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Förord 

Denna uppsats ska ge läsaren en ökad förståelse för vad fastighetsmäklaren utgår ifrån 
vid värdering av en villa samt vilka de viktigaste lägesfaktorerna är. I uppsatsen 
presenteras de faktorer som är viktiga vid denna process. 

 
Vi hoppas att uppsatsen ger en ökad inblick i ämnet fastighetsvärdering och att den 
information som presenteras ger bättre kunskap om vilken faktor som frambringar det 
största värdet på en villa.  

 
Först och främst vill vi tacka vår handledare, Harald Blom, och våra opponenter som har 
guidat oss genom detta uppsatsarbete. Vi vill även tacka de fastighetsmäklare; Maud 
Johansson, Leif Otterström, Maritha Wikner och Lars Rane, som har hjälpt oss med vår 
empiriska undersökning.  
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Sammanfattning 
 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Bygg- och Fastighetsekonomi, Högskolan i 
Halmstad, VT 2008. 

  
Det har skett en kraftig utveckling på villamarknaden vilket har ökat genomsnittspriserna 
markant. I Halmstad är medelvärdet av köpesummorna på villor en aning högre än 
medelvärdet för hela Sverige. Detta kan bero på hur Halmstad är beläget i landet. Det är 
en attraktiv stad med fina områden nära havet. De flesta är medvetna om att läget är 
betydelsefullt för värdet på en villa, men problemet är att få vet varför det är så viktigt. 
Uppsatsens syfte är att beskriva vilka faktorer som påverkar värderingen av villor. En 
förklaring till vilken betydelse lägesfaktorerna har vid värderingen ska också ges. Vi 
behandlar de faktorer som är välkända vid fastighetsvärdering. Denna teori tillsammans 
med utförandet av öppna intervjuer med olika fastighetsmäklare i Halmstad ger oss 
material till vår analys. Anledningen till att läget har så stor betydelse vid värderingen av 
villor är att allt annat går att ändra på medan ett läge alltid förblir detsamma. Vi har 
kommit fram till att havet är den viktigaste lägesfaktorn som påverkar värderingen i 
Halmstad kommun. 
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1 Inledning 
_______________________________________________________________________ 
Det första kapitlet behandlar bakgrunden till vårt val av ämne. Därefter diskuterar vi 
vårt problem för att sedan komma fram till vår problemformulering och syftet med 
uppsatsen.  
________________________________________________________________________ 
 
1.1  Problembakgrund 
 
Fram tills idag har en kraftig prisutveckling på bostadsmarknaden kunnat ses genom all 
media, såsom dagstidningar och tv-nyheter. För att få en bild av den kraftiga 
utvecklingen och det aktuella utbudet av objekt på villamarknaden så är det bara att läsa 
igenom en tidnings bostadsbilagor eller att gå in på någon bostadsförmedlingssida på 
Internet. Medelvärdet av köpesummorna på villor i Halmstad är något högre än 
medelvärdet för hela Sverige (Mäklarstatistik, 2008) vilket kan bero på hur Halmstad är 
beläget i landet.  
 
 
Kommun Antal objekt Medelvärde 

kr/kvm 
Medelvärde 
köpesumma 

Aktuell 
tendens på 
marknaden 

Prisutveckling 
de senaste 12 
månaderna 

Halmstad 177 st. 17 102 
kr/kvm 

2 120 000 kr 

 

+ 15 % 

 
Figur 1.1: Marknadsutveckling för villor i Halmstad november 2007 till januari 2008 
(Mäklarstatistik, 2008). 
 

 

Hela Sverige Antal objekt Medelvärde 
kr/kvm 

Medelvärde 
köpesumma 

Aktuell 
tendens på 
marknaden 

Prisutveckling 
de senaste 12 
månaderna 

 15431 st. -  1 906 000 kr 

 

+ 2,5% 

Figur 1.2: Marknadsutveckling för villor i hela Sverige november 2007 till januari 2008 
(Mäklarstatistik, 2008 & SCB, 2008). 
 
Halmstad är en stad med ett populärt läge. Staden ligger bra, mitt på västkusten mellan 
storstäderna Göteborg och Malmö, med bra förbindelser och det är pendelavstånd även 
till Danmark. Halmstad är också en attraktiv sommarstad med fina områden nära havet. 
Högskolan i Halmstad lockar till sig fler och fler studenter och många av dessa kanske 
väljer att stanna kvar efter studierna för att bilda familj och köpa hus. 
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Den senaste tiden har det på tv visats många program som handlar om renovering och 
inredning, som till exempel Roomservice, Äntligen hemma, Homestyling och Från koja 
till slott. Detta bidrar till att allt fler människor blir intresserade av detta ämne och 
bostaden får på så vis en större plats i vardagen. Det ökade intresset för bostaden, 
tillsammans med andra faktorer, kan ha bidragit till fler försäljningar och ökade priser.  
Figuren nedan visar att prisutvecklingen på villor i Halmstad har stigit under en 
tioårsperiod från 1996 till 2006, framförallt mellan 2003 och 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.3: Prisutvecklingen på villor i Halmstad från 1996 till 2006 (Mäklarstatistik, 
2008). 
 
K/T = medelvärde av köpesumman/taxeringsvärdet för de köp som ingår i statistiken. 
 
 
Vid en försäljning av en fastighet är det fastighetsmäklaren som först bestämmer 
marknadsvärdet för att sätta ett utgångspris. Vid en värdering utgår fastighetsmäklaren 
från ett antal faktorer: läge, standard, skick, storlek samt tidigare försäljningar inom 
samma område och vissa faktorer påverkar marknadsvärdet mer än andra. Vi kommer 
undersöka faktorn läget eftersom vi tror att det har stor betydelse i en kuststad som 
Halmstad och att det kan skilja markant i priser mellan likadana villor på olika platser i 
Halmstad kommun. 
 
 
1.2  Problemdiskussion 
 
Att köpa hus är förmodligen den största affär vi gör i våra liv och därför kan det vara 
intressant att veta vad fastighetsmäklaren baserar sin värdering av huset på. Enligt 
Fastighetsmäklarlagen (1995:400) § 12 skall fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag 
omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall alltså ta till vara på både 
säljarens och köparens intresse, det vill säga se till så att båda parterna blir nöjda vid 
köpet. 
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En av mäklarens uppgifter är att bestämma marknadsvärdet på objektet som ska säljas för 
att sedan sätta ett utgångspris. Denna värdering baseras på ett antal faktorer, men ofta 
förekommer det troligtvis att mäklaren sätter ett pris på känsla och erfarenhet från 
tidigare försäljningar. Leif Norell (2005) skriver att det brukar sägas att 
fastighetsvärdering mer är en konst än vetenskap, mera omdöme och erfarenhet än teknik 
och matematik. Det är dock viktigt att mäklarens pris inger förtroende hos säljare och 
köpare så att dessa litar på att priset är det rätta. Fastighetsmäklaren bör ha ett underlag 
för värderingen för att visa vilka faktorer priset är baserat på. Enligt Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet (2006) är det emellertid komplicerat att göra en värdering eftersom 
varje hus är unikt, alla har sitt eget unika läge. Till detta hör att husen inte heller går att 
flytta på och att ett omfattande system av lagar och föreskrifter omger dess användning. 
 

En fastighetsmäklare ska som sagt vara opartisk vid värderingen. Ett problem med detta 
är att det naturligtvis finns objektiva fakta, till exempel om fastighetens läge och 
utseende, där tolkningen av dessa fakta görs av fastighetsmäklaren. Det går alltså inte att 
veta säkert om en värdebedömning är rätt eller fel på grund av värderingsosäkerheten 
som finns inom all fastighetsvärdering (Leif Norell, 2005). 
 
I värderingsosäkerheten ligger också val av värderingsmetod (Leif Norell, 2005). Ofta 
använder fastighetsmäklaren den så kallade ortsprismetoden vid värdering av villor. 
Denna går ut på att jämföra försäljningsobjektet med tidigare försålda objekt, det vill säga 
vad andra hus på orten har kostat, och på så sätt få fram ett försäljningspris (Institutet för 
värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). Eftersom varje 
villa är unik är frågan om det är tillräckligt att utföra en värdering endast med hjälp av 
denna metod eller behöver mäklaren ta hänsyn till fler faktorer som till exempel läge, 
standard, skick, storlek och ränta? 
 
Den värdering fastighetsmäklaren gör inför en försäljning är av stor vikt för 
utgångspriset. Vi vill skapa en tydligare bild av värderingen genom att studera hur 
fastighetsmäklarna går tillväga för att utföra värderingen samt vad de baserar sin 
värdering på och framför allt varför läget är så viktigt. 
 
 
1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer påverkar värderingen av villor i Halmstad kommun och vilken betydelse 
har lägesfaktorerna vid värderingen? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva vilka faktorer som påverkar värdering av villor. Vi 
vill också förklara vilken betydelse lägesfaktorerna har vid värderingen. 
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2 Teori 
________________________________________________________________________ 
Det andra kapitlet behandlar den teoretiska referensramen som ligger till grund för vår 
undersökning. Vi beskriver värderingsteori och prispåverkande faktorer som har en 
avgörande roll vid fastighetsvärdering. 
________________________________________________________________________ 
 
2.1 Villor 
 
Enligt fastighetstaxeringslagen är småhus en bostadsbyggnad menad för en eller två 
familjer. Småhusen är byggnader avsedda för antingen permanentboende eller 
fritidsboende. Vid taxering görs ingen skillnad mellan dessa båda typer men däremot är 
det viktigt att skilja typerna åt vid värdering av fastigheter (Lantmäteriet &  
Mäklarsamfundet, 2006). 
 
Småhus delas även in i olika grupper efter husets byggnadssätt, i första hand tre grupper: 
friliggande hus, kedjehus och radhus. Villa används ibland som synonym till småhus men 
avses framför allt vara ett friliggande småhus (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
I Sverige finns cirka 1 330 000 villor varav cirka 21 150 av dessa ligger i Halmstad 
kommun (SCB, 2008). 
 
 
2.2 Fastighetsvärderingsteori 
 
En vanlig fråga som ofta ställs både i dagligt tal och i ekonomiska sammanhang är: Vad 
är fastigheten värd? (Institutet för värdering och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 
För att svara på denna fråga kan det vara bra att veta vad som avses med en fastighet, ett 
värde och en värdering (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
I 1 kap. § 1 i Jordabalken står det att fast egendom är jord som är indelad i fastigheter. 
Vidare i 2 kap. § 1 beskrivs vad som tillhör fastigheten, exempelvis byggnader och staket 
som finns för stadigvarande bruk samt träd och växter. 
 
Ett värde uppstår när en vara, eller i vårt fall en fastighet, ger en framtida nytta som 
tillfredställer mänskliga behov (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). Eftersom 
framtiden är mer eller mindre oförutsägbar så är all värdebedömning förknippad med 
osäkerhet. Marknadsvärdet är det överlägset mest utnyttjade värdebegreppet och används 
i hela världen (Institutet för värdering och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 
Begreppet är förenat med en tänkt överlåtelsesituation, det vill säga köp/försäljning, och 
uttrycker fastighetens bytesvärde. Marknadsvärdet är alltså det mest sannolika priset vid 
försäljning av fastigheten vid en viss angiven tidpunkt under normala förhållanden på en 
fri och öppen marknad (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
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Värdering innebär en aktiv process som resulterar i en bedömning av en vara eller 
fastighets värde utryckt i pengar. Vid fastighetsvärdering är det fastigheten som är det 
objekt som ska värderas (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
 
2.3 Ortsprismetoden 
 
När avsikten med en värdering är klar kan valet av värderingsmetod börja. Dessa metoder 
behöver värderaren för att strukturera information och utföra beräkningar som leder till 
en värdebedömning (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
Ortsprismetoden är den värderingsmetod som är vanligast vid värdering av villor 
(Persson, 1992). Metoden baseras på att ett förväntat pris på en viss fastighet kan 
uppskattas med ledning av priser som tidigare betalats för likartade fastigheter inom 
orten, så kallade jämförelseobjekt (Institutet för värdering och Samfundet för 
fastighetsekonomi, 2006). Emellertid är ingen annan del av värderingen så svår att 
definiera som ortsprismetoden. På grund av detta har ortsprismetodens innebörd och 
användning ofta blivit misstolkad. Varje person, samhällsgrupp och organisation har 
olika uppfattning om vad en ort är och hur den påverkar värdering av fastigheter (Betts & 
Ely, 2008). 
 
