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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till alla de respondenter som gjort vår uppsats möjlig att genomföra. 

Genom uttömmande intervjuer med ärliga svar har Ni hjälp oss, och andra, att få en större inblick 

och en ökad förståelse för värderingsprocessen av ett småhus. Tack till Lars Rane på 

Fastighetsbyrån, Urban Lönn på Värderingsinstitutet Syd AB, Tommy Karlsson och Henrik 

Hansson på Svensk Fastighetsförmedling samt Fredrik Wennerholm på Wennerholms 

Fastighetsbyrå. 

Vi riktar även ett stort tack till vår handledare Gunnar Wramsby som svarat på de frågor och 

funderingar som präglat arbetet. Vi vill också tacka de opponentgrupper som under resans gång 

kommit med åsikter och synpunkter på hur uppsatsen skulle kunna förbättras ytterligare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background 

According to the Swedish Statistics Central Office (SCB) there were 2 064 000 detached 

houses in Sweden in 2009. The same year Nordea Bank released a report which described an 

increased interest in private finances among 2,4 million Swedes. Within the area of private 

finances lies that which concerns real estate. We argue that a house (detached house) is one of 

the most financially valuable assets a person will ever own and thus the increased interest in 

private finance is justified. 

In regard to this, the financial valuation of the property becomes an issue. When discussed, 

people mostly refer to the market value, which is the estimated value of the property on the 

open market. Further, there is a problem in finding a valuation method which can be used to 

estimate the market value. 

Our interest in the subject of this essay has developed from studies of the real estate market 

value and the methods commonly used to reach an as a reliable value as possible. What 

factors influence this value and why do they affect the value the way they do? During the 

course of these studies it has become evident that the estimation of a property’s market value 

is a complicated process and to gain a deeper understanding we have chosen this subject for 

our thesis. 

Purpose 

The purpose of this essay is to describe the valuation process upon which the estimate of a 

property’s theoretical market value is based. Further, the factors upon which this process is 

based will be investigated.  

Research method 

We have chosen to use a qualitative method to achieve the purpose of this essay. The 

empirical material is exclusively primary data which has been gathered trough personal 

interviews. The selection of people we have chosen to interview is licensed real estate agents 

and authorized real estate valuers in Halland. 

Conclusion 

All the persons we have interviewed apply the same method and pattern of valuation. The 

crucial factors in the valuation were the same among all the persons we have interviewed and 

correspond with the theory we have applied. These factors are location, condition and 

standard. But above this, the experience of each valuer is what finally decides how reliable the 

market value of a detached house is. 

Keywords 

Real estate valuation, detached houses, market value, price influenced factors, “local pricing”-

method.



 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

I Sverige fanns, enligt SCB, 2 064 000 småhus år 2009. Samma år kom en rapport från 

Nordea som beskrev att 2,4 miljoner svenskar har ökat sitt intresse för sin privatekonomi. Då 

begreppet privatekonomi bland annat berör privatpersoners boende har intresset därmed ökat 

för frågor som rör de 2 064 000 småhus som finns i Sverige. Då vi som skrivit denna uppsats 

menar att ett hus (red. småhus) är en av de mest ekonomiskt värdefulla tillgångar en person 

kommer att äga anser vi att detta ökade intresse för privatekonomi är befogat.  

Problemet ligger i hur ett tillförlitligt värde på fastigheten tas fram. När detta värde efterfrågas 

är det vanligen marknadsvärdet som det talas om, vilket beskrivs som det värde en fastighet 

sannolikt skulle få om den bjöds ut till en försäljning på en fri och öppen marknad. Vidare 

ligger problemet i vilken typ av värderingsmetod som ska användas för att uppnå 

marknadsvärdet.  

Vårt intresse över uppsatsen ämne har vuxit fram ur alla de funderingar som finns rörande en 

fastighets marknadsvärde och de metoder som används för att få fram ett så tillförlitligt värde 

som möjligt. Vilka faktorer påverkar detta värde och varför de påverkar på det sätt de gör. 

Tydligt har visat att värderingen av en fastighets marknadsvärde är komplicerad och för att 

djupare förstå tillvägagångssättet har vi valt detta ämne för vår uppsats. 

Syfte  

Uppsatsens syfte är att redogöra för den värderingsprocess som ligger till grund för en 

uppskattning av ett småhus teoretiska marknadsvärde. Vidare ska de faktorer som ligger som 

underlag för denna process undersökas. 

Undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att uppnå det syfte som är satt för 

uppsatsen. Det empiriska materialet är uteslutande primärdata som samlats in genom 

personliga intervjuer med våra respondenter. Det urval vi valt att intervjua är registrerade 

mäklare och auktoriserade värderingsmän inom Hallands län. 

Slutsats 

Alla respondenter jobbar efter samma mönster och i det hela använder de sig av samma 

värderingsmetod. De avgörande prispåverkande faktorerna är för samtliga respondenter 

samma som teorin beskrivit och är läge, skick och standard. Det är dock erfarenheten hos 

respektive värderingsman som slutligen avgör hur tillförlitligt ett småhus marknadsvärde blir.  

Nyckelord 

Fastighetsvärdering, småhus, marknadsvärde, prispåverkande faktorer, ortsprismetoden. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Nuförtiden känns det som att individer blir mer intresserad av att till fullo förstå sin egen 

ekonomi. I en undersökning om privatekonomi gjord av Nordea (2009) påstås det att närmare 

2,4 miljoner svenskar känner ett ökat intresse för sin privatekonomi. Med begreppet 

privatekonomi anses ”individers eller hushålls ekonomiska planering; det kan gälla t.ex. 

beslut över frågor som boende, sparande, utbildning och konsumtion” (Nationalencyklopedin 

[NE], 2010a). 

Vi som skrivit denna uppsats menar att en fastighet är en av de mest ekonomiskt värdefulla 

tillgångar en person någonsin kommer att äga. Vidare anser vi därför att det ligger i varje 

husägares intresse att känna till värdet på den egna fastigheten. 

 Avsikten med att värdera en fastighet kan vara många. Exempel som kan ligga till grund för 

detta är köp, försäljning eller vid belåning av fastigheten (Lantmäteriet, 2010a). I Sverige 

fanns det under taxeringsåret 2009 sammanlagt ca 2 064 000 småhus, där både helårsbostad 

och fritidsbostad är inkluderat (SCB, 2009). För att få ett så sanningsenligt värde som möjligt 

på dessa rekommenderar Aspect (2010) att värderingen sker av en auktoriserad 

värderingsman.  

När det pratas om en fastighets värde är det oftast marknadsvärdet som efterfrågas. 

Marknadsvärdet är det värde en fastighet mest sannolikt skulle få om den bjöds ut till 

försäljning på en öppen och fri fastighetsmarknad (Lantmäteriet, 2010a). Enligt Yang (2000) 

benämns en fastighets marknadsvärde i folkmun som försäljningspriset. Vidare menar han att 

ordböcker definierar en fastighets marknadsvärde som det pris då köpare och säljare är 

överens om att göra affär då en öppen marknad råder. Dessutom menar han att 

marknadsvärdet inte anger ett visst hushålls betalningsvilja; utan är istället ett samspel mellan 

utbud och efterfrågan för hela marknaden (ibid.) 

Det är allmänt känt att det finns en rad olika faktorer som påverkar värdet på en fastighet. Det 

finns de uppenbara faktorerna som är riktade direkt på huset. Dessa kallas för de fysiska 

faktorerna och berör husets ålder och dess skick (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 

2006). Sedermera finns det lägesfaktorer som också påverkar fastighetens värde. Här avgör 

fastighetens geografiska placerig i landet, och så lika om den ligger nära havet eller en sjö. 

Andra lägesfaktorer som påverkar fastighetens värde kan vara om egendomen ligger i närhet 

av någon större stad eller om det till exempel finns skolor, sjukhus och matbutiker i omnejden 

(ibid.). Dock är det inte alltid säkert att alla faktorer spelar in i fastighetens värde. En fastighet 

vars fysiska faktorer är i mycket dåligt skick kan ändå värderas högt om dess lägesfaktorer är 

starka. Av detta kan vi ana att värdering av fastigheter inte är flärdfri. Därför vill vi titta mer 

på fastighetsvärdering av småhus och dess prispåverkande faktorer. 
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1.2 Problemdiskussion 

Norell (2005, s.44) menar att det finns ”osäkerhet som präglar all fastighetsvärdering”. Det är 

denna osäkerhet, rådande fastighetsvärdering, som vi i denna uppsats vill fokusera på. Norell 

(2005) får stöd av L. Rane (personlig kommunikation, 28 januari, 2010) på Fastighetsbyrån i 

Halmstad. Han konstaterar problemet med att sätta ett tillförlitligt marknadsvärde på 

fastigheter. L. Rane (personlig kommunikation, 28 januari, 2010) menar även att problemet 

ligger i vad som egentligen menas med ett marknadsvärde, något som styrks av Norell (2005). 

Norell (2005) förklarar följande att då marknadsvärdet inte är baserat på fakta utan på 

sannolika tolkningar så är dess innebörd inte fullständig. Detta påvisar därför att värdering av 

fastigheter är komplicerad och fylld av håligheter som kan ställa till problem.  

Då Norell (2005, s.44) skriver att ”det brukar sägas att fastighetsvärdering är mer konst än 

vetenskap” får vi fler tecken på att värdering av fastigheter är invecklat. Följande påpekar 

Persson (2008, s.244) att eftersom framtiden är oförutsägbar är ”all värdebedömning behäftad 

med osäkerhet”. Vi vill därför i denna uppsats försöka utreda varför fastighetsvärdering anses 

vara så invecklad. 

1.3 Problemformulering  

Efter ovan nämnda diskussion kom vi fram till följande frågeställning: 

Vilka är de faktorer som påverkar ett småhus marknadsvärde?  

Vilka värderingsmetoder används vid en småhusvärdering och hur väl anses dessa metoder 

fungera? 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva den värderingsprocess som ligger bakom bedömningen av ett småhus 

teoretiska marknadsvärde och de faktorer som ligger som underlag för denna process.   

1.5 Avgränsningar 

Fastighetsmarknaden är väldigt bred och därför har vi valt att fokusera denna studie mot 

värdering av småhus (se definition i 2.1). Vi har även valt att avgränsa oss till de 

värderingsmetoder som enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) i första hand ska 

användas för att bestämma en fastighets marknadsvärde. Dessa är ortprismetoden, 

avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. Uppsatsen kommer att utesluta de 

makroekonomiska faktorer som påverkar en fastighets marknadsvärde. 

1.6 Övrigt 

Enligt Jordabalken (SFS 1970:994) är fast egendom jord som i sin tur är uppdelad i 

fastigheter. I dagligt tal används ordet fastighet ofta om en byggnad, trots att denna 

användning inte har stöd i lagen. Vi vill förtydliga att vi i denna uppsats benämner ordet 

fastighet som den avses i lagen. Då vi benämner huset på fastigheten kommer vi att nyttja den 

dagliga bemärkelsen, det vill säga byggnader eller kort och gott hus/småhus/villa. 
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2 Teori  
”För de flesta varor och tjänster som vi behöver i vårt dagliga liv talar man endast om pris 

eller kostnad” (Persson, 2008, s. 242).  För dessa varor och tjänster finns vanligen en tolkning 

om vad de kan vara värda. Detta motsvarar vad vi som konsument är villiga att betala för 

dem. ”För andra varor, främst dyra och/eller sällanköpsvaror är det svårare att kunna bedöma 

värdet mot begärt pris som underlag för en transaktion. För detta kan då behövas speciella 

metoder och eventuell medverkan av någon form av expertis. Till denna kategori varor hör i 

högsta grad fastigheter”(ibid.). 

