 
lägga på att köpa ett dyrare hus.  
 
5.4 Övriga Faktorer 
 
En del av respondenterna ansåg inte att tomten hade någon betydande roll vid en 
värdering, medan andra respondenter tycker att det är något som blir allt viktigare. Någon 
respondent tyckte att utformningen av tomten kan vara en faktor i värderingen, men sade 
också att det är personligt hur var och en vill att ens tomt ska vara. En del vill ha stor 
tomt med mycket gräs, andra vill ha en stor tomt så de kan ha mycket träd och rabatter. 
Andra vill ha lite mindre tomter så det inte blir så mycket trädgårdsarbete.  
 
Något annat inom tomtfaktorn som vissa respondenter nämner är om tomten är en 
tomträtt eller om den är friköpt. En respondent tror att denna faktor kommer att bli 
viktigare i framtiden än den är för tillfället. För nuvarande är tomträttsavgiften låg i 
Halmstad, men det är något som kan komma att höjas snabbt. Ju högre avgift det är desto 
mer värt är det att ha en friköpt tomt.  
 
5.5 Skillnader och likheter mellan mäklarna 
 
Under analysarbetet kom vi fram till att respondenternas svar inte skiljer sig inte något 
nämnvärt mellan varandra. De stora värderingsfaktorerna är lika mellan respondenterna. 
Det är endast ett fåtal mindre faktorer som skiljer mäklarna åt. De faktorer som skiljer 
dem åt kan vara till exempel om hur tomten är uppbyggd, om det är en friköpt tomt eller 
om det är tomträtt. 
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6. Slutsats 
 
I detta kaptel kommer vi att sammafatta i stort vad vi kommit fram till i undersökningen. 
Vi kommer att beskriva de betydande faktorerna övergripande. Avslutningsvis kommer vi 
att presentera förslag till vidare forskning som vi under resans gång kommit fram till och 
tycker skulle vara intressant att undersöka. 
 
6.1 Slutdiskussion 
 
Denna undersökning syftar till att ta reda på vilka faktorer som påverkar en mäklare vid 
en villavärdering. Undersökningen baseras på intervjuer med fem fastighetsmäklare i 
Halmstad som tillsammans har en stor andel av marknanden i Halmstad. Alla mäklarna 
hade samma tillvägagångssätt när det gäller värderning av villor. Vi förutsätter att den 
resterande av mäklarna i Halmstad har en liknande tillvägagångssätt. De skiljer sig lite åt 
när det gäller vad de undersöker på vid den okulära undersökningen. Det är dock inget 
som påverkar värderingen avsevärt.  
 
Eftersom vi gjorde undersökningen i Halmstad var målet att ta reda på vad 
fastighetsmäklarna i Halmstad utgår ifrån när de ska göra en villavärdering. När vi tittar 
tillbaka på svaren tycker vi ändå att det går att generalisera de svar vi fått relativt mycket 
till Halmstad. Det går inte att generalisera över hela Sverige med enbart denna 
undersökning. De stora och viktiga faktorerna var alla fem mäklare överrens om. Det var 
de mindre faktorerna som skiljde dem åt, vilket inte har någon större betydelse i den 
slutgiltiga värderingen.  
 
En stor del av värderingen sker redan innan mäklaren åker ut för att göra den okulära 
värderingen. De data som mäklaren tar fram genom statistik utgör en stor del av 
värderingen. I statistiken tar de fram tidigare försäljningar i samma område för att kunna 
göra en grov värdering av en villa. När datan tas fram är det till största del läget av villa 
som avgör värdet på den. Läget är något som alla intervjuade fastighetsmäklarne som vi 
ansåg vara den viktigaste faktorn. Det var några fastighetsmäklare som nämnde att det 
enda som inte är möjligt ändra på i en villa är läget. Allt annat går att ändra på, villan går 
att byggas i stort sett exakt som köparen vill ha det.  
 
Storleken på en villa har en betydande roll vid en värdering av villor. Främst beror det på 
vilken kundgrupp som är intresserade av just den sortens villa. Är det en stor en plans 
villa vänder denne sig till en större kundkrets än vad en och halv plans villa med källare 
gör. Även hur många sovrum det finns i villan har en betydande roll vid en värdering. 
Denna faktor gör även att det finns vissa kundgrupper som tillkommer och försvinner 
beroende på hur många sovrum det finns i just den villan. En barnfamilj söker främst 
efter att det ska finnas ett sovrum till alla i familjen, medan ett äldre par som inte har 
några barn hemma klarar sig med enbart ett sovrum. 
 