En ort, ett område, är en area vars invånare och användare delar gemensamma band eller 
kännetecken. Följaktligen skapar en form av delad identitet ett område och binder det 
samman. Från denna större definition av område kan sägas att ett område kan vara ett 
bostadsområde, ett industriområde, ett kommersiellt område och så vidare. Betydelsen av 
delad identitet refererar till vad kännetecknen för området har gemensamt och därigenom 
skapar en koppling mellan innehavarna. Delad identitet kan definieras ekonomiskt; av hur 
marken används, fysiskt; beroende på byggnaderna och naturen runt omkring samt 
sociologiskt; invånarna väljer område utefter till exempel livsstil, standard, ålder, 
utbildning och familjesituation. Samhällspolitiska faktorer som till exempel polis, 
brandkår, annan service i området och skolors rykten kan ha stor påverkan på värderingen 
(Betts & Ely, 2008). 
 
 
2.3.1 Direkta ortsprismetoder 
 
En del av ortsprismetoden är de direkta som är baserade på redovisade jämförelseköp. 
Enligt Institutet för värdering och Samfundet för fastighetsekonomi (2006) kan denna del 
beskrivas i sex steg: 
 

1. Definiera och avgränsa en relevant marknad 
Det är upp till värderingsmannen att göra relevanta avgränsningar utifrån den 
rådande situationen. Det finns alltså inga generella regler för 
marknadsavgränsningar. För bedömning av värdet på en villa kan en stadsdel 
fungera bra som avgränsning. 
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2. Hitta jämförelseobjekt 
Detta steg kan vara ett problem eftersom varje fastighet är mer eller mindre unik 
med tanke på läge och egenskaper. Därmed kan tillgången på jämförelseobjekt 
vara mycket begränsad. I Sverige har vi dock tillgång till offentliga 
fastighetsregister och taxeringsuppgifter för de vanligare typer av fastigheter 
vilket underlättar vidareutvecklingen av de privata ortsprisdatasystemen.  
 

3. Erhålla information om jämförelseobjekten 
Informationen bör innehålla uppgifter om till exempel läge, tekniska, juridiska 
och ekonomiska egenskaper och kvaliteter. Möjligheterna att erhålla fullgod 
information om jämförelsefastigheterna kan vara svåra, speciellt vad gäller  
ekonomiska data men även tekniska data och tekniska brister. 

 
4. Bearbeta, analysera och tolka ortsprismaterialet 

Eftersom varje fastighet är unik och överlåten vid varierande tidpunkt försvårar 
detta jämförbarheten. För att förbättra jämförbarheten tillämpas ofta någon form 
av faktorrelaterad prisjämförelse. Detta innebär att priserna relateras till olika 
värdebärande faktorer som area, driftnetto eller taxeringsvärde.  
Värdebedömningen blir naturligtvis säkrare ju fler relateringar som kan göras och 
därför bör fler relateringsansatser utnyttjas i analysen.  
 

5. Applicera och göra tids- och egenskapsmässiga justeringar   
Varje meningsfull värdeangivelse måste ha en tidsangivelse, det vill säga en 
värdetidpunkt. Tyvärr är det så att jämförelseköp ofta saknas tiden närmast 
värdetidpunkten när köpen är som mest intressanta. Den tidsmässiga skillnaden 
kan resultera i differenser i värdenivåerna beroende på faktiska reala  
värdeförändringar eller på förändringar i penningvärdet (inflationen). Detta gör att 
enkla medeltalsberäkningar inte är möjliga. Justeringar bör göras med hänsyn till 
avvikelser i förhållande till jämförelsematerialet 

 
6. Göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerheten i  

marknadsvärdeuppskattningen 
Värderaren måste nu kontrollera hur trovärdig värderingen kan bedömas vara. Det 
vanligaste är att ange osäkerheten i procent men risken är att den blir väldigt  
schablonmässig. 

 
Vidare säger Institutet för värdering och Samfundet för fastighetsekonomi (2006) att det 
finns fyra olika typer av direkta ortsprismetoder: 
 

• Areametod 
Betalt pris relateras till värderingsobjektets area, till exempel pris per 
kvadratmeter. Metoden är enkel men innefattar en hel del svårhanterliga problem. 
Det ena är ett mätproblem, där det kan vara svårt att veta vilken area som avses, 
om det är uthyrbar area, byggnadsarea eller något annat. Det är även svårt att veta 
om de erhållna uppgifterna för jämförelseobjektet är korrekta. Det andra 
problemet är jämförbarhet, det framgår inte alltid hur mixen av bostäder är. 
 

  6



Ta mig till havet 

 

• Direktavkastnings-/nettokapitaliseringsmetoden 
Metoden baseras på ett framräknat driftnetto som relateras till betalt pris uttryckt i 
procent. Kvoten som räknas fram kallas direktavkastning eller 
nettokapitaliseringsprocent. Denna metod är vanligast vid värdering av 
kommersiella fastigheter. Vid användning av metoden finns problem kring 
jämförbarhet mellan värderingsobjekt och jämförelseobjekt, till exempel vad 
gäller hyrorna, vilken typ av area som avses och så vidare. Det finns också 
problem med att få fram relevanta drift- och underhållskostnader. 
 

• Bruttokapitaliseringsmetoden 
Bruttohyran relateras till betalt pris och en multipel, en så kallad 
bruttokapitaliseringsfaktor, räknas fram. Detta är en enkel metod och används 
särskilt vid överslagsberäkningar. Vid denna metod finns samma typ av problem 
som vid direktavkastnings-/nettokapitaliseringsmetoden när det handlar om 
faktiska och marknadsmässiga hyresnivåer, vakanser, jämförbara typer av lokaler 
och så vidare.  

 
• Köpeskillingskoefficienten, K/T 

Betalda priser relateras till bestämt taxeringsvärde varpå en kvot, en så kallad 
köpeskillingskoefficient, räknas fram. Metoden har fått stor användning i Sverige, 
vilket antagligen beror på att våra bestämda taxeringsvärden har hög kvalitet. Det 
största problemet med metoden är att det inte helt säkert går att veta om 
taxeringsvärdena är relevanta och aktuella.  
 

2.3.2 Indirekta ortsprismetoder 
 
En annan del av ortsprismetoden är de indirekta ortsprismetoderna som är baserade på 
nyckeltalsmatriser. Detta är en populär metod eftersom den är enkel och snabb. 
Anledningen till att denna metod har uppkommit sägs ofta vara att direkta jämförbara köp 
saknas. För att metoden ska vara acceptabel måste den grundas på att man har byggt upp 
en erfarenhetsmatris med nyckeltal, till exempel i form av pris per kvadratmeter. Just på 
grund av metodens popularitet finns det även här en risk för alltför många 
schabloniseringar (Institutet för värdering och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). 
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2.4 Faktorer som påverkar priset 
 
Vid värdering av villor är det ofta intressant att kunna ta fram de faktorer som påverkar 
priset mest (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
 
2.4.1 Läge 
 
Läget är en faktor som är betydelsefull för en villas prisnivå. Det är ofta olika 
närmiljöfaktorer som bestämmer attraktiviteten på läget inom orten. Exempel på det kan 
vara ett områdes attraktivitet och status, närhet till serviceanläggningar, belägenhet till 
positiva och negativa miljöfaktorer och så vidare (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 
2006). Utsikt, och då framförallt havsutsikt, har mycket stor värdepåverkan. Om en villa 
ligger med vidsträckt havsutsikt är värdepåverkan uppenbar och har villan dessutom 
strand mot havet uppgår värdepåverkan ofta till mångmiljonbelopp (Gunnarsson & 
Kinnander, 2006). 
 
Varje villa har ett eget unikt läge som kan vara väsentligt för dess marknadsvärde. Om 
villan till exempel ligger intill en vältrafikerad genomfartsväg, i anslutning till en 
kraftledning eller någon annan negativ miljöfaktor kan detta ha en negativ prisinverkan 
trots att villan ligger i ett attraktivt område med genomsnittligt höga prisnivåer. En 
positiv miljöfaktor kan exempelvis vara fin utsikt över en sjö, vilket naturligtvis påverkar 
priset positivt. Villans unika läge är såklart inte lika betydelsefullt om alla fastigheter är 
utsatta för samma miljöfaktorer (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
 
2.4.2 Standard och skick 
 
Villans utrustning och skicket på denna tillsammans med vilka material som används i 
byggnaden bestämmer standarden på villan. Standardens kvalitet bestäms bland annat av 
faktorer som storleken av köks- och sanitetsutrustning, ytskiktens material och typ av 
uppvärmningssystem. Vid en jämförelse mellan villor som verkar ha samma standard är 
det viktigt att konstatera om till exempel byggnadsmaterial eller viss utrustning är 
föråldrad. Om standarden förbättras genom att någon detalj byts ut höjer detta normalt 
priset (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
 
2.4.3 Storlek 
 
Värdeskillnaden mellan olika stora villor är tydlig. Boarean är väl tilltagen i villor med 
stora boutrymmen och därmed kan många rum få plats. Ofta upplevs normalstora villor 
som mer användbara och att de har en bättre funktionalitet än villor som har lika många 
rum fast på en mindre boarea. Dock kan en mindre boarea i vissa fall kompenseras av att 
det finns inredda biutrymmen i till exempel källare (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 
2006). 
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2.4.4 Ålder 
 
Oftast är nybyggnadsåret ett bra uttryck för villans ålder. En äldre villa som inte 
renoverats är mer medfaren än en yngre och ju äldre en villa är desto kortare är normalt 
den fysiska livslängden som återstår. Dock kan äldre villor bli helt jämförbara med 
mycket yngre villor genom att de äldre villorna renoveras om och livslängden förlängs 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
Dessutom har byggnadsåret ofta ett samband med villans byggnadsstil och det går att 
hitta stilar på villor som är väldigt typiska för en viss tidsepok. Detta gör att den 
prispåverkan som uppkommer av skilda nybyggnadsår ofta är en kombination av villans 
återstående livslängd och egna byggnadsstil. En gammal byggnadsstil kan alltså ge ett 
positivt intryck och väga upp de negativa av att en äldre villa har en kortare återstående 
livslängd (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
 
2.4.5 Övriga faktorer 
 
Fasaden 
Framsidan påverkar nyttan och värdet på läget vid många tillfällen, speciellt vid 
försäljning, eftersom den påverkar hur allmänheten uppfattar villan utåt sett (Betts & Ely, 
2005). 
 
Tegel, puts och träpanel är de vanligaste typer av fasader som finns. Tegel är mest 
underhållsfritt och behöver underhållas minimalt. Puts kräver lite mer underhåll och för 
att det ska hålla krävs omputsning och målning. Träpanel behöver underhåll i form av 
målning och sköts detta regelbundet kan denna typ av fasad hålla länge. Fasad som är 
skadad eller på annat sätt underligger standard kan påverka värderingen av villan (Betts 
& Ely, 2005). 
 
Tomten 
Det är viktigt att ta hänsyn till tomttypen och dess relation till andra tomter samt vägar 
som omger den. Den vanligaste tomttypen är inre tomt. Det är en tomt som vetter mot 
endast en gata. En annan typ är hörntomten, som har framsida mot två korsande gator 
(Betts & Ely, 2005). 
 
En mindre vanlig typ är nyckeltomten. Detta är en tomt som har andra tomters baksida 
mot sin sida. En nyckeltomt anses ofta vara mindre värd än andra tomttyper eftersom den 
har mindre avskildhet och därmed mer insyn (Betts & Ely, 2005). 
 