I teorin kommer vi att försöka beskriva hur dessa speciella metoder används och vilket 

underlag som behövs för att bedöma värdet på en småhusfastighet. 

2.1 Definition av småhus 

Med ett småhus menas enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) en byggnad som är 

inrättad till bostad åt en eller två familjer. Följande beskriver Persson (2008) att ett småhus är 

ett ”bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter”. Med bostadshus menar 

ovanstående: ”hus i vilket minst halva bruttoarean är avsedd till bostad”. 

Småhus delas även in i kategorier efter hur de är byggda. Tre kategorier som först och främst 

avses är friliggande småhus, kedjehus och radhus. I talspråk kallas småhus vanligen för villa 

och det är då i första hand friliggande småhus som avses. Övrig kategorisering av småhus 

bygger på vilken upplåtelseform de har. Med upplåtelseform menas att småhusen 

kategoriseras efter äganderätt eller tomträtt. Detta sätt att kategorisera är en viktig faktor att ta 

i beaktande vid en eventuell värdering.  (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

2.1.1 Äganderätt 

Den rätt där ägaren av en egendom har rätten att fritt förfoga över denna (Lagen, 2010). 

2.1.2 Tomträtt 

”En form av nyttjanderätt till fastighet som tillhör bl.a. staten eller kommunen eller som på 

annat sätt är i allmän ägo, på obestämd tid mot en årlig avgäld” (NE, 2010b).  

2.2 Arbetsgång 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) innebär höga omsättningar kombinerat 

med det stora antalet småhus stora möjligheter att använda sig av enbart statistiska 

värderingsmetoder vid en småhusvärdering. Men dock menar ovanstående att dessa 

värderingsmetoder inte är tillräckliga för att rättvist göra en bra bedömning av fastighetens 

värde. En rad övriga aspekter spelar in för att på ett regelrätt sätt få fram ett trovärdigt 

marknadsvärde av det objekt som ska värderas (ibid.). 
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Figur 1, nedan, visar hur arbetsgången vid en värdering kan se ut och tar bland annat även upp 

de fem steg som vi vill belysa i detta teorikapitel. 

1. Inledande arbete  

2. Datainsamling 

3. Prispåverkande faktorer 

4. Värdering och analysmetod 

5. Värdebedömning 

 

 
Figur 1: Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006 

2.2.1 Inledande arbete 

Enligt Persson (1992) måste, oavsett vad det är som ska värderas och vilken metod som tänkts 

användas, värderaren alltid utgå från vissa underlag. ”För en korrekt värdering” över ett 

objekt krävs att vissa handlingar alltid är tillgängliga (Persson, 1992, s.16). Dessa är: 
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 Karta över fastigheten 

 Byggnadsritningar 

 Taxeringsbevis 

 Gravationsbevis och servitutshandlingar 

 Detalj- och översiktsplaner, saneringsprogram, gällande bestämmelser, m.m. 

 Uppgifter om lån, räntesatser, amorteringstider (ibid.) 

Innan en värdering påbörjas utförs en del förberedande åtgärder. Dessa förberedelser 

redovisas nedan i figur 2 (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

 

Figur 2: Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006 

I det inledande arbetet bör även syftet med värderingen anges. Varför en värdering utförs ska 

finnas givet och enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) kan det finnas många 

olika anledningar. Exempel på detta kan vara att fastigheten ska överlåtas, belånas eller 

försäkras. I vissa fall behöver värderingen göras mer utförlig medans i andra fall så räcker det 

med en översiktlig värdering. Oavsett vilken värdering som görs är utgångsläget att 

värderingen inte ska påverkas av dess syfte utan den ska göras helt oberoende (ibid.).  

I övrigt ska värderaren träffa avtal med kunden angående en värdering av den fastighet som 

ska säljas. Här klarläggs vad som är avtalat i en uppdragsbekräftelse (se bilaga 8.4) 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Vidare beskriver dock författaren att det är 

ovanligt vid värdering av småhus att värderingsuppdraget intygas i en skriven 

uppdragsbekräftelse. De uppgifter som vanligen tas upp i bekräftelsen avtalas istället 

muntligt. Själva uppdraget regleras normalt på andra sätt. 

2.2.2 Datainsamling 

Persson (1992, s.17) anser att för att ett tillförlitligt värde på fastigheten ska kunna fastställas 

är det viktigt att värderaren har en ”god kännedom om marknaden och orten” i det område där 

det tänkta värderingsobjektet finns. 

Följande menar Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) att all information som är av 

betydelse för en fastighets bedömning är väsentlig. Vi värdering av småhusfastigheter är det 

viktigaste materialet det som går att hitta i fastighetsregistret och i fastighetsprisregistret 

(ibid.). Båda dessa register förvaltas och utvecklas av Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2010b). 
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För att få en överskådlig bild över småhusmarknaden kan värderare använda sig av Småhus- 

och Fastighetsbarometern, där de månadsvis kan följa prisutvecklingen på småhus. 

Småhusbarometern visar prisutvecklingen under det senaste året, både på riks- och länsnivå. 

Fastighetsbarometern är en liknande tjänst från lantmäteriet och finns att tillgå på deras 

hemsida. Här visas utvecklingen i priser på småhus månadsvis. Skillnaden mellan de båda 

barometrarna är att Fastighetsbarometern även sträcker sig ner till kommunnivå. Underlaget 

till dessa barometrar är tidigare försäljningar som erhållit lagfart (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2006). 

2.2.3  Prispåverkande faktorer 

Prisbildning på småhus styrs av tillgång och efterfrågan. För att kunna värdera ett småhus 

måste värderaren ha klart för sig vilka faktorer det är som påverkar priset på det enskilda 

småhuset. Det är inte enbart de fysiska faktorerna hos själva småhuset som bestämmer dess 

värde utan lika viktigt är det att kunna identifiera och kvantifiera inverkan av andra oftast mer 

svårmätbara faktorer (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) kan de prispåverkande faktorerna delas in 

i olika grupper. Grupperna består av: 

 Samhälls- och områdesanknutna faktorer (lagstiftning, konjunkturer och framtida 

förväntningar) 

 Läges- och områdesknutna faktorer (faktorer som är knutna till fastighetens 

geografiska placering samt närheten till kommersiell service, topografiska faktorer, 

möjlighet till kommunikation samt närhet till skolor, sjukhus etc.) 

 Fastighetsanknutna faktorer (byggnadens ålder och skick samt byggnadens och 

tomtens storlek) 

 Individanknutna faktorer (inkomst och förmögenhet samt kännedom om 

fastighetsmarknaden etc.) 

I likhet med ovan anser även Persson (1980) att de värdepåverkande faktorerna kan delas upp 

i grupper. Han väljer dock att göra en grövre uppdelning och grupperna lyder som följer: 

 Direkt fastighetsknutna faktorer (storlek, ålder, standard och skick, avgifter 

planbestämmelser, driftvillkor m.m.) 

 Marknadsanknutna faktorer (utbud och efterfrågan, både gällande huset och andra 

utnyttjbara biytor) 

 Omvärldsanknutna faktorer (samhällsekonomiska faktorer, konjunkturläge, inflation, 

räntenivå, beskattningsregler, framtida utsikter m.m.) 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) anser att det är viktigt som värderare att känna 

till och kunna tolka de prispåverkande faktorerna på ett korrekt sätt, samt ha en god 

lokalkännedom för att göra en så bra marknadsvärdering som möjligt. I de fall där den lokala 



 

 

 

 14 

kännedomen är dålig menar Yang (2000) att det finns vissa faktorer som är extra viktiga att ta 

i beaktelse, som till exempel ålder, ljudnivå och luftföroreningar. 

Persson (1980) poängterar att det är av högsta vikt att personen som ska utföra en värdering 

vet vilka förutsättningar som är relevanta för den specifika fastigheten. Han beskriver vidare 

att just detta är ett av värderingens huvudproblem, att veta vilka faktorer som ska behandlas i 

vilket fall och i vilken mån de är betydelsefulla.  

Nedan följer en djupare förklaring på de faktorerna som Persson (1980) och Lantmäteriverket 

& Mäklarsamfundet (2006) gemensamt belyser som prispåverkande faktorer. 

2.2.3.1 Läge 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) är en av de faktorer som påverkar priset i 

allra högsta grad den läges- och områdesknutna faktorn. Yang (2000) menar att 

fastighetsområdet är av stor betydelse för ett fastighetsvärde.  

Varje småhusplacering är unik inom ett område och därför är fastighetens placering 

betydande för marknadsvärdet. Den status ett område har och hur attraktivt det är att bo där 

spelar också in vid värderingen.  Även närhet till kommersiell service så som skolor och 

sjukhus är av betydelse (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Även Yang (2000) 

belyser att faktorer som närhet till arbete, service, m.m. kan vara av vikt för värdet av en 

fastighet. 

Vid en värdering behandlas både de positiva och negativa miljöfaktorerna för att bestämma 

hur attraktivt läget är inom orten. Inom ett heterogent område är faktorerna unika för varje 

fastighet och måste därför behandlas specifikt inför varje värdering. De negativa miljöfaktorer 

som påverkar den enskilda fastigheten kan till exempel vara närheten till kraftledning eller en 

tungt trafikerad väg. Positiva faktorer kan vara en specifik utsikt från fastigheten eller en viss 

närhet till vattnet. I ett område som är homogent och faktorerna påverkar alla på liknande sätt, 

så som flygbuller eller underbar havsutsikt, är det inte av samma vikt att enskilt behandla 

varje fastighets lägesknutna faktorer (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).   

2.2.3.2 Ålder 

Åldern på ett hus beskrivs oftast från nybyggnadsåret och är av relevant betydelse för att 

räkna ut den återstående fysiska livslängden på huset. Genom att huset blivit renoverat har det 

i många fall förlängt dess livslängd och kan istället jämföras med ett betydligt yngre hus i 

åldershänseende (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Detta styrks också av Persson 

(2008) som menar att husets livslängd räknas från det år då det är nybyggt. Dock belyser de 

att detta årtal kan ändras om renoveringar och dylikt gjorts. 

Ett hus byggnadsår är inte enbart intressant utifrån dess fysiska livslängd utan det har även en 

anknytning till byggnadsstilen. Ett hus skiljer sig ofta utseendemässigt beroende på under 

vilken epok det byggts och detta påverkar huset värde positivt eller negativt beroende på 

byggnadsstilen. Nybyggnadsåret är således en prispåverkande faktor och består av en 
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sammansättning av husets återstående livslängd och dess tidsmässiga utformning 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

2.2.3.3 Standard 

För att bestämma standarden på ett hus granskas den utrustning huset försetts med samt i 

vilket skick utrustningen är. Den utrustning som det syftas på är bland annat 

byggnadsmaterial, köks- och sanitetsutrustning, och typ av uppvärmningssystem 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Vid en värdering tilldelas fastigheten 

standardpoäng beroende av dess skick och standard. ”Till grund för standardpoängen skall 

ligga en poängberäkning för vart och ett av fem huvudområden avseende småhusets 

byggnadsmaterial och utrustning. Huvudområdena är exteriör, energihushållning, kök, sanitet 

och övrig interiör. Den totala poängen för ett huvudområde betecknas delsumman för 

området. De sammanlagda delsummorna för huvudområdena utgör småhusets standardpoäng, 

om inte annat följer av 12 § ” (Skatteverket, 2010a). Vidare beskrivning av 

standarpoängsberäkning se Bilaga 8.2. 