Det finns givetvis också andra mindre faktorer som spelar in vid en värdering. Däremot 
är det de ovan nämnda faktorerna de största faktorerna. De mindre faktorerna gör att 
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värderingen sänks eller höjs med endast en bråkdel av vad de stora faktorerna gör. Det 
kan ändå vara viktigt att känna till att dessa har en lite roll i värderingen. Är många av de 
stora faktorerna positiva kan detta i slutändan påverka värderingen positivt och samma 
om de är negativa påverka värderingen negativt.  
 
Vi bad respondenterna säga vilka tre faktorer de ansåg vara de viktigaste vid en 
värdering. Flera av respondenterna nämnde läget som den viktigaste faktorn, och flera av 
respondenterna sa läget, läget och läget som de tre viktigaste faktorerna vid en 
villavärdering. Den faktor som var den nästa största, och hamnade på fjärde plats bland 
de viktigaste faktorerna vid en värdering var standarden och skicket på villan. Standarden 
och skicket på en villa kan också vara en betydande roll vid en värdering. Denna faktor 
kan göra att värdet på en villa kan både höjas och sänkas med en relativt stor siffra. Dock 
är det ändå en oansenlig siffra om man jämför med vad läget gör för värderingen.  
 
6.2 Implikationer 
 
I värderingen av villor finns det många faktorer som påverkar och som en 
fastighetsmäklare måste ta i beaktning. Med uppsatsen ville vi få fram och förklara de 
faktorer som inverkar på värderingen av en villa, detta för att säljare och köpare skall 
kunna få en uppfattning av vad en fastighetsmäklare värderar och vad som är viktigt vid 
en värdering av en villa. Vi vill även hjälpa privatpersoner med att förstå vilka faktorer 
som påverkar värdet på deras villa. En eventuell köpare kan tänka på att läget är den 
viktigaste faktorn, så vill du exempelvis bo vid havet måste du vara beredd på att betala 
för det. 
 
6.3 Förslag till vidare Forskning 
 
Det skulle vara intressant att jämföra villavärderingen med värdering av bostadsrätter. 
Det skulle också vara av intresse att identifiera de likheter och skillnader som finns 
mellan dessa två. Att jämföra olika städers värdering för att sedan kunna göra en modell 
som är användbar över hela Sverige skulle även det vara intressant. Dock kan det vara så 
att det skulle behövas en modell för varje enskild stad.   
 
Något som skulle vara intressant just nu eller inom en snar framtid är huruvida 
fastighetsskatten kommer att påverka värderingen av fastigheter. Det skulle även vara 
intressant att se om fastighetsskatten kommer att ge några andra effekter på den svenska 
ekonomin.
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide  
 
1. Allmänt om företaget? Antal anställda? Försäljningar per år? Hur stor del av 

marknaden i Halmstad de har hand om? 
 

2. Lite om dig själv? Hur länge har du jobbat som mäklare? Inom vilka områden 
jobbar du? Utbildning? Vad är en värdering för dig? 

 
3. Hur går ni till väga för att göra en värdering? Använder ni ett datasystem och på 

vilket sätt påverkar det er värdering?  
 

4. Vad i standarden på villan är det som höjer värderingen? Har fördelningen av 
bo/biyta någon påverkan på er värdering? Är öppen spis en faktor som påverkar 
värderingen positivt eller negativt? Är den nuvarande planlösningen i villor en 
faktor vid värderingen? Kan typen av fasad påverka värderingen?  

 
5. På vilket sätt påverkar läget värderingen av villor? Är det att villan ligger nära till 

centrum? Är det att villan ligger nära till skola och dagis? Är det att villan ligger 
nära stranden?  

 
6. Påverkar ränteläget er värdering? Har villans drift/underhåll kostnader någon 

påverkan på en värdering? 
 

7. Påverkar storleken på tomten värderingen? Huruvida påverkar eventuella 
tillbyggnader eller ombyggnader på tomten? Om det finns möjlighet till 
ombyggnader och tillbyggnader för villan, påverkar det värderingen? 

 
8. Har villans byggår någon betydelse för er värdering? 

 
9. Använder du dig av några andra faktorer som vi ej nämnt? 

 
10. Tror ni att fastighetsskatten kommer att ha någon påverkan på framtida 

värderingar om den tas bort? 
 

11. Vilka tre faktorer skulle du säga vara de viktigaste vid en värdering?  
 
 