En cul-de-sac tomt är placerad i slutet på en återvändsgata. Nackdelen med denna typ av 
tomt är att den har en liten framsida och det kan vara svårt för gäster att parkera eftersom 
vändplatsen ligger precis utanför tomten. Denna nackdel vägs ofta upp av stora baksidor, 
extra avskildhet och mindre trafik och därför anses dessa tomter vara speciellt önskvärda 
för familjer (Betts & Ely, 2005). 
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En annan typ av tomt är flaggtomten. Detta är en bakre tomt, bakom andra villor eller 
tomter, med en lång smal tillfartsväg. Denna tomt med tillfartsväg påminner om en flagga 
med flaggstång. Tomter har en utmärkt avskildhet men kan vara besvärlig för besökare 
eftersom gatunumret kan vara svårt att hitta (Betts & Ely, 2005). 
 
Ytterligare en typ av tomt är T-korsningstomten som är en tomt placerad i slutet av en T-
korsning. Nackdelen med denna tomt är att den lider av faran för bilar som inte lyckas 
svänga i korsningen. Trots detta så är det sällan de säljs för ett lägre pris. De kan till och 
med säljas för ett högre pris eftersom läget ger uppsyn längs den korsande gatan sett 
(Betts & Ely, 2005). 
 

T -
kors 
nings
tom

Cul-
de- sac 
tomt 

 Inre 
tomt  

 t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1: Olika typer av tomter (Betts & Ely, 2005). 
 
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 möjlighet till att kunna avstycka tomten 
(Betts & Ely, 2008). 
 
Drift 
Villor som säljs efter den 1 januari 2009 kommer att beröras av den så kallade 
energideklarationen. Denna är en lag från EU som kom 2006 som tvingar alla villaägare 
som säljer att göra en energideklaration för att sänka energiåtgången (Persson, 2007). 
Genom att visa att villan är energisnål och därmed billig i drift är det möjligt att höja 
värdet. Om en villa är dyr att driva på grund av till exempel hög energiförbrukning kan 
detta leda till en sänkning av värdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
Öppen spis 
Eldstäder påverkar livskvaliteten. En öppen spis eller en kakelugn är stämningsfull och 
kan vara en samlingsplats i villan. Förutom detta kan den också användas som en extra 
värmekälla då det kan eldas i den istället för, eller som komplement till den primära 
uppvärmningskällan. Därför kan också värderingen påverkas av att det finns en öppen 
spis (Betts & Ely, 2005). 
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2.5 Ny fastighetsmäklarlag 
 
Den 29 januari 2008 lämnade Fastighetsmäklarutredningen över ett nytt lagförslag som 
heter Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) till justitieministern. 
Utredningen fick i uppdrag att se över 1995 års fastighetsmäklarlag och tänka över vilka 
ändringar och kompletteringar som bör göras i lagen. De tycker att den nuvarande  
fastighetsmäklarlagen ska ersättas av en ny lag som endast är till för den 
fastighetsförmedling av privatbostäder som sker yrkesmässigt och som riktas mot eller 
utförs åt konsumenter (Regeringskansliet, justitiedepartementet, 2008). 
 
Enligt den nya fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren tillgodose både köparens 
och säljarens intresse. Mäklaren får inte själv gå in som köpare av en fastighet som han 
eller hon har eller har haft som uppdrag att förmedla. Detta för att säkerställa att mäklaren 
är opartisk. Mäklaren får inte heller förmedla fastigheten till eller från någon närstående 
fysisk eller juridisk person. Har mäklaren fått ett uppdrag där han eller hon får ett 
väsentligt personligt eller ekonomiskt intresse i överlåtelsen måste mäklaren avböja eller 
lämna ifrån sig uppdraget (Regeringskansliet, justitiedepartementet, 2008). 
 
Ett annat förslag till den nya fastighetsmäklarlagen är att mäklarna ska få laglig rätt att 
utföra sidotjänster. Konsumenterna får på så vis bättre tillgång till olika tjänster i 
samband med fastighetsaffären som till exempel lån och försäkringar. Mäklaren får också 
bättre förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Enligt den nuvarande lagen är det 
förbjudet för fastighetsmäklaren att ägna sig åt sidotjänster (Regeringskansliet,  
justitiedepartementet, 2008). 
 
Problem med oärlighet i samband med budgivningsprocessen har fått stor 
uppmärksamhet i media. Även om de flesta budgivningsprocesser är korrekta kan tilliten 
till aktörerna på marknaden bli negativt påverkad när misstankar om oärlighet finns. För 
att hindra att mäklare anger påhittade bud eller undanhåller bud föreslår utredningen att 
mäklaren ska bli skyldig att upprätta en lista över de bud som lämnas på en fastighet och 
sedan överlämna listan till säljaren och den slutlige köparen efter överlåtelsen. Detta är 
även viktigt för mäklarens trovärdighet (Regeringskansliet, justitiedepartementet, 2008) 
 
Utredningen föreslår också att fastighetsmäklaren och uppdragsgivaren fritt ska kunna 
avtala om frågor som rör beräkningen av ersättningen för mäklaruppdraget.  
Provisionsersättning ersätts med denna skäliga ersättning för mäklarens utförda arbete 
och utgifter (Regeringskansliet, justitiedepartementet, 2008). 
 
 
2.6 Ränta 
 
Ränta kan sägas vara priset för att låna pengar för låntagaren eller avkastning på kapital 
för bankerna. Den person som har mycket pengar sätter in dem på banken och får en 
inlåningsränta medan den som har lite pengar lånar pengar av banken till en 
utlåningsränta. Bankerna lånar i sin tur pengar från Riksbanken. Den räntan bankerna får 
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betala för detta kallas reporänta (Fregert, 2005). Reporäntan är Riksbankens viktigaste 
styrmedel för penningpolitiken (Lindsjö Hermelin, 2006). 
 
Reporäntan påverkar de rörliga räntorna. När Riksbanken höjer reporäntan får den som 
har pengar på ett vanligt sparkonto lite högre inlåningsränta medan den som har lån med 
rörlig ränta drabbas av högre räntekostnader (Magnusson, 2006). 
 
 
2.7 Bostadsbeskattning 
 
Fastighetsskatten för småhus och flerbostadshus avskaffades den 1 januari 2008 och 
ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Den kommunala fastighetsavgiften 
indexregleras genom att knytas an till inkomstutvecklingen. Det är fortfarande 
fastighetsägaren som betalar. Den kommunala fastighetsavgiften för småhus är 6000 
kronor per värderingsenhet, men högst 0.75 procent av taxeringsvärdet. Detta innebär att 
alla småhusägare får en lägre kostnad, eftersom satsen för fastighetsskatten tidigare låg 
på en procent. Slopandet av fastighetsskatten kommer att ge ett skattebortfall, vilket ska 
finansieras med bland annat den kommunala fastighetsavgiften och höjd kapitalvinstskatt. 
Kapitalvinstskatten för privata bostäder höjs med två procentenheter, från 20 procent till 
22 procent (Pelin, 2007). 
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3 Metod 
________________________________________________________________________ 
Det tredje kapitlet behandlar vårt val av metod, det vill säga hur vi har gått till väga i vår 
undersökning vad gäller till exempel datainsamling, urval och bearbetning av vårt 
material. Vi redovisar även vad vi anser om vår undersöknings giltighet och 
tillförlitlighet. 
________________________________________________________________________ 
 
3.1 Val av metod 
 
En kvalitativ metod är öppen för ny information och också lämplig för att förstå andra 
människors uppfattning av verkligheten (Jacobsen, 2002). Vi valde denna metod eftersom 
vi vill förstå fastighetsmäklarens uppfattning av läget vid en värdering. 
 
 
3.2 Datainsamling 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod genom att ha en öppen individuell 
intervju, det vill säga ett samtal mellan oss och den intervjuade där innehållet inte är helt 
och hållet bestämt i förväg (Jacobsen, 2002). Vi tyckte att intervjuer passade till vårt 
ändamål och de genomfördes som en besöksintervju på respektive fastighetsförmedling. 
Vi har klart och tydligt i förväg förklarat varför intervjun skulle genomförs. Varje 
intervju pågick till dess att vi hade fått svar på våra frågor och erhållit så pass bra 
information för att svara på vår problemformulering. Vi valde att utföra intervjun utan 
bandspelare eftersom många reagerar negativt på att bli inspelade på band samt att vi vill 
undvika tekniska fel (Jacobsen, 2002). Vi har förutom intervjuerna även varit på två utav 
fastighetsförmedlingarna och fått information och uppgifter till vår jämförelse av 
likartade villor i olika områden i Halmstad kommun. 
 
Anledningen till att vi valde öppen, individuell intervju istället för till exempel telefon- 
eller mail-intervju är att vi då hade möjlighet att observera personen vi intervjuade. 
Kroppsspråk anser vi är ganska viktigt eftersom det förstärker respondentens svar. Det 
var också lättare för oss att ställa följdfrågor och likaså lättare för intervjupersonen att 
visa mer praktiskt, inte bara teoretiskt, hur de går till väga i sin värdering. Enligt Jacobsen 
(2002) ger kvalitativ metod öppenhet, närhet och flexibilitet. Vidare säger han att 
metoden är användbar när vi vill ha nyanserande beskrivningar av hur människor förstår 
och uppfattar en situation. 
 
Under intervjuerna har respondenterna fritt fått svara och resonera kring ämnet och vår 
inblandning har varit liten. Vi hade dock med oss ämnen och intervjufrågor (se bilaga 1) 
som vi kunde diskutera runt för att vi skulle få svar som var relevanta till vår 
problemformulering. Under själva intervjun antecknade en utav oss noggrant och direkt 
efter intervjun sammanställde vi materialet för att säkerställa att vi inte skulle blanda ihop 
vad de olika respondenterna sade och för att på ett bra sätt kunna återberätta intervjuerna 
i empiridelen. 
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Vid insamlandet av jämförelsematerial har fastighetsmäklarna själva valt ut likartade 
villor så långt de tyckte det var möjligt. Det är nästintill omöjligt att få fram identiska 
villor men fastighetsmäklarna anser att dessa villor är så pass lika att läget går att 
jämföra. Vid analysen av de parvis likartade villorna tar vi hänsyn till utgångspriset då 
det är det som är relevant vid mäklarens värdering av villan. Försäljningspriset är 
marknadens värdering av villan och skillnaden gentemot utgångspriset beror endast på 
antal intressenter och deras intresse för villan. 
 
Data som samlas in direkt från informationskällan kallas för primärdata (Jacobsen, 2002). 
Genom våra individuella intervjuer har vi samlat in information i form av denna typ av 
data. Primärdata innebär att informationen inte har genomgått någon bearbetning och 
förändring av någon utomstående part som tolkat eller lagt till information (Jacobsen 
2002). På detta sätt är informationen pålitlig och vi kunde påverka datainsamlingen så att 
bara de väsentliga faktorerna betraktades. Vår information har också samlats in särskilt 
för den aktuella situationen. 
 
 
3.3 Urval 
 
Vi var tvungna att göra ett urval då vi inte har möjlighet att undersöka hela villabeståndet. 
Halmstad kommun blev vårt val av stad eftersom Halmstad är en intressant stad på så sätt 
att det är en kuststad. Det finns många villor i Halmstad kommun, men dock är det inte så 
stor del av dessa som ligger vid havet. Detta gör att läget spelar en stor roll i denna stad. 
 
Det finns två sätt att välja respondenter; antingen genom slumpmässigt urval, ett så kallat 
sannolikhetsurval, eller genom val av respondenter på annat sätt, vilket kallas icke-
sannolikhetsurval (Jacobsen, 2002). Våra respondenter, Fastighetsbyrån, ERA Larsson & 
Kattegatt, Svensk Fastighetsförmedling och Brobergs Fastighetsförmedling, tror vi kan 
representera villamarknaden i Halmstad kommun eftersom dessa innehar stora delar av 
denna marknad. Vi har personligen valt ut respondenter genom ett icke sannolikhetsurval. 
De fastighetsmäklare som vi valde ut är bland de största i Halmstad och därför tror vi att 
de borde vara representativa för denna marknad. Om vi på ett slumpmässigt sätt hade valt 
ut fastighetsmäklare skulle vi kanske få några som till största del förmedlar bostadsrätter, 
skogsfastigheter och så vidare vilket hade varit ointressant för vår undersökning och 
problemformulering. 
 