För att jämföra två hus som verkar ha samma standard är det av stor betydelse vilka 

byggnadsmaterial som använts och om de är uttjänade och därför i behov av att bytas ut. Det 

är då husets standard särskiljer sig avsevärt från vad som anses vara normal standard, som en 

väsentlig prispåverkan på fastigheten sker (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  

Även Persson (2008) understryker att byggnadsmaterialets och utrustningens standard är av 

stor vikt för värdet på huset. De hänvisar till fem huvudområden som behandlas: exteriör, 

energihushållning, kök, sanitet och övriga interiör (se standardpoängsberäkning Bilaga 8.2). 

2.2.3.4 Storlek och utformning 

Byggnadernas samlade area, bostadshusets planlösning, arkitektur och byggnadsstil samt typ 

av bebyggelse är exempel på väsentliga faktorer som påverkar priset på småhus 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, s. 86). Även Persson (1992) anser att en 

fastighets storlek är en bidragande faktor vid värdering av fastigheters marknadsvärde. Han 

menar vidare att byggnadens ”utformning och lämplighet för sitt ändamål” är av betydelse vid 

en fastighetsvärdering. Om byggnaden som är uppförd på fastigheten har som avsikt att vara 

lämpad som bostad ska den vid en värdering bedömas efter detta ändamål. Svensk byggtjänst 

och Statens Institut för Byggforskning har sammanställt en så kallad Testlista (se bilaga 8.3) 

med olika frågor som en värderar ska ha i beaktande vid en sådan bedömning (ibid.).  

Det föreligger stora skillnader i värdet på en fastighet beroende på fastighetens och 

byggnadens bi- och boarea. Ett hus med stor boarea har bland annat fördelen att det finns plats 

för många rum. Emellertid så föreligger det ofta en nackdel då driftkostnaderna blir högre än 

för ett mindre hus. Ett hus med en normal boarea känns oftast mer praktiskt och ytan kan 

användas på ett mer funktionellt sätt än om det finns samma antal rum i ett avsevärt mindre 

hus. Dock kan ett hus med liten boarea ibland kompensera detta med inredda biutrymmen 

som till exempel källare (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 
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Värdeskillnaden mellan olika stora fastigheter kan vara tämligen marginell, men ju större en 

fastighet är desto högre pris betingar den normalt. Om fastighetens areal överstiger gränsen 

för när det blir möjligt att göra en avstyckning kommer värdet öka markant och ligga i nivå 

med priset för två fastigheter (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, s. 85) 

Marknadsvärdet på en fastighet är även beroende av om fastighetsägaren innehar äganderätt 

eller enbart tomträtt. Det är stor prisskillnad mellan två liknande fastigheter där skillnaden är 

att den ena är tomträtt med höga årsavgifter och den andra fastigheten är äganderätt. 

Äganderätten har en betydligt högre prisnivå (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  

2.2.4 Värdebedömning 

I detta steg görs jämförelser mellan värderingsobjektet och jämförelseobjektet som inte gjorts 

i de tidigare valda värderingsmetoderna. I till exempel ortsprismetoden (se avsnitt 2.3.1) 

jämförs ålder, storlek, skick m.m. Vid värdebedömning tittas det mer på skillnader mellan 

fastigheterna, till exempel om värderingsobjektet avviker från normen ska det här vägas in. 

Det kan handla om att värderingsobjektet till exempel har swimmingpool eller på något annat 

sätt är avvikande vad det gäller standard, skador och så vidare (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2006).  

2.2.4.1 Värdeinverkan av miljöstörningar  

Vid en värdebedömning menar Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) att hänsyn måste 

tas till eventuella miljöstörningar som kan påverka fastighetens marknadsvärde negativt. 

Exempel på dessa störningar kan vara: 

 Störning från vägar i form av buller avgaser och vibrationer. 

 Störning från järnväg i form av buller och vibrationer. 

 Störning från kraftledningar i form av förfulning av närmiljön. 

 Andra störningar så som flygplats, miljöförstörningar, lantbruk eller dålig lukt. 

Vid värdering av en fastighet som besväras av en miljöstörning blir ortsprismetoden 

bristfällig. Störningarna på fastigheten påverkar jämförelseobjekten i området vilket vidare 

leder till att värderingen präglas av en viss osäkerhet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 

2006).  

2.2.4.2 Värdeinverkan av brister i fastigheten 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) omnämner även övriga negativa 

prisinverkningar som en fastighet kan ha. Värderingsobjektet kan ha diverse skador och/eller 

brister som påverkar värdet negativt.  
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Faktorerna Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) benämner: 

 Sättningsskador 

 Fukt- och mögelskador 

 Skador på grund av bristande underhåll 

 Förslitningsskador 
 

Den negativa påverkan dessa faktorer har på fastighetens värde motsvarar ungefär den 

kostnad som krävs för att åtgärda de brister fastigheten har (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2006). 

2.3 Värderingsmetoder 

De värderingsmetoder som enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) i första hand ska 

användas för att bestämma en fastighets marknadsvärde är ortprismetoden, 

avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. 

2.3.1 Ortsprismetoden 

Enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) ska marknadsvärdet i den mån det går först 

och främst fastställas genom jämförelser med annan fastighetsförsäljning på orten. Därav är 

ortsprismetoden den vanligaste metoden för att fastställa ett marknadsvärde. 

”Ortsprismetoden är den enda praktiskt tillämpliga metod som finns när syftet är att ta fram 

ett marknadsvärde för ett småhus” (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, s.93). 

Den fastighet eller enhet som skall värderas brukar benämnas värderingsobjekt. De sålda 

fastigheter som vid en värdering brukas som jämförelse på orten kallas jämförelseobjekt 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, s.51). 

Enligt Persson (2008) används ortsprismetoden för att göra en bedömning om en fastighets 

värde. Vidare förklaras att ortprismetoden används för att jämföra värderingsobjektet med 

likvärdiga jämförelseobjekt, vilka redan överlåtits på en öppen och fri marknad.  

Eftersom metoden är en jämförelse mellan flera objekt finns det vissa faktorer som måste 

uppfyllas för att få ut ett teoretiskt marknadsvärde som speglar verkligheten på ett så 

tillförlitligt sätt som möjligt. Dessa kriterier är att det ska ha gjorts ett stort antal köp i det 

aktuella området, att de fastigheter som sålts har så pass stor likhet med värderingsobjektet att 

de är jämförbara, samt att tidsrymden mellan köpen inte är för stor (Persson, 2008). 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) styrker de relevanta kriterierna som nämns ovan 

och menar att ”det är viktigt att ett urval görs som syftar till att finna de mest jämförbara 

köpen. De viktigaste kriterierna är att jämförelseobjekten är från samma eller likartade 

delmarknader som värderingsobjektet och att köpen inte är för gamla” (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2006, s.52).  
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Persson (2008, s. 261) påvisar dock nedan att ovanstående sagda kan leda till konflikter där 

”stränga jämförelsekrav ger få köp och många köp ger sämre jämförbarhet”. Se figur 3 och 4. 

 

 
Figur 3: Persson, 2008 

 

 

 
Figur 4: Persson, 2008 

 

Ortsprismetoden delas enligt Persson (2008) in i tvågrupper: 

 Direkta ortsprismetoder baserade på redovisade jämförelseköp 

 Indirekta ortsprismetoder baserade på nyckeltalmatriser 

Direkta ortsprismetoder används då det finns redovisade köp som går att använda som 

jämförelseobjekt till värderingsobjektet. Indirekta ortsprismetoder används då aktuella 

jämförelseobjekt saknas och bygger på erfarenhetsbaserade nyckeltal (Persson, 2008). 

2.3.1.1 Direkta ortsprismetoder 

Två av de mest förekommande värderingsmetoderna inom direkta ortsprismetoder är enligt 

Persson (2008) aremetoden och köpeskillingskoefficientmetoden. 

2.3.1.1.1 Areametod 

Vi denna metod begagnas jämförelseobjektets pris per kvadratmeter. Detta pris tas sedan i 

beaktelse för att kunna bestämma pris per kvadratmeter hos värderingsobjektet (Persson, 



 

 

 

 19 

2008).  Vidare finns det även en del problem med denna metod som medför en viss osäkerhet 

gällande säkerhetsgraden i jämförelsetalet. Problemet ligger i skillnaderna mellan 

jämförelseobjekten och värderingsobjektet vad gäller bland annat varierade standard och 

skick (ibid.). 

2.3.1.1.2 Köpeskillingskoefficientmetod (K/T-tal) 

I denna metod eftersträvas en kvot mellan köpeskilling (K) och taxeringsvärde (T) för 

jämförelseobjekten, en så kallad köpeskillingskoefficient (K/T-tal). Denna kvot multipliceras 

sedan med värderingsobjektets taxeringsvärde för att på så sätt få fram ett teoretiskt 

marknadsvärde. Tillämpningsproblemet ligger i hur pass korrekt de data är varpå 

fastighetstaxeringen grundas (Persson, 2008). Ett modifierat exempel från Persson (2008) 

visar nedan hur K/T-talet räknas ut. 

Exempel: 

Köpeskilling: 1 500 000 

Jämförelseobjektets taxeringsvärde: 800 000 

Värderingsobjektets taxeringsvärde: 675 000 

 

 

 
 

 

 

Även Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) poängterar att det är noga med att vara 

uppmärksam då K/T-tal tillämpas. Felaktigheter kan förekomma i de bakgrundsdata på vilket 

taxeringsvärdet är uträknat och ger då en direkt påverkan på köpeskillingskoefficienten (K/T- 

talet). 

2.3.1.2 Indirekta ortsprismetoder 

Denna metod skiljer sig från föregående då den används när det inte finns några 

jämförelseobjekt som sålts inom en närliggande tidsperiod. Metoden bygger på nyckeltal som 

samlats in under en längre tid och på ett större område än vid direkta ortsprismetoder. Ett 

sådant nyckeltal kan vara en generell prisnivå per kvadratmeter i till exempel Halmstad. 

Metoden är snabb och enkel och har därför blivit väl utnyttjad. För att få så bra värden som 

möjligt är det viktigt att ha stor bakgrundsdata och bygga upp en erfarenhet av tidigare 

nyckeltal (Persson, 2008). 
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2.3.2 Avkastningsmetoden 

Som tidigare nämnt är ortprismetoden det vanligaste sättet att värdera småhus. Men ”då 

fastighetsförsäljningar inte ger den vägledning som behövs kan marknadsvärdet beräknas med 

hjälp av en avkastningsmetod” (Berger, 2006, s.14). Ett annat ord för avkastningsmetoden är 

nuvärdemetoden. Mäklarsamfundet (2010) förklarar nuvärdemetoden som ett ”förfarande där 

värdet på en fastighet bedöms med utgångspunkt från förväntade avkastningar vilka 

nuvärdeberäknas till värdetidpunkten”. ”Det är vid denna tidpunkt, den så kallade 

värdetidpunkten, som värdet skall anses gälla” (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, 

s. 17). 