När vi har valt ut litteratur har vi först och främst letat på Högskolans bibliotek i dess 
olika databaser som Libris och artikelsök. Där hittade vi ett antal böcker som var 
relevanta för vår undersökning. Vidare sökte vi på statsbiblioteket utan resultat. Eftersom 
vi har ganska få böcker har vi granskat dessa kritiskt och upptäckt att många bitar 
återkommer vilket vi anser styrker vår teori. 
 
Vi har även använt oss av Internet eftersom vi sökt efter sådan färsk information som 
ännu inte tryckts i böcker. Exempel på detta är teorier om den nya fastighetsmäklarlagen. 
Vi har främst använt oss av sökmotorn Google, där vi sökt på ord som värdering av 
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villor, fastighetsmäklare och så vidare. Vi har varit noggranna med att välja de sidor på 
Google som har verkat trovärdiga. 
 
 
3.4 Bearbetning och tolkning av intervjuer 
 
Eftersom vi har valt en kvalitativ metod så består de data som vi har samlat in bara av 
text, det vill säga i vårt fall intervjuer. Vi har sammanfattat och analyserat våra intervjuer 
var och en för sig för att tydligt visa vad varje respondent har för åsikter samt för att 
kunna jämföra dem och sätta in dem i ett större sammanhang. 
 
Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa analysens viktigaste faser beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombinering av de data som samlats in. Detta 
har vi följt då vi har beskrivit det som varje fastighetsmäklare har berättat och delat in 
våra intervjudata i olika rubriker. Vi har även sammanställt våra intervjudata till en ny 
helhet i analysen. 
 
Vi har valt att göra en så kallad ämnescentrerad analys, vilket innebär att vi har jämfört 
olika fastighetsmäklare för att hitta faktorer som återkommer eller varierar mellan deras 
värderingsmetoder (Jacobsen, 2002).   
 
Efter att vi har sammanställt våra intervjuer skickade vi dessa data till respektive  
fastighetsmäklare för att dessa skulle få en möjlighet att läsa igenom det som skrivits. 
Detta för att undvika feltolkningar från vår sida. 
 
Uppgifterna om jämförelseobjekten har vi sammanställt i tabellformat för att sedan 
analysera vilka lägesfaktorer som kan tänkas påverka värdet. 
 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och uttrycker noggrannheten i testet (Jacobsen, 2002). 
Vi anser att vår uppsats är tillförlitlig genom alla delar. Vår teori kommer från ett antal 
böcker där författarna skriver likadant om samma teorier vilket vi anser styrker att vår 
teori är trovärdig. Empiridelen, där våra intervjutexter finns, är trovärdig på så sätt att vi  
har skrivit ner intervjuerna direkt efter respektive intervjutillfälle. Detta för att undvika 
att blanda ihop med tidigare och kommande intervjuer. Respondenterna har fått läsa 
igenom sin intervju för att vi ska undvika missuppfattning och övertolkning. Våra 
respondenter har dessutom arbetat flera år som fastighetsmäklare vilket ger dem stor 
erfarenhet inom ämnet. Vi anser att detta gör vår uppsats ännu mer tillförlitlig.    
 
 
Vi tycker också att vår undersökning skulle kunna upprepas i Halmstad med samma 
resultat, vilket reliabilitet också innebär (Jacobsen, 2002). De fastighetsmäklare vi har 
valt att intervjua innehar en stor del av villamarknaden och svarade på liknande sätt under 
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intervjuerna. Däremot är vi lite osäkra på om undersökning skulle kunna utföras med 
samma resultat i någon annan stad i Sverige. Eftersom vi tror att Halmstad är lite 
speciellt, på grund av sitt läge, förmodar vi att detta kan bli lite svårt. 
 
Validitet innebär giltighet och uttalar hur goda våra slutsatser är (Jacobsen, 2002). Vi 
tycker att våra slutsatser är goda då vi tror att om någon annan skulle göra samma 
undersökning så skulle han/hon komma fram till samma slutsats, det vill säga att läget är 
den viktigaste faktorn och att havet är den mest betydelsefulla lägesfaktorn inom 
värdering av villor. På grund av detta tycker vi att vår uppsats också är giltig som bevis 
för vad som är viktigt vid en värdering. När de gäller de parvis likartade villorna har vi, 
förutom den fakta vi har fått av fastighetsmäklarna, själva med hjälp av kartor tagit fram 
fakta om hur villorna är belägna. Då detta eventuellt inte är den bästa metoden för att få 
fram fakta till jämförelsen bör en del av slutsatsen ses med viss försiktighet och som ett 
komplement till lägesvärderingen.  
 
Validitet handlar också om hur väl man tar reda på det man avser att ta reda på och hur 
noggrann man är i undersökningen (Jacobsen, 2002). Vi har koncentrerat oss på det vi 
vill undersöka och vi tycker att vi har fått reda på det mest relevanta vi behöver för vår 
undersökning. 
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4 Empiri 
________________________________________________________________________ 
I empiriavsnittet skildras de intervjuer som har genomförts. Alla respondenter vid 
respektive fastighetsförmedling är uppdelade för sig för att informationen ska bli 
lättöverskådlig. Sist i detta avsnitt görs jämförelser mellan parvis likartade villor. 
________________________________________________________________________ 
 
4.1 Brobergs fastighetsförmedling 
 
Brobergs fastighetsförmedling i Halmstad har funnits sedan 1966 och har mycket 
erfarenhet av försäljning av villor. De arbetar med objekt som ligger i allt från  
Gullbranna till Steninge. Maud Johansson har arbetat som fastighetsmäklare på Brobergs 
sedan 1990 och arbetar mer efter erfarenhet än efter någon speciell metod.  
 
Läge 
Maud anser att det är läget som är den absolut viktigaste faktorn vid en värdering. 
Anledningen till detta är att allt annat går att ändra på men aldrig läget. Närhet till hav 
och strand har mycket stor betydelse i Halmstad. Områden som Söndrum, Tylösand, 
Frösakull, Haverdal, Gullbranna, Laxvik, Ringenäs och Steninge är fina områden nära 
hav och strand och anses därför ha ett bra läge. Det är också närhet till skolor affärer och 
bra förbindelser som spelar roll. Söndrum är ett typexempel: det tar bara en kvart att åka 
till havet, det finns en grundskola och sporthall samt att det är nära till centrum med bra 
förbindelser.  
 
En annan faktor som är viktig för läget är solen. En del vill ha eftermiddagssol och en del 
förmiddagssol men de allra flesta vill ha kvällssol. Om en villa har kvällssol kan detta 
göra att fler blir intresserade av denna men det påverkar inte själva värderingen.  
 
Varför det skiljer i pris mellan till exempel Tylösand och Östra stranden, som båda ligger 
precis vid havet, beror på att Tylösand har finare strand, mer grönområden, fler 
permanenthus och färre fritidshus. Det har i och för sig börjat byggas mer permanenthus 
även på Östra stranden och området börjar bli mer attraktivt, säger Maud. 
 
Tidigare sociala faktorer har också stor betydelse för läget. Det anses vara finare att bo på 
den västra sidan av Nissan eftersom det till och från har varit oroligheter på områden som 
ligger öster om Nissan, säger Maud. Detta börjar dock ändras då områden på öster rustas 
upp och blir bättre. 
 
Standard och skick 
Standarden är också viktig vid värdering av villor men påverkar inte lika mycket som 
läget, anser Maud. Har säljaren lagt ner mycket energi och pengar på sin villa som 
renovering, inglasning av altan, byte av kapitalvaror, som till exempel kyl och frys, och 
så vidare ska han/hon givetvis få betalt för detta. Det blir allt vanligare att folk lägger ner 
mycket pengar på sin villa och gör den finare. 
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Storlek 
Storleken har också betydelse. Ett stort hus värderas högre än ett mindre, men det är dock 
alltid läget som påverkar i första hand. Standarden är viktigare än storleken tycker Maud. 
 
Ålder 
När Maud tar fram jämförelseobjekt då hon ska börja en värdering tycker hon att det är 
viktigt att villorna har ungefär samma ålder för att de ska vara jämförbara. På så sätt tar 
hon indirekt hänsyn till åldern vid värderingen. 
 
Övriga faktorer 
Fasaden påverkar endast värderingen om den är i mycket dåligt skick. Vilken typ fasaden 
är av har ingen större betydelse. 
 
Typ av tomt påverkar inte heller värderingen speciellt mycket tycker Maud. Utan det är 
läget på tomten och vad som ligger runt omkring som påverkar: om tomten har många 
soltimmar, ligger precis vid havet eller liknande. Dock är hörntomter visserligen lite mer 
eftertraktade men de värderas oftast inte högre än någon annan tomt med samma 
förutsättningar. 
 
Inredningsdetaljer som öppen spis påverkar inte värderingen avsevärt. Visst är det många 
som kräver att det ska finnas till exempel en öppen spis men villan värderas sällan högre. 
Detta mycket på grund av att det i dagens läge är så lätt att själv sätta in en kakelugn eller 
liknande. 
 
Den nya fastighetsmäklarlagen 
Maud tror inte att den nya fastighetsmäklarlagen kommer påverka värderingen av villor. 
Vare sig det gäller borttagande av provision eller att budgivningslistor ska kunna visas. 
 
Ränta 
Räntan påverkar lite, anser Maud. Inte på själva värderingen utan på så sätt att antal 
intresserade köpare minskar en aning om räntan höjs. Dock är det alltid någon som är 
intresserad av objektet och är villig att betala för det. Hon tycker inte att 
fastighetsmarknaden behöver vara orolig över räntehöjningar eftersom oron bland köpare 
och säljare lägger sig relativt snabbt och folk glömmer bort höjningen. 
 
Bostadsbeskattning 
Maud tror inte att införandet av den kommunala fastighetsskatten kommer att påverka 
värderingen. Hon tror inte heller att det kommer köpas dyrare villor trots att villaägarna 
har fått en lägre kostnad. 
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4.2 ERA Larsson & Kattegatt 
 
ERA Larssons & Kattegatt är Halmstads äldsta fastighetsförmedling. Leif Otterström har 
arbetat som fastighetsmäklare sedan 2002. Han är tidigare utbildad byggnadsingenjör, 
men har alltid jobbat med försäljning. Han anser sig ha en god säljbakgrund och 
människokännedom. 
 
Leif menar att han arbetar efter en typ av ortsprismetod på så sätt att försäljningarna 
oftast finns i samma område och att han då tillämpar områdets normala prisnivå. Via 
värderingsdata tar han ut uppgifter om sålda objekt och jämför det nya objektet med 
dessa tidigare försäljningar. Till största del är det ändå erfarenheten som spelar roll. Han 
har en egen uppfattning när han själv granskar objekten men sedan går han igenom med 
sina mäklarkollegor innan priset sätts. 
 
Läge 
Även Leif anser att det är läget som är den absolut viktigaste faktorn för värderingen. 
Högt, fritt läge, havsutsikt och avskilda tomter värderas högst. Även strandnära tomter, 
där man kanske inte ser havet men där det är gångavstånd, värderas högt. Leif tror att det 
kan skilja så mycket som en miljon mellan en villa som ligger på havssidan av 
Tylösandsvägen och en liknande villa som ligger på andra sidan. 
 
Standard och skick 
Det andra som han grundar sin värdering på är hur väl i skick villan är, hur standarden är. 
Sådant som kostar mycket att renovera har stor betydelse vid värderingen. Exempel på 
detta är kök, badrum och golv. Detta är mycket viktigare än till exempel färg och tapeter 
eftersom sådant är lättare för köparen att ändra på. Dessutom anser de flesta att de är 
duktiga på tapetsering och målning 
 
Storlek 
Storleken på en villa är inte så betydande men minst tre sovrum är dock optimalt. Finns 
det färre än så är detta en klar begränsning för de flesta familjer. Standarden är viktigare 
vid värderingen än storleken. Det som däremot spelar roll i faktorn storlek är 
driftkostnader. Ett stort hus är dyrare i drift och ekonomisk uppvärmning, som till 
exempel bergvärme, värderas då högre. Direktverkande el är helt klart mindre värt. 
Vattenburen el är bättre än helt elburen el eftersom det är lättare att byta ut. 
 
Öppen planlösning värderas i dagsläget högt. Men det är ofta olika vad som eftertraktas 
beroende på familjesituation, en del vill istället ha många rum. 
 