Avkastningsmetoden är uppdelad i flera avkastningskalkylbaserade metoder. Dessa 

förfaranden är vidare uppdelade i två huvudgrupper (Persson, 2008): 

 Evighetskapitaliseringsmetoden 

 Diskonteringsmetoden 

 

Gemensamt för de olika metoderna är att grunden för kalkylen bland annat baseras på 

fastighetens kvarstående livslängd (Berger, 2006). Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 

(2006) väljer istället att ha en annan benämning på vad avkastningsmetoden innebär. De 

menar att avkastningsmetoden är en resumerad benämning på de värderingsmetoder där 

framtida nyttor från fastigheten diskonteras till värdetidpunkten. Något som Persson (2008) 

benämner som diskonteringsmetoden.  

För att få en mer överskådlig bild över dessa metoder kommer vi följande att dela upp 

avkastningsmetoden på det sätt som Persson (2008) valt att göra. Följande kommer vi att 

härmed beskriva avkastningsmetoden ur dess två huvudgrupper: 

evighetskapitaliseringsmetoden och diskonteringsmetoden. 

2.3.2.1 Evighetskapitaliseringsmetoden 

Inom denna huvudgrupp ligger direktavkastningsmetoden. Denna metod brukar i första hand 

användas för att på ett förenklat sätt beräkna en fastighets värde på marknaden (Leimdörfer, 

2003). En variant av ovan nämnda metod är Gordons formel (Persson, 2008). Formeln baseras 

på ett normaliserat, förstaårs driftnetto som i princip ”evighetskapitaliserats”. Detta driftnetto 

läggs sedan som grund för hela kalkylperioden, som i detta fall är för all evighet. I och med 

det omfattar modellen heller inga restvärden. Trots att metoden är enkelt uppbyggd är den 

begränsad i sin användbarhet på grund av vissa grundläggande dilemman (ibid.). 
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  Dn = normaliserat driftnetto 

da = direktavkastning 

  g = årligt värde- eller avkastningsförändring (%) 

  p = kalkylränta 

  p-g = direktavkastning 

   

   

 

Direktavkastningsmetoden: 

  

 

Gordons formel: 

 

 

Figur 5: Persson, 2008 

Dessa metoder ”utnyttjas vid fastighetsvärdering i huvudsak för värdebedömningar” (Persson, 

2008, s.281).   

2.3.2.2 Diskonteringsmetoden 

Diskonteringsmetoden är den andra huvudgruppen inom avkastningsmetoden. Metoden utgår 

från att driftnetton nusummeberäknas under en begränsad kalkylperiod samt att restvärdet, vid 

kalkylperiodens slut, nuvärdeberäknas (Persson, 2008).  

Vid praktisk värdering används denna metod för olika syften. Det kan vara vid bland annat en 

bedömning av ett marknadsvärde, vid en konsekvensanalys av ett bedömt marknadsvärde 

eller vid bedömning av ett individuellt avkastningsvärde (Persson, 2008). 

Diskontering innebär en ”beräkning av nuvärdet av framtida in- eller utbetalningar med 

hänsyn tagen till en viss ränta” (NE, 2010c).  

2.3.3 Produktionskostnadsmetoden  

Enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) används en fastighets tekniska nuvärde 

(produktionskostnadsberäkning) för att ställa ett marknadsvärde då varken ortsprismetoden 

eller avkastningsberäkningen går att använda. Dock ska det tas hänsyn till jämförelseobjekt 

när det finns möjlighet för detta.  

Persson (2008) skriver att i denna metod räknas marknadsvärdet ut genom att lägga ihop 

kostnaderna för att bygga fastigheten och markkostnaden. De nerlagda kostnaderna resulterar 

därmed i fastighetens marknadsvärde. De tillfällen då produktionskostnadsberäkning är att 

rekommendera framför de två ovanstående modellerna är då det saknas jämförelseobjekt eller 

då fastighetens ekonomiska avkastning kan vara svårbedömd (ibid.).  
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2.4 Fastighetstaxering 

Vid fastighetstaxering ska beslut fattas om fastigheternas skatte- och avgiftspliktsförhållanden 

och indelning i taxeringsenheter. Vidare ska typ av taxeringsenhet och taxeringsvärde 

bestämmas för varje taxeringsenhet (Fastighetstaxeringslag, SFS, 1979:1152). 

En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 % av dess marknadsvärde två år bakåt i tiden. 

Taxeringsvärdet ligger sedan som grund för den fastighetsskatt fastigheten erläggs med. Som 

taxeringsgrund ligger fastighetsdeklarationen som varje enskild fastighetsägare själv årligen 

får fylla i. I ett samarbete mellan Skatteverket och Lantmäteriet görs en jämförelse mellan 

fastigheter som sålts samt andra fastigheters marknadsvärde i området för att få fram ett 

sannolikt försäljningspris på taxeringsobjektet (Skatteverket, 2010b)(Skatteverket, 2010c). 

2.5 Kapitelsammanfattning 

Vid värdering av ett småhus ska värderaren följa en viss arbetsgång. Genom att utförligt följa 

arbetsgången missar personen i fråga inget och får på så sätt fram ett trovärdigt 

marknadsvärde. Den arbetsgång som teorin rekommenderar är: 

 Inledande arbete – här behandlas syftet med värderingen och tillgång till diverse 

handlingar (byggnadsritningar, taxeringsbevis, detaljplan med flera) angående 

fastigheten tas fram.  

 Datainsamling – här skaffar värderaren en kännedom om fastigheten, marknaden och 

orten. Värderaren ser hur prisutvecklingen sett ut de senaste åren med hjälp av 

småhusbarometern. 

 Prispåverkandefaktorer – här granskas de faktorer som är direkt avgörande för en 

fastighets marknadsvärde. 

 Värdering och analysmetod – värderaren väljer här den metod som är mest användbar 

med hänsyn till de värderingsdata som samlats in. 

 Värdebedömning – här behandlas all den information som samlats in under arbetes 

gång samt de externa effekter som påverkar fastigheten. Det sätts sedan ett slutgiltigt 

värde på fastigheten. 

De olika faktorer som påverkar en fastighets marknadsvärde, de kallas enligt teorin för 

prispåverkandefaktorer. De faktorer som är mest avgörandeför marknadsvärdet är: 

 Läge – där fastigheten är geografiskt placerad, topografiska faktorer samt närhet till 

kommersiell service. 

 Standard och skick – husets utrustning (byggmaterial, köks- och sanitetsutrustning, 

och typ av uppvärmningssystem) och skicket på detta. 

 Storlek – byggnadernas samlade bo- och biareor. 

 Ålder – åldern på huset och dess återstående fysiska livslängd. 
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Ett småhus marknadsvärdet påverkas även av så kallade miljöstörningar. Miljöstörningar är 

externa påverkningar på en fastighet, det kan till exempel vara närhet till en stor väg eller 

störningar från en soptipp . 

Enligt teorin finns det tre olika metoder som kan användas vid en småhusvärdering. Dessa är 

ortsprismetoden, avkastningsmetoden, och produktionskostnadsmetoden. Ortsprismetoden 

bygger på att värderaren gör en jämförelse mellan det objekt som ska värderas och likartade 

objekt som redan blivit sålda i samma område. Avkastningsmetoden används då 

ortsprismetoden inte ger någon vägledning. I denna metod tar värderaren hänsyn till den 

avkastning en fastighet frambringar och sätter utifrån den ett marknadsvärde på fastigheten. 

Värderaren kan, då varken ortspris- eller avkastningsmetoden går att tillämpa, använda sig av 

produktionskostnadsmetoden för att räkna ut en fastighets marknadsvärde. Det görs genom att 

addera kostnaden för att producera byggnaden och kostnaden för tomten. 
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3 Metod 
När det kommer till att välja relevant empiri är valet av metod och tillvägagångssätt viktig. 

Repstad (1999) beskriver två olika metoder som är tillämpbara för att samla in den empiri 

som ska ligga till grund för en uppsats. Han talar här om den kvalitativa- och den kvantitativa 

metoden. Den kvalitativa metoden ger en djupgående kunskap inom ett specifikt område och 

utnyttjar färre empiriska källor och utelämnar på så sätt bredden i undersökningen. 

”Kvalitativa och approximativa mått beskriver på ett nyanserat sätt” det som finns ”och bryr 

sig mindre om hur ofta det finns”. Tvärtemot den kvalitativa metoden ger en kvantitativ 

undersökning en stor bredd över undersökningsområdet. Många mer ytbehandlande svar 

levererar en bredd, men saknar istället djup. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa 

metoden då vi är intresserade av att få en djupare kunskap inom vårt uppsatsämne (Repstad, 

1999, s.15). 

3.1 Val av metod 

Den kvalitativa metoden är den ”mest lämpliga när vi är intresserade av att skapa mer klarhet 

i vad som ligger i ett begrepp eller fenomen” (Jacobsen, 2002). Metoden är också passande då 

vi vill vara öppna för oväntade händelser i uppsatsprocessen. Det är även den kvalitativa 

metoden som lämpar sig bäst då vi vill pröva teorier, vilket är fallet i denna uppsats. 

Genom att använda sig av en kvalitativ undersökning ges möjlighet att ändra frågorna till 

empirin efterhand som svaren stämmer överens med teorin (Repstad, 1999). En kvalitativ 

undersökning är på så sätt mer flexibel vilket vi anser passar bra till denna uppsats. 

En fördel vi såg i att använda oss av en kvalitativ undersökning var att det fanns möjlighet till 

att komplettera vårt intervjumaterial med nya frågor om funderingar dök upp under arbetets 

gång. Repstad (1999) håller med och menar att möjligheten till uppföljningsfrågor är en 

väsentlig fördel inom den kvalitativa metoden vilket även visar på metodens flexibilitet. 

3.2 Val av data 

Det empiriska materialet är den del av denna uppsats som ska ge svar på vår frågeställning. 

Därför är det väsentligt att vi finner relevant information.  

Då det kommer till datainsamling kan vi enligt Larsen (2009) skilja på primärdata och 

sekundärdata. I denna uppsats kommer vi till fullo att basera vårt empiriska material på 

primärdata. Primärdata är enligt Larsen (2009) ny information som med olika metoder samlas 

in av uppsatsskrivaren. Jacobsen (2002) menar att primärdata är information som samlas in 

direkt från personer, så kallad förstahandsdata. ”Primärdata får vi in genom att använda 

metoder som intervju, observation eller frågeformulär” (Jacobsen, 2002, s.152). 

Då vår empiri samlats in genom en kvalitativ metod blev informationen som vi fick fram 

kvalitativ. Enligt Repstad (1999) så kallad djupgående information. ”Kvalitativa data kan vara 

intervjudata, observationsdata, texter och dokument samt ljud- och bildinspelningar” (Larsen, 
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2009, s.83). I denna uppsats kommer vi enbart att fokusera på insamlandet av intervjudata då 

vi önskar en mer personlig kontakt med våra respondenter. Vi får här medhåll från Andersson 

(2001) som menar att genom att använda sig av en muntlig metod fås möjligheten att 

omformulera sina frågor under intervjuns gång. Även Repstad (1999 s.11) ”understryker att 

det är viktigt med ett nära och direkt samarbete mellan personen som utför studien och de 

personer som intervjuas”. Jacobsen (2002, s.160) menar vidare att en ”öppen intervju”, är 

lämplig då ”få enheter undersöks” och då ”vi är intresserade av vad den enskilda individen 

säger”. 

Följande har vi valt att kombinerat en strukturerad intervju med en ostrukturerad (se figur 6 

nedan). Vår intention har varit att på förhand ge våra respondenter tillfälle att överse de frågor 

vi haft för avsikt att ställa. Samtidigt har vi använt oss av en intervjuguide som enligt 

Larsen(2009) fungerar som stödmaterial under intervjun. Repstad (1999, s.64) menar 

angående samma ämne att denna intervjuguide ska fungera som en minneslista så att 

undersökarna får med ”de ämnesområden som ska täckas”. Vi ville ge våra respondenter 

tillfälle att svara fritt på det givna ämnet men samtidigt var vår avsikt att få svar på de frågor 

som var av grundläggande väsentlighet för oss. Vidare menar Repstad (1999) att 

intervjuguiden inte får vara ”huggen i sten”, utan den ska vara anpassningsbar under 

intervjuns gång, vilket vi vill anamma som en självklarhet.  

 

Figur 6: Jacobsen, 2002 

Vi har vidare använt oss av ljudinspelning under våra intervjuer då vi under tidigare arbeten 

erfarit att detta har varit att föredra. Repstad (1999) styrker vårt beslut då han anser att ”de 

flesta erfarna forskare och metodförfattare rekommenderar starkt att man använder sig av 

bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer”(Repstad, 1999, s.70). Efter tidigare 

erfarenhet av intervjuer har vi som undersökare även observerat att ljudupptagning underlättar 

konversationen med respondenten. Genom att använda oss av ljudinspelning har vi helt 

kunnat koncentrera oss på det respondenten säger. Vi får medhåll av Repstad (1999) som 

anser att undersökarna, vid en ljudupptagning, istället kan lägga full fokus på att engagera sig 

i intervjun och även hinner observera de ”icke-verbala beteenden” som ”är lättare att uppfatta 

om man slipper att anteckna” (Repstad, 1999, s.70). 
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3.3 Urval 

Vid kvantitativa undersökningar väljs enheterna som skall undersökas ut i ett 

sannolikhetsurval. Då vi, som tidigare nämnts, har använt oss av en kvalitativ metod i vår 

uppsats har vårt val av enheter valts utefter en ickesannolikhetskurva (Jacobsen, 2002). 

Inom detta sätt att välja finns flera undergrupper. Vi har i denna uppsats så långt som möjligt 

valt våra respondenter enligt ett kvoturval. Enligt Larsen (2009) bestämmer undersökarna vid 

ett kvoturval själva vilka som skall delta i undersökningen. Detta är ”en form av strategiskt 

urval” där undersökarna själva ”väljer medvetet vilka som ska delta i undersökningen, de 

informanter som han eller hon anser vara lämpade att belysa frågeställningen” (Larsen, 2009, 

s.78). Vi har valt respondenter som representerar registrerade mäklare och auktoriserade 

värderingsmän inom Hallands län eftersom Halland står som typ för en marknad med stor 

landskapsvariation. Vi anser att denna landskapsbild kan vara positivt för vår uppsats då ett 

brett perspektiv över marknaden genererar ett generaliserande resultat. Vilket är att föredra för 

den typen av frågeställning vi har valt. 

Utöver vilka enheter som valts är frågan hur många intervjuer som ska göras för att empirin 

ska vara trovärdig. Repstad (1999) anser att för många intervjuer kan göra att analysen blir 

ytlig. Vidare menar han att det finns en gräns över hur många intervjuer en undersökare 

”mäktar med och ändå göra rättvisa åt intervjuerna under analysfasen” (Repstad, 1999, s.69). 

Enligt ovanstående ligger denna gräns mellan 20-30 intervjuer. Då våra respondenter innehar 

olika stora marknadsandelar har vi valt antal respondenter efter marknaden. Vi har även valt 

att använda oss av Glaser & Strauss (1967) teori i förhållande till antal respondenter. De 

menar att insamlingen av data har nått sin mättnadsfas då vi som forskare anser att ytterligare 

intervjuer inte tillför mer information till uppsatsen. Fler källor visar på samma sak. Bland 

annat Ryen (2004) som beskriver att då mättnadspunkten är nådd behövs inte fler 

respondenter intervjuas. Hon menar att mättnadspunkten är den tidpunkt då flera intervjuer 

inte längre bidrar med någon ny information. 

Då vi intervjuat de respondenter som innehar de största marknadsandelarna har vi i stort täckt 

in hela marknaden. För att täcka in totala marknaden hade vi behövt intervjua någon från 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (LF). Då LF just nu är inne i en expansiv fas i 

Hallands län hade de tyvärr inget tillfälle att svara på våra frågor vilket vi beklagar. 

Auktoriserade fastighetsvärderare och registrerade fastighetsmäklare kommer följande att 

benämnas som värderare. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Jacobsen (2002) menar att de empiriska data som samlas in ska uppfylla två krav oberoende 

om insamlingen sker genom kvalitativ eller kvantitativ metod. Kraven är enligt Jacobsen 

(2002) att empirin ska vara giltig och relevant (valid), samt att den ska vara tillförlitlig och 

trovärdig (reliabel). Med giltighet och relevans menar Jacobsen att det vi vill undersöka 

verkligen undersöks samt att de resultat vi får in inte endast gäller för de få respondenterna 
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utan för hela populationen. Med tillförlitlighet och trovärdighet belyser Jacobsen (2002) 

pålitligheten i den insamlade empirin. 

Validitet är ett mått på den utsträckning ett mätinstrument mäter det som avses att mäta (NE, 

2010d). Larsen (2009) menar att validitet handlar om relevans eller giltighet i data som samlas 

in. Hon menar vidare att den data som samlas in ska vara relevant för den frågeställning 

uppsatsen har. Då vi enligt urvalet valt att samla in vårt datamaterial genom personliga 

intervjuer har respondenterna kunnat lyfta fram de faktorer och tankar som de anser vara av 

relevans. Larsen (2009) anser att denna metod ger respondenterna en möjlighet att lyfta fram 

sina egna tankar och intervjupersonerna har då vidare möjlighet att ändra frågeunderlaget 

under tiden. Då vi har valt att samla in vår empiri genom en kvalitativ ansats, enligt ovan, 

bidrar detta i överensstämmelse med Larsen (2009) att materialet som samlas in får en hög 

validitet. Genom att vi även använt oss av personliga intervjuer ökar det validiteten i vår 

empiri.  

Reliabilitet är ett mått på hur hög tillförlitlighet det vi mäter har (NE, 2010e). Reliabiliteten 

anger alltså tillförlitligheten i det vi mäter. Enligt Larsen (2009) har resultatet hög reliabilitet 

om samma undersökning, fast vid olika tillfällen, genererar ett dylikt resultat som tidigare. Då 

vi har fått liknande svar från våra respondenter skulle detta enligt Larsen (2009) innebära att 

vår empiri håller en hög reliabilitet. Vidare skriver hon att det är viktigt att kunna skilja på 

respondenterna Vem som har sagt vad är av yttersta vikt för att öka reliabiliteten i den 

insamlade empirin. För att öka reliabiliteten i vår uppsats har vi därför valt att under våra 

intervjuer använda oss av ljudupptagning för att tydligt kontrollera varje respondents svar. 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Då vi har gjort ett antal intervjuer har vi fått in väldigt mycket rådata. Jacobsen (2002) menar 

att det är dessa data som vi sitter med när vi just genomfört en intervju. Då vi under våra 

intervjuer valt att använda oss av ljudinspelning har vi fått med all data som framkommit 

under intervjun. Jacobsen (2002) anser att vi har fått med den mest kompletta formen av 

dataregistrering när vi använt oss av ljudinspelning. Han menar följande av vi med hjälp av 

ljudinspelning kan registrera allt som sägs under intervjun och att ”rådata av detta slag är 

idealet när det gäller kvalitativa metoder” (Jacobsen, 2002, s. 220). 

När det kommer till bearbetning av den data vi fått in genom våra intervjuer menar Repstad 

(1999) att ansträngande arbete väntar. Han menar följande att all data som samlats in ska 

skrivas ner på papper och där huvudregeln är att allt ska skrivas ner ordagrant. Dock anser 

Repstad (1999) att tiden det tar att skriva ner en intervju ordagrant kan disponeras bättre 

genom att i stället ordagrant skriva ner det som kan tänkas vara aktuellt för uppsatsen och 

komprimera resterande data som inte kan tänkas vara intressant för just vår frågeställning. Vi 

har valt att arbeta utifrån detta sätt och har utgått ifrån vårt frågeformulär (se bilaga 8.1) då vi 

renskrivit den data vi fått in.  
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4 Empiri 
Nedan redovisas de respondenter som vi valt att intervjua inför den empiriska delen av 

uppsatsen. De kommer att redovisas efter tidpunkt av intervju. 

4.1 Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyrån innehar cirka 22 % av den totala marknaden i Halmstad kommun för 

registrerade fastighetsmäklare. Respondenten på Fastighetsbyrån i Halmstad var Lars Rane, 

registrerad Fastighetsmäklare och Franchisetagare. Intervjun hölls på Fastighetsbyrån i 

Halmstad den 30 mars 2010. Fastighetsbyrån är ett av de marknadsledande företagen inom 

Halmstad kommun. 

Rane har i botten en examen från tekniskt gymnasium och vidare fortsatt utbildning inom Väg 

och Vatten på Lunds universitet. Under ett sabbatsår från sin universitetsutbildning valde han 

att läsa de kurser som då behövdes för fastighetsmäklarregistrering på distans. Efter den 

avklarade tentamen inom ämnena ekonomi, juridik, byggteknik och fastighetsförmedling tog 

han sin registrering som Fastighetsmäklare. Efter några år med egen mäklarbyrå i Helsingborg 

och även 2 års avbrott från branschen började han 1996 som Fastighetsmäklare på 

Fastighetsbyrån i Halmstad. 2001 tog han över platsen som kontorschef och 2002 blev han 

Franchisetagare. Fastighetsbyrån i Halmstad drivs nu som ett eget aktiebolag. 

Rane berättar att en värdering av småhus görs till exempel vid en kommande försäljning, vid 

bodelning, skifte eller då bankkunder vill lägga om sina lån. Då Fastighetsbyrån är ett 

dotterbolag till Swedbank görs även den största delen av deras värdering. Han säger följande 

att det är vanligt att kunder kommer och vill ha en muntlig värdering. Ofta är de då mest 

nyfikna på vad deras fastighet kan vara värd eller kanske ska fastighetsägarna skiljas och 

behöver då ha en snabb värdering så att det vet vad fastigheten är värd inför en kommande 

skilsmässa. Utöver den muntliga värderingen görs enligt Rane också skriftliga värderingar. En 

värdering kostar för en privatperson 2 000 kr inkl. moms. 

På Fastighetsbyrån använder de sig även av en tjänst som kallas Värdebevakare. Rane menar 

att värderingen läggs upp i ett system som visar på hur värdet utvecklas. Värdet beräknas då 

på faktiska försäljningssiffror som görs i kommunen och kunden får via sms veta hur just 

deras fastighetsvärde utvecklas.  

4.1.1 Fastighetsbyråns värderingsmetoder 

4.1.1.1 Ortsprismetoden enligt Fastighetsbyrån 

Rane berättar att vid en fastighetsvärdering av småhus använder han i de flesta fall 

ortsprismetoden. Metoden baseras på vad som tidigare sålts i området runt omkring 

värderingsobjektet. För att jämförelseobjekten ska vara jämförbara krävs det att försäljningen 

av dem inte är för gammal. Om jämförelseobjekten är få så menar Rane att han i sådana fall 

får gå på tidigare försäljningar av samma värderingsobjekt. Han får även se hur 
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prisutvecklingen sett ut och om det lagts ner något jobb i form av renoveringar på fastigheten. 