Övriga faktorer 
Hörntomter kan vara lite mer värt än andra typer av tomter eftersom det är ett friare läge. 
Men Leif säger också att det är väderstrecket som påverkar väldigt mycket. Kvällssol mot 
trädgården värderas högre än kvällssol mot en stor gata. 
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Inredningsdetaljer som öppen spis påverkar inte värderingen så mycket men finns ändå 
med där. Leif tycker till exempel att golvmaterial är viktigare, plastmattor är ingen 
höjdare och påverkar helhetsintrycket av villan. 
 
Den nya fastighetsmäklarlagen 
Vad gäller den nya fastighetsmäklarlagen och att mäklare ska kunna handla med andra 
saker, sidotjänster, som till exempel försäkringar tycker Leif är lite snett. Han anser att 
det är viktigt att inte ta bort fokus på själva värderingen. Det finns många andra som är 
duktiga på biservice, säger han. 
 
Ränta 
Leif anser att en högre ränta påverkar värderingen, det blir då färre intressenter. Detta 
kompenseras dock med den kommunala fastighetsavgiften så än har ERA Larsson & 
Kattegatt inte känt av något. Ett bra hus på ett bra läge har dessutom alltid sin köparskara. 
 
Bostadsbeskattning 
Leif tror inte att man kommer att köpa dyrare villor på grund av den kommunala 
fastighetsavgiften. Detta gör att det inte påverkar hans värdering. 
 
 
4.3 Svensk Fastighetsförmedling 
 
Maritha Wikner har arbetat som fastighetsmäklare i 20 år. Hon började arbeta på 
Fastighetsbyrån men 1996 startade hon Svensk fastighetsförmedling i Halmstad. 
 
När Maritha ska värdera en villa undersöker hon tidigare försäljningar, hur stor 
efterfrågan är inom detta område och på statistik som de prenumererar på. Där kan hon se 
allt om tidigare försäljningar samt vad statistiken visar att det nya objektet bör kosta och 
på så sätt få en uppfattning innan hon åker ut och tittar på objektet. Hon går också 
givetvis på fingerkänsla och erfarenhet spelar en stor roll i värderingen. Hon säger att 
värderingen görs med en kombination av ortsprismetod och erfarenhet. Dessutom pratar 
mäklarna på Svensk fastighetsförmedling mycket med varandra när de ska sätta ett pris. 
 
Svensk fastighetsförmedling i Halmstad arbetar med så kallade acceptpris. Detta är ett 
pris till vilket säljaren ska vara beredd att få betalt. Om säljaren vill ha mer betalt än vad 
mäklaren anser vara rimligt så ska mäklaren tacka nej till uppdraget. Detta är lite unikt 
för fastighetsförmedlingen och Maritha tycker detta är en bra och ärlig metod. 
 
Läge 
Vidare säger hon att läget är en viktig faktor vid värdering. Hav och strand är ett värde i 
sig men det är få villor i Halmstad som har ett sådant läge och de är unika. Det kan skilja 
flera miljoner i pris jämfört med en annan villa. Hon anser att lägesfaktorer som närhet 
till skolor och centrum, stora vägar med mycket trafik, buller, järnvägar, fabriker och hur 
grannen har det spelar större roll. Det bästa läget är helt enkelt där det finns många 
intressenter. Förr så fanns det även så kallade A och B-lägen men B-lägena börjar bli 
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bättre och bättre och därför är det svårt för Maritha att säga vad det skulle skilja i pris 
mellan två identiska villor på två olika lägen. Hon tror dock att det säkert kan skilja 
mellan en halv miljon och en miljon. 
 
Standard och skick 
Standard och skick är minst lika viktigt som läget tycker Maritha. Hon värderar om på 
grund av skicket. Köket är det viktigaste och ett bra och fint kök värderas högt. 
Badrummet är nästan lika viktigt och sedan kommer utseendet i övigt för villan. Det är 
dock sällan som de säger till att säljaren ska göra något med sin villa inför en försäljning. 
Maritha säger att de som redan har det relativt fint, det är de som är intresserade av att 
styla inför försäljningen medan att det för de som inte har det speciellt fint blir ett för 
stort steg med stylingen. 
 
Storlek 
Storleken har en ganska liten betydelse för värderingen. Självklart leder ett mindre hus 
oftast till ett lägre pris men Maritha tycker att det i första hand är antal sovrum som är 
viktigt, i alla fall om man vill ha en bredare publik. Om huset är stort men har få sovrum 
betyder inte det att villan värderas lägre. Det viktiga är att det går att göra fler sovrum 
utan att förstöra villans utseende. Om inte det går blir Maritha lite försiktig med 
värderingen. 
 
Övriga faktorer 
Tomten påverkar inte direkt värdet men är med i resonemanget, man har med det i 
vågskålen säger Maritha. Varken för stor tomt eller en stor villa på en liten tomt är 
speciellt bra. Vad det är för typ av tomt, hörntomt, inre tomt och så vidare, påverkar inte 
heller speciellt mycket. Maritha tycker istället att det är viktigt med kvällssol, trots att det 
faktiskt inte är så många intressenter som tänker på det. Även att köket är riktat ut mot 
gatan anser hon ger ett bra helhetsintryck av villan. 
 
Maritha tycker att driften är mycket avgörande för värderingen om man måste byta 
system. Detta kan bli en ganska stor kostnad för kunden och det är därför som den 
påverkar värderingen. 
 
Öppen spis ökar helhetsvärdet på villan men inte det direkta värdet. Det är givetvis ett 
plus i ”plus-och-minus-listan” säger Marita men menar att det inte påverkar hennes 
värdering. 
 
Den nya fastighetsmäklarlagen 
Maritha tror inte att den fasta avgiften som föreslås istället för provisionsbaserat pris i 
den nya fastighetsmäklarlagen är någon bra idé. Däremot måste mäklaren kunna redovisa 
sina kostnader för kunden så att denne kan se att det kanske inte alltid räcker med en fast 
avgift. En fast avgift kan leda till att kunden får välja bort tillval som till exempel 
flyttstädning och proffsfotografering. Den nya fastighetsmäklarlagen säger också att 
mäklaren måste kunna visa för köparen vilka personer som har lagt bud. Svensk 
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fastighetsförmedling i Halmstad har redan en budgivningslista som ges till köparen om 
denne vill, men det är sällan som de frågar efter listan, säger Maritha. 
 
Ränta 
Räntan påverkar förvånansvärt lite anser Maritha. Är man dessutom en duktig säljare kan 
man trycka på annat som kompenserar, som till exempel att det nu längre inte finns någon 
fastighetsskatt. 
 
Bostadsbeskattning 
Hon tror inte heller att den avskaffade fastighetsskatten kommer att påverka värderingen 
vare sig för mäklare eller för intressenter. Fastighetsskatten har alltid varit dold och folk 
har inte varit direkt medvetna om skatten innan. 
 
 
4.4 Fastighetsbyrån 
 
Lars Rane har jobbat som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Halmstad i elva år och 
sedan fem år tillbaka äger han kontoret. Fastighetsbyrån är den fastighetsförmedling som 
har störst andelar i Halmstad, ca 30 %. 
 
Fastighetsbyrån i Halmstad arbetar med objekt i hela Halmstad kommun, från Gullbranna 
till Steninge. Denna gräns håller de strikt och stenhårt på eftersom företaget ingår i en 
franchiseorganisation vilket innebär att det finns andra Fastighetsbyråer i kommuner runt 
omkring. 
 
Vid värdering av en villa granskar Lars, med hjälp av ett program, tidigare försäljningar i 
området. Han tittar på villor som är sålda max två år tillbaka och plockar bort sådana 
faktorer som inte stämmer in på den villan som ska säljas. Tillslut har han en lista på 
cirka 20 hus och kan ta fram ett så kallat k/t-värde. Med hjälp av detta tillsammans med 
egna register, lantmäteriets register och erfarenhet sätter han sedan ett utgångspris på 
villan. Lars poängterar att det absolut blir enklare om man har erfarenhet. 
 
Läget 
Enligt Lars är läget det första han tänker på vid värderingen, det kommer naturligt. Allt 
annat förutom läget kan ändras på och därför är det så viktigt. Havet är en betydelsefull 
faktor som kan höja värdet rejält. Närhet till grönområden, om tomten ligger längst in, 
om man har få grannar eller om villan ligger helt fritt höjer också värdet. 
 
Vidare är många även intresserade av vart solen går ner. Lars säger att det kanske kan 
skilja mellan 50 000 kronor och 100 000 kronor om solen går ner på baksidan av villan 
jämfört med framsidan. 
 
Trafikerade vägar och buller sänker värdet direkt, menar Lars. Det är bättre att bo intill en 
järnväg än en trafikerad väg eftersom det från en järnväg endast bullrar när tågen kör 
förbi någon gång då och då, medan det nästintill alltid hörs buller från en trafikerad väg. 
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Även status kan tänkas vara en faktor inom läget. Den östra delen av Halmstad har sedan 
länge ansetts vara för arbetarklassen. Detta lever fortfarande kvar och en villa på väster, i 
till exempel Söndrum, värderas högre än en villa på öster både av mäklare och av 
intressenter. 
 
Standard och skick 
Om en villa är fin och i bra skick tycker Lars att man kan få oförskämt bra betalt. Alltså 
är standarden en viktig faktor vid värderingen. Att använda sig utav en proffsfotograf, ta 
hand om huset och piffa upp lite extra inför en försäljning kan öka försäljningsvärdet 
rejält. 
 
Kök och badrum tillsammans med uppvärmning är de viktigaste faktorerna inom 
standard och skick. Fina kök och badrum höjer garanterat värdet på villan. Dock tycker 
Lars att man ska vara lite diskret, det är lätt att tappa många intressenter om badrummet 
till exempel lyser rött. Även ett bra uppvärmningssystem höjer värdet eftersom det är en 
stor och knölig investering. 
 
Lars anser inte att golvet har så stor betydelse. Trä är givetvis bättre än plast men han 
tycker att det är viktigare att golvet inte är slitet för det kan sänka värdet en aning. 
 
Storlek 
Storleken på villan har större betydelse vid värderingen än storleken på tomten anser 
Lars. Enplansvillor är alltid bra tycker Lars, det tilltalar de flesta och objektet får på så 
sätt många intressenter. 
 
Övriga faktorer 
Som sagt menar Lars att storleken på tomten inte har så stor betydelse vid värderingen. 
Inte heller fasadens utförande och utseende påverkar hans värdering. 
 
Eldstad är bra för helheten men det finns mycket annat som är viktigare för värderingen 
tycker Lars. Själva helheten är viktig men kanske inte eldstaden i sig. 
 
Den nya fastighetsmäklarlagen 
Den nya fastighetsmäklarlagen kommer inte att påverka Lars värdering. Fastighetsbyrån 
har redan nu listor att lämna ut på budgivare till köpare och säljare och han tror inte heller 
att borttagandet av provision kommer att påverka. De kommer ändå att behöva få in 
pengarna för att finansiera sin verksamhet oavsett om det är en fast kostnad eller om den 
är provisionsbaserad. 
 
Ränta 
Räntan påverkar värderingen menar Lars. När han gör sin värdering utgår han från vad 
folk hade betalat. En högre ränta har således en bromsande effekt på prisutvecklingen. En 
höjning av räntan påverkar väldigt mycket i Halmstad eftersom det överlag är höga 
taxeringsvärden på villorna här. 
 

  23



Ta mig till havet 

 

Bostadsbeskattning 
Lars tror att den nya fastighetsavgiften kommer att påverka en aning. Den påverkar 
kanske inte själva värderingen men han tror att folk kommer att våga köpa dyrare hus. 
Däremot tror han inte att folk kommer att köpa fler hus även om fastighetsavgiften nu är 
lägre än vad fastighetsskatten var. Det är börsen som styr i första hand, anser han. 
 
 
4.5 Jämförelse mellan parvis likartade villor i olika områden i Halmstad 
kommun 
 
Två utav de intervjuade fastighetsmäklarna har valt ut jämförelseobjekt från deras  
tidigare försålda objekt. Alla dessa villor är sålda år 2007. 
 