Följande menar Rane att ”har dom lagt ner 500 000 i huset, ja då har det med all sannolikhet 

stigit också”. Med det menar han att har säljaren renoverat huset så speglas det vanligen 

marknadsvärdet positivt. Vidare säger Rane att fastighetsvärdering är ”ingen exakt vetenskap, 

men man får göra så gott det går”.  I fall där det finns få jämförelseobjekt är styrkan hos en 

fastighetsmäklare dess erfarenhet. Kunnighet om marknaden och det närliggande området är i 

de fall avgörande för att göra en trovärdig fastighetsvärdering. Rane menar att mindre 

fastighetsbyråer ibland kan ha problem vid vissa fastighetsvärderingar då erfarenhet och 

kunskap om marknaden saknas. Han påpekar vidare att erfarenhet är en stor styrka. 

Då det kommer till fastigheter som aldrig varit sålda menar Rane att han värderar enligt 

ovanstående metod men att han även i dessa fall får sätta ett marknadsvärde som går ”i 

storleksordning med taxeringsvärdet”. Men det sistnämnda är dock från fall till fall. Rane 

tillägger att i slutändan så är det fastighetens skick som avgör skillnaden mellan 

jämförelseobjektets och värderingsobjektets marknadsvärde. 

På frågan om Rane anser att det saknas något med ortsprismetoden eller om metoden har 

några nackdelar så svarar han att det enda problemet är att fastighetsägaren ibland har en 

annan åsikt än vad han som fastighetsmäklare har. Annars anser han sig vara nöjd med 

metoden. 

4.1.1.2 Produktionskostnadsmetoden enligt Fastighetsbyrån 

Vid en fastighetsvärdering av nyproducerade småhus använder sig Rane av 

produktionskostnadsmetoden. Metoden bygger på att fastigheten värderas till den kostnad 

produktionen av fastigheten kostade. Istället för att kolla på jämförelseobjekt som vid 

ortsprismetoden tittar Rane mer på vad tomten kostat och vad det kostat att bygga huset. 

Vidare menar Rane att produktionskostnadsmetoden oftast används då banken vill ha hjälp att 

finansiera en nyproducerad fastighet. Rane menar att det dock fortfarande beror på vart 

fastigheten ligger. Han menar att om en nyproducerad fastighet ligger i obygden får han vara 

försiktig att värdera fastigheten enligt produktionskostnadsmetoden. Det kan vara svårt att 

finna en köpare som är villig att betala vad fastigheten kostade att producera då köparen ofta 

inte har samma avsikter med bygget som säljaren hade. Men han tillägger att då en 

nyproducerad fastighet ligger inom ett tätbebyggt område använder han sig av 

produktionskostnadsmetoden som värderingsmetod. Vidare berättar Rane att han ändå väger 

in ortsprismetoden i produktionskostnadsmetoden. 

4.1.1.3 Avkastningsmetoden enligt Fastighetsbyrån 

En tredje värderingsmetod som Rane nämner är avkastningsmetoden. Dock vill han inte påstå 

att han använder sig av denna metod vid värdering av småhus. Då metoden bygger på att 

fastigheten har en avkastning som går att beräkna tillhör inte småhus denna fastighetskategori. 

Rane åsyftar att avkastningsmetoden istället används vid värdering av mindre hyreshus eller 

andra fastigheter som genererar avkastning. 
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4.1.2 Fastighetsbyråns arbetsgång 

Innan Rane ska ut på en fastighetsvärdering tar han fram den fastighetsinformation som finns 

genom en inköpt datatjänst som heter VITEC
1
. Informationen, som hämtas från Lantmäteriet, 

innefattar storlek på fastigheten, vem som är ägare, när fastigheten senast såldes och vad den 

då såldes för, eventuella pantbrev (gravationsbevis) och taxeringsvärde. Rane menar att 

fastighetsinformationen ”är basen, den tar man alltid ut när man ska åka iväg på någonting”. 

Han tittar sällan på den kommunala översiktsplanen och eventuella byggritningar över 

fastigheten. 

Vidare ses det på statistik över liknande försäljningar i området genom ett program som heter 

Värderingsdata. Enligt Rane är det ett program som de flesta mäklare använder sig av för att 

finna jämförelseobjekt i området där en försäljning ska ske. Här tittas det bl.a. på snittpriser, 

K/T-tal och tidigare försäljningar. Rane menar att K/T- talet enbart är en del i sammanhanget 

och används enbart som vägledning då det ibland kan vara missvisande. Vidare menar han att 

K/T- talet spelar en ”större roll då underlaget är större”. Fler jämförelseobjekt inom samma 

område ger ett bättre avvägt K/T- tal.  Rane menar att det vikiga är att jämförelseobjekten är 

tämligen färska och att dessa försäljningar gärna får vara från samma år då jämförelsen med 

värderingsobjektet då blir mer trovärdigt. Han säger även att fastighetens värde ”beror i 

slutändan väldigt mycket på skicket i huset”.  

4.1.2.1 Prispåverkande faktorer enligt Fastighetsbyrån 

Rane berättar, som nämnts ovan, att det första steget vid en fastighetsvärdering är att samla in 

data som behövs för det inledande arbetet av en fastighetsvärdering. På plats ute vid 

värderingsobjektet finns det vissa faktorer som Rane tittar på för att på ett så tillförlitligt sätt 

som möjligt fastställa ett marknadsvärde för fastigheten. 

Den första faktorn och den med störst betydelse för fastighetsvärdet är fastighetens läge. Rane 

menar att det till mycket stor del är den avgörande faktorn. Han menar att läget på fastigheten 

är oerhört viktigt och genom att enbart veta det vet han också på ett ungefär i vilken prisklass 

fastighetsvärdet kommer att hamna. Dock anser han att fastighetens läge på en gata ej spelar 

någon roll för fastighetsvärdet. Det som i sådana fall spelar in är om fastigheten vetter mot ett 

störande objekt, så som en större väg eller ett objekt som kan orsaka störande ljud. 

Vidare menar Rane att fastighetens ålder är av avgörande betydelse vid en 

fastighetsvärdering. Ett nyare hus har generellt bättre standard, materialmässigt sett. Trots att 

ett äldre hus påkostats med flertalet renoveringar menar Rane att ett äldre hus är ändå i botten 

ett äldre hus.  

Andra faktorer som påverkar fastighetsvärdet är enligt Rane fastighetens storlek, standard och 

skick. Han menar att en välskött tomt även kan hjälpa till att höja fastighetsvärdet. Genom att 

se hur tomten är skött kan han ofta se hur välskött huset är. Rane talar även om att 

                                                
1 = Programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem (www.vitec.se). 
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komplementbyggnader som garage, uterum och gäststuga på tomten kan spegla 

fastighetsvärdet positivt medan faktorer som pool kan anses spegla både negativt och positivt 

beroende på köparens önskemål. En pool är ofta kopplad till högre driftkostnader vilket ofta 

inte är positivt. För en barnfamilj kan en pool även ses som en ren dödsfälla. 

I Halmstad kommun är två andra faktorer intressanta vid värdering av fastigheter. Rane menar 

att kommunen har ägt stora andelar mark som fastighetsägare byggt sina fastigheter på. Detta 

kallas som tidigare nämnt för tomträtt och är enligt Rane ett högaktuellt ämne i kommunen 

idag. För enbart några år sedan spelade skillnaden om en fastighet innehade äganderätt eller 

tomträtt ingen större roll för fastighetsvärdet. Men då kommunen idag tar ut en betydligt 

större kostnad för att köpa loss marken har detta påverkat dessa fastigheter negativt. Rane 

berättar att för några år sedan låg fastighetspriset på en fastighet med tomträtt på samma nivå 

som de fastigheterna med äganderätt. Idag säger han att dessa fastigheter har ett lägre 

marknadsvärde än de fastigheter som innehar en äganderätt. 

Fastighetens uppvärmningssystem är också till viss del en viktig bit vid en fastighetsvärdering 

menar Rane. Driftkostnaderna kan skilja sig markant beroende på vilket uppvärmningssystem 

fastigheten är befäst med. Han drar som ett exempel en liknelse mellan två grannfastigheter: 

Om det kostar 150 000 kronor att byta från olja till värmepump på din fastighet så kanske 

fastighetsvärdet särskiljer sig med ungefär samma summa. Detta påstående grundar sig 

självklart på att grannfastigheterna i övrigt ha samma förutsättningar. 

4.2 Värderingsinstitutet Syd AB (Visyd) 

Värderingsinstitutet Syd AB innehar cirka 85 % av marknadsandelarna inom Halmstad 

kommun för auktoriserade värderingsmän. Respondenten på Värderingsinstitutet Syd AB i 

Halmstad var Urban Lönn, auktoriserad värderingsman. Intervjun hölls på 

Värderingsinstitutet Syd AB i Halmstad den1 april 2010. 

Urban Lönn är 42år och har i november arbetat med fastighetsvärdering i 7år. Han är utbildad 

civilingenjör inom lantmäteri med inriktning mot fastighetsekonomi, förvaltning, värdering 

och fastighetsanalys. Lönn äger och driver sedan 2003 Värderingsinstitutet Syd AB där han 

värderar allt från industriverksamheter till småhus.  

Lönn berättar att han helst ägnar sig åt större värderingsobjekt, så som hyreshus, 

konferensanläggningar, hotell, campingplatser och industrier eftersom det är en större 

utmaning och att det är här pengarna finns. Där utgör Fortifikationsverket i Halland ett bra 

exempel och Lönn sköter som ensam avtalspartner deras fastighetsvärderingar sedan 2009. 

Dock utför han en hel del småhusvärderingar där till exempel 25-30 % av företagets 

omsättning kommer från exekutiva försäljningar där kronofogden anlitar Värderingsinstitutet 

Syd AB för att få en objektiv bedömning av en fastighets värde. Andra syften till en värdering 

kan bland annat enligt Lönn vara bodelning och vanliga försäljningar. Han tillägger att han 

inte gör värderingar i syftet för omläggning och nytecknande av lån då bankerna själva sköter 

den delen.  
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En småhusvärdering gör Lönn endast skriftligen då han anser att en muntlig värdering kan 

uppfattas som oseriös. En sådan värdering kostar mellan 2200kr -2500kr exkl. moms. 

4.2.1 Visyds värderingsmetoder 

4.2.1.1 Ortsprismetoden enligt Visyd 

Lönn poängterar att han enbart använder sig av ortsprismetoden då han gör en 

småhusvärdering. Han är försiktig med att använda sig av K/T- tal som någon sorts underlag 

vid dessa värderingar. Han menar att då fastighetsägarna själva fått fylla i de papper som 

fastighetens taxeringsvärde grundas på kan de ge väldigt missvisande siffror beroende på hur 

pass noggrann den tidigare ägaren varit. Lönn använder istället kvadratmeterpriset och tittar 

på skillnader i jämförelse- och värderingsobjektet storlek på boarean. 

Han menar att då en småhusvärdering görs inom ett tätbebyggt område är det lättare att 

använda sig av ortsprismetoden än vid en värdering på landsbygden. I områden med tät 

bebyggelse finns det möjlighet att hitta jämförelseobjekt på ett mikroläge då det ofta gjorts en 

del liknande försäljningar inom ett litet område. I glesbygden menar dock Lönn att det är 

aktuellt att vidga jämförelseområdet för att få tillgång till fler jämförelseobjekt, han är dock 

medveten om att en sådan vidgning leder till att resultatet kommer att bli aningen 

missvisande.  

Nackdelen med ortsprismetoden säger Lönn är den fördröjning som det tar för sålda 

jämförelseobjekt att hamna i lagfartsregistret. Han belyser här skillnaden mellan ett 

värderingsinstitut och en mäklarbyrå, där mäklarna i många fall känner till försäljningspris 

innan de hamnar i lagfartsregistret. För hans del rör det sig om en fördröjning av aktuella 

försäljningssiffror på 3-4 månader. 

4.2.1.2 Produktionskostnadsmetoden enligt Visyd 

Som ovan nämnt säger Lönn att han enbart använder sig av ortsprismetoden. Anledningen till 

att han inte använder sig av produktionskostnadsmetoden är att värdet på tomten och huset 

inte nödvändigtvis behöver spegla dagens marknadsvärde.  

4.2.1.3 Avkastningsmetoden enligt Visyd 

Inte heller avkastningsmetoden är aktuell vid småhusvärdering enligt Lönn. Han menar att en 

villa med två lägenheter ger så pass låg avkastning att det inte går att räkna med. 

4.2.2 Visyds arbetsgång 

Vid en värdering av småhus går Lönn först och främst in i fastighetsdataregistret och tar fram 

information om fastigheten. Den information han är intresserad av är; lagfaren ägare, tomtens 

storlek, boyta samt fastighetens taxeringsvärde. Lönn använder sig av tomtkarta då gränserna 

är oklara, kartan hämtar han ut antingen från datorn eller så vänder han sig till lantmäteriet 

och får den därigenom. Pantbrev är inget han tar hänsyn till då Lönn menar att det ”har inget 

med värdet att göra”. Han tar heller aldrig fram byggnadsritningar utan använder sig av den 

informationen som finns i fastighetsdataregistret. Servitutshandlingar använder sig Lönn i 
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stort sett endast av när värderingen görs för en exekutiv försäljning, annars tas dessa sällan i 

beaktelse. Vad han tycker är viktigt att komma ihåg är att ett servitut kan påverka fastighetens 

värde både positivt och negativt beroende på vad servitutet rör. Översikts- och detaljplan 

anser Lönn vara av relevans när det gäller värdering av en tomt eller en fastighet med en 

sommarstuga, eller dylikt, där det kan vara aktuell att riva och bygga nytt. Det är då 

framförallt byggrätten som är viktig, Lönn anser att det är av särskilt stor vikt då fastigheten 

ligger på exklusivare områden.  

 Lönn besöker alltid den fastighet som ska värderas då han anser att det ger ett mer seriöst 

intryck av värderingen. Av samma anledning gör han inte heller muntliga värderingar, utan 

allting sker skriftligt. Lönn poängterar att teorin skiljer sig en del från praktiken. I praktiken 

tas bara de fastighetsdata som ovan nämnts med ut till ett värderingsobjekt där fastigheten 

sedan granskas. Därefter åker Lönn tillbaka till kontoret och fastställer ett värde för 

fastigheten. 

4.2.2.1 Prispåverkandefaktorer enligt Visyd 

De prispåverkandefaktorer som enligt Lönn ligger till grund för en fastighets värde är; Läge, 

underhåll, standard, skick, renoveringar samt uppvärmningssystemet. Läget är här den absolut 

viktigaste faktorn säger Lönn. I underhåll och skick anser han att fräschheten på huset spelar 

en betydande roll hur det uppfattas av spekulanter. Vilka renoveringar som gjorts spelar också 

in, här handlar det om husets standard. Mycket handlar om att renoveringarna ska skett på ett 

smakfullt sätt som tilltalar framtida kunder. Lönn berättar att personer kan renovera ett 

badrum för 150.000kr och sedan tro att värdet stigit med 200.000kr eftersom standarden höjts, 

men det i själva verket har värdet endast ökat med 70.000kr. Även uppvärmningssystemet 

speglas i husets värde. Lönn menar att med höga driftkostnader kommer det absolut slå på 

fastighetens värde. Det kostar relativt mycket att byta uppvärmningssystem och självklart 

kommer det då att påverka marknadsvärdet. 

Lönn säger också att det finns externa faktorer som även de påverkar fastighetens värde. Det 

kan vara att fastigheten är placerad intill en stor väg, en elledning eller på annat sätt påverkas 

av externa störningar. Dessa störningar tas då med i beräkningarna. Vart huset är placerat på 

en mindre gata anser Lönn inte spelar någon roll men menar att andra faktorer kan vara 

väldigt svåra att ta hänsyn till vid en värdering, till exempel en pool. Lönn menar att det är 

väldigt skilda åsikter gällande pool. Vissa ser den som en värde höjare medan andra inte alls 

är intresserade av att fastigheten har pool och därför sänker den i stället värdet. Poolen 

påverkar också fastighetens driftkostnader negativt vilket kan leda till ett sjunkande 

marknadsvärde.  

4.2.3 Övrigt 

Lönn vill tillägga att när han gör en värdering så skiljer sig detta en aning från hur en mäklare 

gör en värdering. Han menar att en mäklare känner mer hur vindarna blåser och hur 

marknaden ser ut. Själv tittar han väldigt mycket på statistik över gamla köp som finns 

inlagda i systemet. Lönn belyser även att; vid en värdering är han helt opartisk och har inget 
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intresse av att hajpa upp värdet. Han menar att en mäklare som ser objektet som ett möjligt 

intag kanske ger kunden ett lite högre marknadsvärde för att personen just ska välja den 

mäklaren. 

4.3 Svensk Fastighetsförmedling  

Svensk Fastighetsförmedling innehar approximativt 20 % av den totala marknaden i 

Halmstads kommun för registrerade fastighetsmäklare. Våra respondenterna på Svensk 

Fastighetsförmedling i Halmstad var Tommy Karlsson och Henrik Hansson, båda 

registrerade Fastighetsmäklare. Intervjun hölls på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad 

den 7 april 2010.  

Karlsson tog sin examen från Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet på Högskolan i 

Halmstad 2006. Han läste sen ett påbyggnadsår och sökte 2007 registrering som 

fastighetsmäklare. Han har redan dess jobbat på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad där 

han även under studietiden gjorde sin praktik som är obligatorisk för registrering som 

fastighetsmäklare. Hansson läste till fastighetsmäklare via en 1-årig distansutbildning från 

statens skola för vuxna. Utbildningen innefattade kurser inom ekonomi, juridik, byggteknik 

och fastighetsförmedling. Efter avklarad utbildning gick han som lärling innan han kunde 

söka sin registrering som mäklare 1998. 

Karlsson berättar att en fastighetsvärdering vanligen görs i samband med en försäljning, 

bouppteckning, arv eller vid en bankvärdering då lån ska läggas om. Hansson tilläger att en 

fastighetsvärdering även kan göras vid en skilsmässa eller vid en bodelning. Till skillnad från 

Fastighetsbyrån menar Karlsson att Svensk Fastighetsförmedling inte är knutna till någon 

speciell bank då det kommer till bankvärdering. Även om det norska bolaget DnB Nor äger 

Svensk fastighetsförmedling samarbetar de med de flesta bankerna i Halmstad. 

Karlsson menar att de ofta gör en så kallad fri värdering. Detta är en muntlig värdering av 

fastigheten. Hansson säger att den fria värderingen ofta görs när fastighetsägare vill veta vad 

deras fastighet kostar idag om det är intresserade av en försäljning inom de närmsta åren. 

Vanligen för att veta vilka kapital de har att röra sig med. 

4.3.1 Svensk fastighetsförmedlings värderingsmetoder 

4.3.1.1 Ortsprismetoden enligt Svensk Fastighetsförmedling 

Vid en värdering av småhus menar Karlsson att de använder sig av ortsprismetoden. Metoden 

visar statistik över området som går att jämföra med det objekt som ska värderas. Vidare 

menar Karlsson att han som fastighetsmäklare även tittar på de olika jämförelseobjektens 

K/T- tal och även använder sig av areametoden. Hansson däremot menar att han aldrig tittar 

på en fastighets taxeringsvärde. Han pekar på vikten av att känna sin marknad och att 

erfarenhet är av stort väder, något han får medhåll med av Karlsson. Vidare säger Hansson att 

erfarenhet är en färskvara. Om han inte aktivt värderat fastigheter under en längre tid har 

marknaden säkerligen ändras.  
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När vi frågar hur de går tillväga då de finns få jämförelseobjekt i området och hur de då 

använder sig av ortsprismetoden menar Hansson att han då får titta på objekt som sålts 

tidigare. Samtidigt menar han att det i dessa fall gäller att gå lite på känsla och ta hjälp från 

sina kollegor. Han får medhåll från Karlsson som menar att de på kontoret hjälper varandra då 

jämförelseobjekten är få. Genom det material som finns och en gemensam diskussion kommer 

de fram till ett tillförlitligt värde på fastigheten som skall värderas. Vidare säger Karlsson att 

det ”finns inget svart på vitt vad en fastighet är värd” och tillägger än en gång att erfarenheten 

är viktig vid en värdering. Dock menar han att det oftast finns någonting att jämföra med. 

Då metoden går ut på att jämföra statistik över tidigare försäljningar ser Karlsson det svåra i 

att bedöma fastighetens skick. Han menar att det är svårbedömt att jämföra olika 

jämförelseobjekts standard. Utöver detta anser Hansson att det inte finns några problem med 

ortsprismetoden. 

4.3.1.2 Produktionskostnadsmetoden enligt Svensk Fastighetsförmedling 

Karlsson menar att produktionskostnadsmetoden blir väldigt missvisande vid värdering av 

småhus. Han menar följande att köparen av en nyproducerad fastighet kanske inte är 

intresserad av att betala vad fastigheten kostade att producera. I dessa fall menar Karlsson att 

ortsprismetoden är mer tillämplig.  

Hansson menar att det i fall som rör nyproducerade hus både går att tillämpa 

produktionskostnadsmetoden och ortsprismetoden.  För att få så tillförlitligt värde på 

fastigheten som möjligt är det mer trovärdigt att se på jämförelseobjekt i området i stället för 

fastighetens produktionskostnad.  

4.3.1.3 Avkastningsmetoden enligt Svensk Fastighetsförmedling 

Hansson menar att avkastningsmetoden inte används vid så små enheter som småhus. Han 

tillägger att fastigheten måste inneha minst tre lägenheter för att avkastningsmetoden ska vara 

tillämpbar. Dock säger Hansson att denna metod kan användas för att få en överblick över vad 

en hyresintäkt i ett småhus kan generera. Karlsson menar att om fastigheten består av en stor 

tvåfamiljsvilla kan fastighetsägaren inbringa stora intäkter från eventuella hyresgäster. Om 

detta är fallet görs någon slags avkastningskalkyl. Då en kalkyl frambringar ett positivt 

resultat kan detta spegla fastighetens totala värde. Vidare menar Karlsson att det är positivt för 

ett fastighetsvärde om delar av fastigheten kan hyras ut mot intäkt, men att det inte är något 

som i högre grad är avgörande för det slutgiltiga fastighetsvärdet. Han poängterar att 

hyresintäkter alltid tas i beaktande vid en värdering av småhus som på något sätt alstrar en 

intäkt. 