Standarden är redan beaktad vid valen av jämförelseobjekten, då fastighetsmäklarna tog 
hänsyn till detta när de valde ut objekten. Fastighetsmäklarna tyckte även att liknande 
byggnadsår och storlek var väsentligt vid urvalet. Bilder visar dessutom att de respektive 
paren till utsidan, utseendemässigt, liknar varandra väldigt mycket. 
 
I bilaga 2 och bilaga 3 finns kartor över utvalda områden samt var i området villan är 
belägen. 

 
Villapar 1 

Område Oskarström Söndrum 
Byggnadsår 1988 1990 
Typ av villa 1-plansvilla 1-plansvilla 
Boarea 124 kvm 121 kvm 
Biarea 37 kvm 43 kvm 
Antal rum 5 st. varav 4 st. sovrum 4 st. varav 3 st. sovrum 
Utgångspris 1 500 000 kr 3 100 000 kr 
Försäljningspris 1 500 000 kr 3 100 000 kr 
Utgångspris/kvm (boarea) 12 097 kr 25 620 kr 
Avstånd till centrum 17,5 km 3,3 km 
Avstånd till livsmedelsaffär <1 km 1,7 km 
Avstånd till skola <2 km <1 km 
Avstånd till hav och strand 20 km <1 km 
Typ av tomt cul-de-sac hörntomt 
Avstånd till väg <10 m <10 m 
Avstånd till järnväg - - 
Övrigt <1 km till sjö 1,7 km till köpcentrum 
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Villapar 2 

Område Trönninge Söndrum 
Byggnadsår 1966 1969 
Typ av villa 1-plansvilla 1-plansvilla 
Boarea 122 kvm 130 kvm 
Biarea 120 kvm 13 kvm 
Antal rum 5 st. varav 3-4 st. sovrum 6 st. varav 4 st. sovrum 
Utgångspris 1 600 000 kr 3 700 000 kr 
Försäljningspris 1 850 000 kr 3 700 000 kr 
Utgångspris/kvm (boarea) 13 115 kr 28 462 kr 
Avstånd till centrum 10 km 4,5 km 
Avstånd till livsmedelsaffär 4 km 1 km 
Avstånd till skola 200-500 m 500 m 
Avstånd till hav och strand 1,5 km 200 m 
Typ av tomt hörntomt hörntomt 
Avstånd till väg 1 km 500 m 
Avstånd till järnväg 1 km - 
Övrigt 6 km till köpcentrum 500 m till idrottsplats 
 

Villapar 3 

Område Vallås Knebildstorp/Väster 
Byggnadsår 1974 1971 
Typ av villa 1-plansvilla 1-plansvilla 
Boarea 130 kvm 150 kvm 
Biarea 12 kvm 30 kvm 
Antal rum 4 st. varav 2 st. sovrum 4 st. varav 3 st. sovrum 
Utgångspris 1 900 000 kr 2 400 000 kr 
Försäljningspris 1 900 000 kr 2 500 000 kr 
Utgångspris/kvm (boarea) 14 615 kr 16 000 kr 
Avstånd till centrum 6,2 km 2 km 
Avstånd till livsmedelsaffär 2 km <1 km 
Avstånd till skola 2 km 1 km 
Avstånd till hav och strand 6 km 1 km 
Typ av tomt inre tomt inre tomt 
Avstånd till väg 2 km 300 m 
Avstånd till järnväg 500 m - 
Övrigt 300 m till travbana <1 km till köpcentrum 
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Villapar 4 

Område Getinge Furet 
Byggnadsår 1956 1947 
Typ av villa 1-plansvilla 1-plansvilla 
Boarea 89 kvm 73 kvm 
Biarea 86 kvm 96 kvm 
Antal rum 4 st. varav 3 st. sovrum 3 st. varav 2 st. sovrum 
Utgångspris 1 000 000 kr 1 175 000 kr 
Försäljningspris 950 000 kr 1 500 000 kr 
Utgångspris/kvm (boarea) 11 235 kr 16 096 kr 
Avstånd till centrum 22,5 km 2,5 km 
Avstånd till livsmedelsaffär 800 m 1,5 km 
Avstånd till skola 1,2 km 1 km 
Avstånd till hav och strand 6 km 5  km 
Typ av tomt inre tomt inre tomt 
Avstånd till väg 400 m och 700 m 300 m 
Avstånd till järnväg 600 m 200 m 
Övrigt - - 
 
 
Villapar 5 

Område Öster Kärleken 
Byggnadsår 1957 1957 
Typ av villa 1-plansvilla 1 ½-plansvilla 
Boarea 102 kvm 110 kvm 
Biarea 76 kvm 0 kvm 
Antal rum 4 st. varav 3 st. sovrum 5 st. varav 3 st. sovrum 
Utgångspris 1 695 000 kr 1 700 000 kr 
Försäljningspris 1 695 000 kr 1 600 000 kr 
Utgångspris/kvm (boarea) 16 618 kr 15 455 kr 
Avstånd till centrum 2,8 km 4,2 km 
Avstånd till livsmedelsaffär 500 m 1,5 km 
Avstånd till skola 500 m 1,5 km 
Avstånd till hav och strand 4 km 7 km 
Typ av tomt inre tomt Hörntomt 
Avstånd till väg <10 m 200 m 
Avstånd till järnväg - - 
Övrigt 100 m till idrottplats - 
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Villapar 6 

Område Snöstorp, 
Kammerslyckan 

Söndrum/Karlstorp 

Byggnadsår 1976 1977 
Typ av villa 1-plansvilla 1 ½-plansvilla 
Boarea 130 kvm 175 kvm 
Biarea 30 kvm 10 kvm 
Antal rum 4 st. varav 3 st. sovrum 5 st. varav 3 st. sovrum 
Utgångspris 1 800 000 kr 2 500 000 kr 
Försäljningspris 2 300 000 kr 2 550 000 kr 
Utgångspris/kvm (boarea) 13 845 kr 14 285 kr 
Avstånd till centrum 5,5 km 8 km 
Avstånd till livsmedelsaffär 2 km 2,5 km 
Avstånd till skola 1,5 km 2 km 
Avstånd till hav och strand 5 km 1 km 
Typ av tomt inre tomt inre tomt 
Avstånd till väg 1 km 250 m 
Avstånd till järnväg - - 
Övrigt 2 km till köpcentrum 2 km till sporthall 
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5 Analys 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi bearbeta det material vi fått i empirin och analysera detta 
tillsammans med teorin. Till sist kommer vi även att analysera de jämförelser vi gjorde i 
föregående kapitel för att få fram den viktigaste lägesfaktorn vid värdering av villor. 
________________________________________________________________________ 
 
Ortsprismetoden 
Fastighetsvärdering innebär en process som resulterar i en bedömning av fastighetens 
värde uttryckt i pengar (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). Vid värdering av villor 
är ortprismetoden den vanligaste värderingsmetoden (Persson, 1992). De intervjuade 
fastighetsmäklarna använder sig av denna metod då de ska sätta ett pris med ledning av 
tidigare betalda priser på liknande fastigheter inom området. Fastighetsmäklarna väljer ut 
jämförelseobjekt för att få fram områdets normala prisnivå och en köpeskillings-
koefficient, ett så kallat k/t-värde. Sveriges taxeringsvärden har hög kvalitet och metoden 
har därför fått stor användning (Institutet för värdering och Samfundet för 
fastighetsekonomi, 2006). 
 
Enligt fastighetsmäklarna är erfarenhet en utav de viktigaste faktorerna vid värderingen, 
vilket styrker Leif Norells (2005) påstående att fastighetsvärdering mer är en konst än 
vetenskap, mer omdöme och erfarenhet än teknik och matematik. 
 
Standard och skick 
Standard och skick är viktiga faktorer vid värdering av villor. Enligt Lantmäteriet och 
Mäklarsamfundet (2006) bestäms standardens kvalitet av köks- och badrums-
utrustningens skick. Kök, badrum och golv är stora investeringar och värderas därför högt 
av fastighetsmäklarna. Det blir allt vanligare att villor har bättre standard på kök, badrum 
och golv då det ofta prioriteras av ägaren. 
 
Storlek 
Det är tydlig skillnad i värde mellan olika stora villor (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 
2006). Storleken har en viss betydelse vid fastighetsmäklarens värdering och ett stort hus 
är ofta dyrare än ett mindre. Dock är det antalet sovrum som är det mest väsentliga. 
Enligt fastighetsmäklarna är minst tre sovrum optimalt, annars tappar villan intressenter 
inför en försäljning. Detta leder till att mäklarna kan värdera en villa med fler sovrum 
högre. 
 
Ålder 
När fastighetsmäklarna letar jämförelseobjekt är det viktigt att villorna har så lika 
byggnadsår som möjligt. Detta kan bero på, som Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 
(2006) säger, att en äldre villa normalt har kortare återstående fysisk livslängd än yngre. 
Villorna kan dock bli jämförbara om den äldre villan byggs om (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2006). 
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Övriga faktorer 
Fasaden påverkar inte fastighetsmäklarnas värdering förutom om den är skadad eller har 
dålig standard. Betts och Ely (2006) skriver att detta kan påverka värderingen negativt 
vilket även fastighetsmäklarna håller med om. 
 
Tomten kan vara en prispåverkande faktor vid värderingen. Det finns olika typer av 
tomter: inre tomt, hörntomt, nyckeltomt, cul-de-sac tomt, flaggtomt och t-korsningstomt. 
En nyckeltomt är ofta mindre värd eftersom den utsätts för mer insyn och t-korsnings-
tomten kan ofta säljas till ett högre pris då läget ger uppsikt över den korsade gatan  
(Betts & Ely, 2006). Fastighetsmäklarna menar att tomttypen inte har någon större 
inverkan på deras värdering. Det enda de anser är att hörntomten har ett friare läge och 
kan därför eventuellt värderas högre. Det som däremot är viktigt ur tomtperspektiv är hur 
villan är placerad på tomten. Kvällssol på baksidan värderar de flesta fastighetsmäklarna 
högt. 
 
Om villan är energisnål och billig i drift kan värdet höjas. Har den hög energiförbrukning 
kan detta leda till en sänkning av värdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
Maritha tycker att driften endast är avgörande om uppvärmningssystemet måste bytas, 
eftersom detta ger en stor kostnad. Hon menar alltså att detta bidrar till att värdet på 
villan minskar. Leif anser däremot att även en ekonomisk uppvärmning, som till exempel 
bergvärme, värderas högt. 
 
Betts och Ely (2006) skriver att värderingen kan påverkas av att det finns en öppen spis, 
medan fastighetsmäklarna anser att den öppna spisen i sig inte höjer värdet utan bara 
bidrar till en bättre helhet. 
 
Ränta 
När räntorna höjs drabbas den som har, eller vill ta lån, av högre räntekostnader 
(Magnusson, 2006). Tre av fastighetsmäklarna anser inte att räntan påverkar värderingen 
utan endast antal intressenter vid försäljningen. Lars däremot menar att räntan påverkar 
värderingen eftersom han utgår från vad de potentiella köparna hade betalat för villor när 
han gör sin värdering. Eftersom det är höga taxeringsvärden på villorna i Halmstad anser 
han att en förändring av räntan påverkar väldigt mycket. 
 
Den nya fastighetsmäklarlagen 
Fastighetsmäklarutredningen som kommit med ett nytt förslag till fastighetsmäklarlagen 
vill att provisionen ska ersättas med en fast, skälig ersättning för mäklaruppdraget 
(Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2008). Ingen av fastighetsmäklarna anser att 
borttagandet av provision kommer påverka deras värdering, eftersom de tror att den fasta 
ersättningen kommer att bli i princip lika stor som provisionen. 
 
För att förhindra påhittade eller undanhållna bud av fastighetsmäklare föreslås en 
skyldighet att överlämna en budgivningslista till säljare och slutgiltig köpare 
(Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2008). De intervjuade fastighetsmäklarna har 
redan budgivningslistor som ges ut om kunderna vill. Dessutom tror de att Halmstad är 
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en för liten stad för att vara oärlig i inom fastighetsmäklarbranschen. De tror inte att den 
nya lagen kommer att påverka värderingen i Halmstad kommun. 
 
Bostadsbeskattning 
Borttaget av fastighetsskatten och införandet av den kommunala fastighetsavgiften 
innebär att alla småhusägare får en lägre kostnad (Pelin, 2007). Maritha tror inte att detta 
kommer påverka hennes värdering eftersom hon anser att det är få som varit medvetna 
om skatten innan. Inte heller Leif, Maud eller Lars tror att borttagandet av 
fastighetsskatten kommer att påverka värderingen. Däremot tror Lars att många kommer 
våga köpa dyrare hus. 
 
Läget 
Alla villor har ett eget unikt läge och detta påverkar priset väsentligt (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet, 2006). Utsikt, och framförallt havsutsikt, har mycket stor 
värdepåverkan (Gunnarsson & Kinnander, 2006). Maritha anser att standard och skick är 
minst lika viktigt som läget medan de övriga fastighetsmäklarna tycker att läget är den 
absolut viktigaste faktorn vid en värdering. 
 
Närhet till hav och strand, havsutsikt, högt och fritt läge samt avskilda tomter värderas 
högt av fastighetsmäklarna. Andra närmiljöfaktorer som bestämmer lägets attraktivitet på 
orten kan vara områdets attraktivitet och status (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
De intervjuade fastighetsmäklare vet att det anses vara finare att bo på den västra sidan av 
Nissan. Halmstads östra del har länge ansetts vara för arbetarklassen, vilket fortfarande 
lever kvar. 
 
Även närhet till serviceanläggningar, som till exempel skolor, centrum och bra 
förbindelser bestämmer lägets attraktivitet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). Alla 
intervjuade fastighetsmäklare håller med om att dessa faktorer är viktiga vid deras 
värdering. 
 
De finns även lägesfaktorer som kan ha en negativ prispåverkan. Ett exempel på detta är 
om villan ligger intill en väl trafikerad genomfartsväg (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 
2006). Fastighetsmäklarna är överens om att stora vägar med mycket trafik och buller 
sänker värdet på villan. Lars menar att det till och med är bättre att bo intill en järnväg än 
en bilväg som ständigt är trafikerad. 
 
 
5.1 Jämförelse mellan parvis likartade villor i olika områden i 
Halmstad kommun 
 
5.2.1 Villapar 1 
 
Stråvägen Oskarström, utgångspris 1 500 000 kr 
Enplansvillan i Oskarsström ligger på en cul-de-sac tomt med kvällssol mot den ena 
gaveln. Det positiva med detta är att det är den gavel som inte är riktad mot den tungt 
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trafikerade Nya Nissastigen. Villans utgångspris har troligen påverkats av denna 
vältrafikerade väg med mycket buller. Även avståndet till Halmstad centrum, 17,5 
kilometer, och hav och strand, 20 kilometer, kan ha bidragit till att priset för denna villa 
är så mycket lägre än för villan i Söndrum. Dock ligger villan med mindre än en 
kilometers avstånd från en sjö vilket kan ha varit en positiv faktor vid värderingen, enligt 
Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2006). 
 
En positiv lägesfaktor är närheten till två skolor och en förskola som ligger mindre än två 
kilometer från villan. Dessutom ligger en livsmedelsaffär på mindre än en kilometers 
avstånd. 
 
Tågaliden Söndrum, utgångspris 3 100 000 kr 
Enplansvillan i Söndrum ligger på en hörntomt med baksidan och altanen mot öst, vilket 
enligt mäklarna kan vara en negativ aspekt eftersom villan då har kvällssol på framsidan. 
 
Med mindre än en kilometer till hav och strand anses villan ha ett mycket bra läge. Detta 
har, tillsammans med den status som området har, med största sannolikhet bidragit till det 
höga utgångspriset. Även närhet till Halmstad centrum, 3,3 kilometer, och Flygstadens 
köpcentrum, 1,7 kilometer kan ha påverkat priset. 
 
Villan ligger med mindre än en kilometers avstånd till två livsmedelsaffärer, tre skolor 
och en sporthall, vilket är positiva faktorer precis som Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 
(2006) säger. 
 
De enda negativa lägesfaktorerna är att villan ligger på ”fel” sida av Nya 
Tylösandsvägen, det vill säga inte på havssidan, och mycket nära Gamla Tylösandsvägen. 
Gamla Tylösandsvägen är dock inte så trafikerad under vinterhalvåret då trafiken till 
Tylösand inte är så intensiv. 
 
 
5.2.2 Villapar 2 
 
Laxsviksvägen Trönninge, utgångspris 1 600 000 kr 
Villan i Trönninge ligger på en hörntomt med kvällssol på framsidan mot den inglasade 
altanen. En positiv lägesfaktor är att hav och strand endast ligger 1,5 kilometer från villan 
och skolan på ett avstånd av 200 meter. De finns två förskolor i Trönninge och båda 
ligger närmare än 500 meter. 
 
De negativa lägesfaktorerna för villan i Trönninge är att Halmstad centrum ligger 10 
kilometer från villan och den närmaste livsmedelsaffären ligger fyra kilometer därifrån i 
grannorten Eldsberga. Dock ligger Eurostop köpcenter på ett avstånd av endast sex 
kilometer från villan. 
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Villan ligger avskilt och lugnt med åkrar i närheten. Den enda vältrafikerade vägen i 
närheten är motorvägen E6, men den ligger en kilometer från villan. Risken för buller är 
därför inte så stor. Så även med järnvägen, också den en kilometer från villan. 
 
Bastalidsvägen Söndrum, utgångspris 3 700 000 kr 
Villan i Söndrum på Bastalidsvägen ligger även den på en hörntomt med kvällssol på 
baksidan vilket fastighetsmäklarna anser är en fördel. Villan ligger på ”rätt” sida av Nya 
Tylösandsvägen, det vill säga havssidan, med endast 200 meter till hav och strand. 
 
De finns ingen stor trafikerad väg i den närmaste omgivningen runt villan. Dock finns det 
tre stycken skolor inom en kilometers avstånd varav en ligger i närheten av en 
idrottsplats, drygt 500 meter från villan. Det är 4,5 kilometer till Halmstad centrum och 
endast en kilometer till livsmedelsaffär. 
 
Villan i Söndrum ligger närmare centrum vilket kan ha bidragit till att priset för denna 
villa är högre än för den i Trönninge. Så även det kortare avståndet till havet, trots att 1,5 
kilometer inte är speciellt långt. Den stora skillnaden i priset beror troligtvis också på 
områdenas olika status (Lantmäteriet &Mäklarsamfundet 2006).  
 
 
5.2.3 Villapar 3 
 
Blyglansvägen Vallås, utgångspris 1 900 000 kr 
Villan på Blyglansvägen ligger på en inre tomt i utkanten av stadsdelen Vallås. Den har 
kvällssol mot sin ena gavel, men största delen av dygnets sol riktas mot altanen på 
framsidan. 
 
Det finns inga stora vägar i närheten, dock ligger järnvägen nära, på ett avstånd av 500 
meter. Trots att det är plana åkrar emellan så är avståndet för långt för att buller ska nå 
fram till villan. Närheten till travbanan, 300 meter därifrån, kan emellertid bidra till hög 
ljudnivå. 
 
Både skola och mataffär ligger i Vallås centrum med ett avstånd av 2 kilometer från 
villan vilket anses vara nära. Till havet och närmaste strand, Östra stranden, är det 6 
kilometer. Detta avstånd tillsammans med det stora avståndet till Halmstad centrum, 6,2 
kilometer minskar värdet på villan. 
 
Nyåkersvägen Knebildstorp/Väster, utgångspris 2 400 000 kr 
Villan på i Knebildstorp på väster ligger även den på en inre tomt med kvällssol på 
baksidan mot altanen. 
 
300 meter från villan går Slottsjordsvägen, en mycket vältrafikerad väg. Då det är många 
hus och skog emellan borde detta minska risken för buller. En positiv lägesfaktor, enligt 
Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2006), är att det finns flera skolor på cirka en 
kilometers avstånd och även idrottsplatsen Alevallen ligger i närheten. 
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Avståndet till närmaste hav och strand är en kilometer, det vill säga gångavstånd. Detta 
har, troligtvis tillsammans med närheten till centrum, 2 kilometer, och Flygstadens 
köpcentrum med bland annat livsmedelsaffärer, som är positiva lägesfaktorer enligt 
Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2006), bidragit till att denna villa är så mycket dyrare 
än den i Vallås. 
 
 
5.2.4 Villapar 4 
 
Södra Brogårdsgatan Getinge, utgångspris 1 000 000 kr 
Villan i Getinge ligger på en inre tomt med kvällssol på gaveln. Detta bidrar till en högre 
värdering av de flesta fastighetsmäklarna. Villan ligger 6 kilometer från Ugglarps 
havsbad och 22,5 kilometer från Halmstad centrum. Det längre avståndet till Halmstad 
centrum utgör, precis som Lantmäteriet & Mäklarsamfundet säger, en negativ lägesfaktor 
och gör att villan värderas lägre. 
 
Det är endast 1,2 kilometer till skolan i Getinge och 0,8 kilometer till den enda 
livsmedelsaffären på orten vilket får anses vara nära. 
 
Bullriga och vältrafikerade vägar anses som sagt vara negativa lägesfaktorer. 400 meter 
från villan ligger den relativt trafikerade vägen, Fabriksleden, cirka 700 meter från villan 
ligger E6an med mycket trafik och på ett avstånd av 600 meter ligger järnvägen. De 
längre avstånden tillsammans med andra villor och en stor åker mellan minskar dock 
risken för buller. 
 
Flädervägen Furet, utgångspris 1 175 000 kr 
På en inre tomt i området Furet i Halmstad ligger denna enplansvilla. Villan har kvällssol 
mot baksidan vilket, enligt de intervjuade fastighetsmäklarna, ökar värdet. Villan ligger 
på ett avstånd av 5 kilometer från hav och strand, ungefär som för villan i Getinge. Ännu 
en lägesfaktor som stämmer överens med de båda villorna är avståndet till skola och 
livsmedelsaffär. Villan i Furet ligger 1,5 kilometer från närmaste livsmedelsaffär och det 
är 1 kilometer till skola. 
 
En lägesfaktor som skiljer villorna åt är avståndet till väg och järnväg. Villan i Furet 
ligger endast 300 meter från Wrangelsgatan, en relativt vältrafikerad väg. Järnvägen 
ligger på ett avstånd av 200 meter från villan, dock med flera andra villor mellan som 
minskar bullerrisken. 
 
Den största skillnaden mellan villan i Furet och villan i Getinge är avståndet till Halmstad 
centrum. Villan i Furet ligger endast 2,5 kilometer från Halmstad centrum vilket 
antagligen är det som har bidragit till villans något högre utgångspris. Detta eftersom 
närhet till serviceanläggningar är en positiv lägesfaktor (Lantmäteriet &  
Mäklarsamfundet) 
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5.2.5 Villapar 5 
 
Pressaregatan Kärleken, utgångspris 1 700 000 kr 
På en hörntomt på Kärleken ligger denna villa med kvällssol mot framsidan på 
uteplatsen. 200 meter från villan går en vältrafikerad väg, men eftersom Kärleken ligger 
på en höjd är troligtvis risken för buller liten. 
 
Det är knappt en kilometer till skolan på Kärleken och en livsmedelsaffär ligger på 1,5 
kilometers avstånd från villan. Östra stranden, som är det närmaste badstället, ligger 7 
kilometer från villan och det är 4,2 kilometer till Halmstad centrum. 
 
Snöstorpsvägen Öster, utgångspris 1 695 000 kr 
På Snöstorpsvägen, på en inre tomt, ligger denna villa med kvällssol på ena gaveln med 
altan. Villan ligger endast 500 meter från ett antal skolor och närmaste livsmedelsaffären 
ligger på samma avstånd. 100 meter från villan, tvärs över vägen, ligger en stor 
idrottsplats med badhus, ishall och fotbollsplaner. 
 
Hav och strand ligger på ett avstånd av 4 kilometer vilket är nästan hälften så långt som 
för villan på Kärleken. Trots alla dessa positiva lägesfaktorer har denna villa, som 
dessutom ligger endast 2,8 km från Halmstad centrum, ett lägre utgångspris än villan på 
Kärleken. Detta måste helt enkelt bero på att den mycket vältrafikerade Växjövägen går 
precis utanför fönstret på villan på Öster. Detta styrks av Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet (2006) eftersom de anser att en negativ lägesfaktor, som till exempel en 
vältrafikerad väg, kan ha en negativ prisinverkan på villan. 
 
 
5.2.6 Villapar 6 
 
Laxfiskarvägen Snöstorp, Kammerslyckan, utgångspris 1 800 000 kr 
Villan på Laxfiskarvägen ligger på en inre tomt med kvällssol på baksidan. Det finns inga 
stora trafikerade vägar i närheten, inte heller någon bullrig järnväg. 
 
Snöstorpsskolan ligger på ett avstånd av 1,5 kilometer från villan och det är 5,5 km in till 
Halmstad centrum. Denna negativa lägesfaktor vägs upp utav närheten av Eurostops 
köpcenter, 2 km därifrån och Stenalyckans shoppingområde. På Eurostop ligger även två 
stora livsmedelsaffärer. 
 
Östra stranden, som är den närmaste badplatsen, ligger 5 kilometer från villan. 
 
Korvettvägen Söndrum/Karlstorp, utgångspris 2 500 000 kr 
Villan på Korvettvägen ligger även den på en inre tomt på ”fel” sida av Nya 
Tylösandsvägen. Den har kvällssol på den gavel som är riktad mot vägen vilket kan 
minska avskildheten. Nya Tylösandsvägen, som är vältrafikerad framförallt på  
sommaren, ligger endast 250 meter från villan. 
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Skolorna runt omkring villan i Söndrum ligger på cirka 2 kilometers avstånd från villan. 
Det finns också en sporthall inom samma avstånd. Det är 2,5 kilometer till närmaste 
livsmedelsaffär. Halmstad centrum ligger knappt 8 kilometer från villan vilket är längre 
än för villan i Snöstorp. Detta måste betyda att havet, en mycket positiv lägesfaktor enligt 
Gunnarsson & Kinnander (2006), som ligger endast en kilometer från villan i Söndrum, 
samt närheten till Tylösand och Frösakull har bidragit till det högre utgångspriset. 
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6 Slutsats 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel beskrivs vad vi har kommit fram till med hjälp av vår undersökning. Vi 
förklarar vilken betydelse de olika faktorerna har vid värdering av villor och vi avslutar 
med att besvara frågorna i vår problemformulering. 

________________________________________________________________________ 
 

6.1 Slutdiskussion 

 
- Utöver ortprismetoden så är erfarenheten av väsentlig betydelse vid värdering av 
villor för  alla intervjuade fastighetsmäklare. 

 
Alla fastighetsmäklare vi har intervjuat använder sig av ortprismetoden vid värdering av 
villor, det vill säga de undersöker tidigare försäljningar på orten för att få fram områdets 
prisnivå. Fastighetsmäklarna poängterar att erfarenhet också är en viktig del vid 

värderingen. 
 
- Standarden och åldern på villan är viktiga faktorer vid värderingen. 

 
Standarden är den näst viktigaste faktorn vid värderingen eftersom kök, badrum, golv och 
uppvärmningssystem ger stora kostnader vid utbyte. Åldern är viktig vid värderingen på 
så sätt att när mäklaren väljer ut jämförelseobjekt till sitt försäljningsobjekt är 
byggnadsåret en viktig faktor. Är objektet renoverat har byggnadsåret och därmed åldern 
inte så stor betydelse vid värderingen.  

 
- Storleken, övriga faktorer, räntan, de nya förslaget till fastighetsmäklarlagen och 
avskaffandet av fastighetsskatten har ingen väsentlig betydelse vid värderingen. 

 
Storleken har inte direkt någon påverkan på värderingen, men antal sovrum i villan 
påverkar i allra högsta grad kundkretsen och antal intressenter. Minst tre sovrum är 
optimalt och passar de flesta. Övriga faktorer som fasad och inredningsdetaljer, till 
exempel öppen spis, har ingen betydelse vid värderingen dock bidrar de till en bättre 
helhet. Räntan påverkar inte värderingen utan, precis som storleken, så är det endast antal 
intressenter som förändras. Detta på grund av att om räntan till exempel höjs är det fler 
som anser att de inte har råd att ta lån för att köpa en villa. Det nya förslaget till 
fastighetsmäklarlagen kommer inte heller att påverka värderingen av villor i Halmstad 
vare sig det gäller borttagandet av provision eller införande av budgivningslistor. 
Fastighetsmäklarna i Halmstad har redan budgivningslistor. Avskaffandet av 
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fastighetsskatten och införandet av den kommunala fastighetsavgiften har ingen inverkan 
på värderingen. Det finns dock en möjlighet att många kommer att våga köpa dyrare 
villor.  
 

- Det läge en villa har är den absolut viktigaste faktorn vid en värdering. 

 
Anledningen till att läget har så stor betydelse vid värderingen av villor är att allt annat 
går att ändra på medan ett läge alltid förblir detsamma.  

 
Den typ av tomt villan är placerad på är en lägesfaktor som har mycket liten påverkan vid 
värderingen. Däremot hur villan är placerad på tomten och mot vilken del av villan 
kvällssolen är riktad kan ha en viss betydelse. Många vill ha kvällssol på baksidan som 
oftast är mer avskild och fastighetsmäklaren värderar en villa placerad på detta sätt en 
aning högre.  

 
Närheten till serviceanläggningar, såsom skolor och livsmedelsaffärer, är en lägesfaktor 
som har en viss betydelse vad gäller antalet intressenter. Barnfamiljer är givetvis 
intresserade av närhet till skolor medans en livsmedelsaffär i närheten är betydelsefullt 
för de flesta.  

 
Vältrafikerade vägar och centrum i närheten är lägesfaktorer som är desto viktigare vid 
en värdering. Dock behöver avståndet till centrum vara någorlunda långt, flera mil, för att 
det ska ha en större inverkan på värderingen. Trots att avståndet till centrum skiljer sig 
avsevärt, två mil, i jämförelsen mellan villan i Getinge och villan i Furet är den senare 
endast 175 000 kronor dyrare. Övriga lägesfaktorer överensstämmer. En vältrafikerad väg 
är alltid en störande faktor. En villa som ligger relativt centralt, jämfört med en som 
ligger en bit utanför centrum, kan värderas lägre på grund av en vältrafikerad och bullrig 
väg trots att övriga lägesfaktorer stämmer överens.  

 
Vilken status området har, har antagligen betydelse vid värderingen. Områden som 
Tylösand och Söndrum har länge ansetts finare än områden på andra sidan Nissan. Ett 
exempel på detta är jämförelsen mellan villan i Trönninge och villan på Bastalidsvägen i 
Söndrum där prisskillnaden är markant, 2 100 000 kronor. Visserligen ligger villan i 
Söndrum väldigt nära havet, 200 meter, men även villan i Trönninge ligger med 
gångavstånd från havet, 1,5 kilometer. Trots att Trönninge dessutom ligger längre ifrån 
centrum kan man ana att status har en stor inverkan i Halmstad.  
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- Havet är den viktigaste lägesfaktorn vid värdering av en villa. 

 
I föregående fall är givetvis även närheten till havet av stor vikt. I jämförelsen mellan 
villan på Tågaliden i Söndrum och villan i Oskarström har närheten till centrum en viss 
betydelse, men det är ändå havet som bidrar till den största prisskillnaden i detta fall. 
Villan i Söndrum kostar nämligen mer än det dubbla jämfört med den i Oskarsström.  
 
Även jämförelsen mellan villan i Vallås och villan i Knebildstorp på Väster styrker 
påståendet att havet är av stor betydelse vid en värdering. Villan på Väster kostar en halv 
miljon mer än villan på Vallås trots att resterande lägesfaktorer stämmer överens.  
 
 

Ytterligare en jämförelse som bevisar påståendet om havets betydelse är den mellan 
villan i Söndrum/Karlstorp och villan i Snöstorp. Trots att villan i Söndrum ligger nära en 
vältrafikerad väg, vilket i sig sänker värdet, är den över en halv miljon dyrare än villan i 
Snöstorp. Alla andra lägesfaktorer förutom avståndet till havet liknar varandra i stort 
vilket innebär att havet även i detta fall kostar.  

 
Den vikigaste faktorn vid värderingen av en villa i Halmstad kommun är läget. Eftersom 
det finns för få villor för permanentboende som är belägna nära havet på östra sidan av 
Halmstad, relativt nära centrum, har ingen jämförelse med västra sidan kunnat göras för 
att få fram hur stor inverkan status har på priset. Den viktigaste lägesfaktorn är därmed 
konstaterad: ta mig till havet... 

 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att undersöka vilken den viktigaste lägesfaktorn är i en stad 
som inte är en kuststad. En annan infallsvinkel kan vara att studera en större stad och se 
om faktorerna har samma betydelse även där samt om prisskillnaderna är lika stora som i 
Halmstad.   
 
Att göra en mer fullständig undersökning av faktorn läget kan vara intressant. Detta 
genom att jämföra flera villor inom samma område med flera villor inom ett annat 
område. 

Det finns för tillfället få permanentvillor nära havet på östra sidan men de blir fler och 
fler. Därför kan det eventuellt, inom snar framtid, göras en jämförelse mellan villor på 
västra sidan och villor på östra sidan som båda är belägna lika nära havet och har samma 
avstånd till centrum. Detta för att avgöra om status har stor inverkan på priset på villor i 
Halmstad kommun.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 
 
Hur länge har fastighetsförmedlingen funnits här i Halmstad och hur länge har du arbetat 
här? 
 
Hur går du till väga när du sätter ett pris på en villa? Använder du dig av någon speciell 
metod som till exempel ortsprismetoden? 
 
Vad är det första som vägs in i din värdering av villor? 
 
Prispåverkande faktorer 
 
Hur påverkar läget värderingen av villan? 
 
Påverkar storleken av villan värderingen och i så fall hur? 
 
Påverkar skicket och standarden värderingen av villan och i så fall hur? 
 
Påverkar tidigare försäljningar i samma område värderingen av villan och i så fall hur? 
 
Påverkar typen av tomt värderingen av villan och i så fall hur? (inre tomt, hörntomt, T-
korsningstomt, och så vidare.) 
 
Påverkar driftkostnaderna för villan värderingen och i så fall hur? 
 
Påverkar inredningsdetaljer så som öppen spis värderingen av villan och i så fall hur? 
 
Spelar fasaden på villan någon roll i värderingen? (puts, träpanel, tegel och så vidare). 
 
Påverkar åldern värderingen av villan och i så fall hur? 
 
Övriga faktorer som kan påverka en värdering 
 
Påverkar räntan på lån värderingen av villan och i så fall hur? 
 
Tror du att den nya fastighetsmäklarlagen kommer att påverka värderingen av villor? I så 
fall hur? 
 
Tror du att den avskaffade fastighetsskatten kommer att bidra till att man köper dyrare 
hus? 
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Bilaga 2 Karta över Halmstad kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Googlemaps 2008-05-13) 
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Bilaga 3 Kartor över jämförelseobjektens områden 

 

Karta över Oskarström, Stråvägen (Googlemaps) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över Söndrum, Tågaliden (Googlemaps) 
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Karta över Trönninge, Laxviksvägen (Googlemaps) 
 

 

Karta över Söndrum, Bastalidsvägen (Googlemaps) 
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Karta över Vallås, Blyglansvägen (Googlemaps) 
 

 

Karta över Knebildstorp/Väster, Nyåkersvägen (Googlemaps) 
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Karta över Getinge, Södra Brogårdsgatan (Googlemaps) 
 

 

Karta över Furet, Flädervägen (Googlemaps) 
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Karta över Öster, Snöstorpsvägen (Googlemaps) 
 

 

Karta över Kärleken, Pressaregatan (Googlemaps) 
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Karta över Snöstorp/Klammerslyckan, Laxfiskarvägen (Googlemaps) 
 

 

Karta över Söndrum/Karlstorp, Korvettvägen (Googlemaps) 
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	1 Inledning
	_______________________________________________________________________Det första kapitlet behandlar bakgrunden till vårt val av ämne. Därefter diskuterar vi vårt problem för att sedan komma fram till vår problemformulering och syftet med uppsatsen. 