4.3.2 Svensk Fastighetsförmedlings arbetsgång 

Vid ingångsfasen av en fastighetsvärdering så inhämtas statistik över sålda objekt från 

Värderingsdata, menar Karlsson. Han förklarar att det är en tjänst som det köper av ett externt 

företag. De data de tar ut innehåller all nödvändig fastighetsinformation över de 

jämförelseobjekt som finns i området. Övrig information över värderingsobjektet tas från 
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fastighetsregistret på Lantmäteriet berättar Hansson. Detta innehåller bl.a. lagfart och 

eventuella panbrev. Samtidigt menar han att det är bra att titta på tidigare försäljningar som 

han själv har gjort i området. Då vi frågar om det är av intresse att se på driftkostnader, 

planritningar eller fastighetsritningar menar Karlsson att han i förtid ber kunden om att plocka 

fram denna information. På så sätt blir all information om fastigheten lättillgänglig vid en 

besiktning. Dock tillägger Karlsson att det inte är alltid som kunden själv har tillgång till 

denna typ av information. Båda respondenterna nämner även att det är viktigt att se om 

fastigheten har några pantbrev. Karlsson menar att då det kostar 2 % av fastighetens värde att 

ta ut ett pantbrev kan det bli dyrt för fastigheter som har ett högt fastighetsvärde. Detta bidrar 

till att det blir en stor extra kostnad för köparen vilket kan bidra till att bromsa ett eventuellt 

köp. Dock tillägger han att många köpare inte tänker på detta innan ett köp. 

Både Karlsson och Hansson poängterar vikten i att hårdbevaka Hemnet
2
. Genom detaljerade 

bilder och beskrivningar över objekten som är ute för försäljning kan de på ett enkelt sätt 

jämföra skick och standard på andra fastigheter i området. Hansson tillägger att det är bra att 

se vad andra mäklare värderar fastigheter i området till och även för att se om det för tillfället 

ligger ute liknade objekt till försäljning i området där värderingsobjektet ligger. 

4.3.2.1 Prispåverkande faktorer enligt Svensk Fastighetsförmedling 

Karlsson menar att det är läget samt fastighetens storlek och skick som är avgörande vid en 

småhusvärdering. Han får medhåll från Hansson som poängterar att läget och fastighetens 

skick är starka faktorer som påverkar fastighetens värde. Karlsson tillägger att det är 

fastighetens läges som bestämmer slutpriset. Han menar vidare att även läget på en gata kan 

vara avgörande för värdet på fastigheten. Hörntomter är mer åtråvärde, men Karlsson tillägger 

att det nästan enbart är av intresse då fastigheten består av ett radhus. Friliggande villor har 

oftast insynsskydd ändå. Då det kommer till fastighetens skick menar Karlsson att gjorda 

renoveringar höjer värdet på fastigheten till motsvarande kostnad av vad det kostade att 

renovera. Han tillägger att renoveringarna dock måste vara smakfullt gjorda för att passa ett 

större klientel köpare. Han får medhåll från Hansson som tillägger att en renovering som inte 

är klassiskt gjorda istället kan påverka värdet på fastigheten negativt. Då majoriteten av 

antalet intressanta köpare inte är intresserade av en inredning som sticker ut. 

Andra faktorer förutom de ovanstående som kan påverka en fastighets värde är bl.a. den 

radioaktiva ädelgasen radon. Karlsson menar att om en fastighet är påverkad av radon kan 

detta bidra negativt till fastighetens värde. Vidare menar han att det är den psykologiska 

faktorn i detta fall som påverkar. Är köpare medvetna om att det finns radon i en fastighet 

tappar de intresset oavsett vart fastigheten ligger. Karlsson menar att läget, som är den faktor 

som vanligen har störst vikt för värdet vid en värdering, spelar mindre roll vid värdering av 

fastigheter med radon. Han tillägger att det även kostar mellan 70 000-100 000 att sanera en 

fastighet som beröras av radon. Vilket i sin tur kan påverka fastighetsvärdet. 

                                                
2 Samlad tjänst där mertalet av fastigheter till försäljning ligger utlagda (www.hemnet.se).  
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Övriga prispåverkandefaktorer kan vara t.ex. att fastigheten har en pool. Karlsson menar dock 

att en pool inte har samma värde för alla köpare och påverkar därför inte värdet markant. Det 

är i sådana fall mer ett positivt helhetsintryck av fastigheten. Han tillägger att det beror på 

spekulanten. Hansson menar att de vid en värdering tar hänsyn till om pool finns på 

fastigheten men att det inte är något som påverkar fastighetens värde och att det är helheten 

som räknas och inte enbart vissa faktorer. Precis som Karlsson menar han att det beror på 

köparen om det påverkar värdet eller inte. Hansson tillägger att även vindkraftverk i närheten 

till fastigheten och luftledningar som går över tomten kan vara påverkande faktorer till ett 

lägre fastighetsvärde. 

I Halmstad har kommunen länge ägt tomter där de hyrt ut rätten att bygga hus. Karlsson 

menar att förr var värdet på dessa fastigheter inte av någon skillnad från motsvarande 

äganderätter. Men att folk idag blivit mer medvetna om dess skillnader och därför har värdet 

på dessa fastigheter sjunkit. Hansson tillägger att fastigheter med tomträtt idag är för högt 

värderade. Då det kostar mycket, till skillnad för några år sedan, att idag köpa loss sin tomt är 

fastigheten för högt värderad. Vidare säger han att det säljs färre villor innehavande tomträtt 

idag vilket kan bero på att folk idag är mer försiktiga och detta i sin tur drar ner priset på 

fastigheten. Tillskillnad från för några år sedan då värdet på en fastighet var densamma 

oavsett om den stod på en ägande- eller tomträtt minskas fastighetens värde idag med 2/3 av 

vad det kostar att köpa loss tomten från kommunen.  

 

Det sista som Karlsson och Hansson nämner som kan vara en prispåverkandefaktor för 

fastighetens marknadsvärde är fastighetens uppvärmningssystem. Karlsson menar att 

fastighetens driftkostnad är viktig att känna till vid en värdering då denna påverkar 

fastighetens slutgiltiga värd. Vidare säger han att om fastigheten har ett sämre 

uppvärmningssystem kan detta påverka värdet negativt i den bemärkelsen att värdet dras ner 

med den kostande det kostar att installera ett nytt system. Han tillägger dock att de kan variera 

från fall till fall. Hansson ger medhåll och menar att fastighetens driftkostnad är av jätte vikt 

för fastighetens värde då vissa uppvärmningssystem är betydligt mer sparsamma än andra. 

4.3.3 Övrigt 

Slutligen menar Karlsson att det är viktigt att fastigheten har ett bra helhetsintryck för att 

frambringa ett högre fastighetsvärde. Hansson tillägger att första intrycket av fastigheten 

Exempel: 

Fastighetens värde  1 200 000 

Kostnad att köpa loss tomten    300 000  

 

Värde 2/3 av 300 000   - 200 000  

 

Slutgiltigt värde på fastigheten 

med tomträtt   1 000 000  
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avgör väldigt mycket för värdet. Är tomten välskött är oftast huset välskött. Han syftar på att 

huset gärna får vara gammalt bara det är välvårdat. 

4.4 Wennerholms Fastighetsförmedling 

Respondenten på Wennerholms fastighetsbyrå i Halmstad var Fredrik Wennerholm, 

registrerad fastighetsmäklare. Intervjun hölls på Wennerholms fastighetsbyrå i Halmstad den 

16 april 2010. 

Wennerholms fastighetsförmedling startades 1966 och arbetar med att både sälja och förvalta 

fastigheter. Kontoret är placerat ute i Frösakull och det är här som mertalet av deras objekt 

ligger. Idag består företaget av två fastighetsmäklare, Fredrik Wennerholm och Lotta Klerhall.  

Fredrik Wennerholm är i grunden utbildad ekonom. På 90-talet valde han att utbilda sig till 

fastighetsmäklare och gjorde det genom att läsa distans ett år på ”Statens skola för vuxna” i 

Norrköping. 1995 blev han registrerad fastighetsmäklare och driver idag Wennerholms 

fastighetsförmedling som i grunden är ett familjeföretag. Han har utöver utbildningen som 

fastighetsmäklare även läst kurser i förvaltning eftersom Wennerholms fastighetsförmedling 

också ägnar sig åt förvaltning av fastigheter. 

Wennerholm berättar att värderingar nästan uteslutande görs i försäljningssyfte. De gör sällan 

värderingar vid skilsmässor eftersom kunderna ofta har så olika uppfattning om husets värde 

och anser därför att värderingen är felaktig. Känner de till att det handlar om en värdering på 

grund av skilsmässa försöker de ofta styra kunden till en Värderingsinstitutet i Halmstad. 

Wennerholm brukar även rekommendera kunder som ligger i tvist att lägga ut huset till 

försäljning på en öppen marknad då det är ända sättet att få fram ett korrekt marknadsvärde. 

Wennerholm gör även värderingar åt banker för nytecknande och utökning av lån. 

4.4.1 Wennerholms Fastighetsförmedlings värderingsmetoder 

4.4.1.1 Ortsprismetoden enligt Wennerholms Fastighetsförmedling 

Wennerholm berättar att de endast använder sig av ortsprismetoden. Han anser att de känner 

till Halmstad så pass väl så en jämförelse med huspriserna runtomkring är den absolut bästa 

metoden. Sedan finns det unika objekt och då gäller det att sticka upp fingret i luften och 

känna efter vad priset förmodligen kommer att ligga på. Vad som är intressant i sådana fall är 

vad det är för säljare och varför personen i fråga säljer. Wennerholm berättar att hans säljare 

ibland är tvungen att lägga ut sin fastighet till försäljning och att han då bedömer ett värde 

som de troligtvis får. I andra fall kan det vara att säljaren enbart kan tänka sig att sälja sin 

fastighet till en viss summa och att det då är denna summa som sätts som marknadsvärde. 

Vidare berättar Wennerholm att han aldrig använder sig av K/T-talet vid värdering av småhus. 

Han påpekar att vissa fastighetsägare fyller i sina skatteblanketter väldigt noggrant och får då 

ett högt taxeringsvärde medan andra fastighetsägare gör allt de kan för att få ett så lågt 

taxeringsvärde som möjligt. Därför anser han att K/T-talet inte spelar någon som helst roll vid 

en fastighetsvärdering.  
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När det rör sig om fastigheter som ligger på områden där det inte finns några jämförelseobjekt 

anser Wennerholm det väldigt svårt att göra en god värdering. Han menar att det i många fall 

är nödvändigt att vidga området för att hitta jämförelseobjekt. I jämförelserna tittar han bland 

annat på avstånd från centrum och vyn från fastigheten, men poängterar att mycket handlar 

om känsla och känna efter hur vindarna blåser.  

4.4.1.2 Avkastningsmetoden enligt Wennerholms Fastighetsförmedling 

När det säljs ett småhus med två lägenheter menar Wennerholm att det finns en viss möjlighet 

att räkna med en avkastning. Dock är avkastningen i de flesta fall väldigt låg och gör därför 

ingen större inverkan på det uppskattade marknadsvärdet, men visst tittar vi på det säger 

Wennerholm.  

4.4.2 Wennerholms Fastighetsförmedlings arbetsgång 

Wennerholm förklarar att de vid en värdering först tar fram fastighetsinformation (se bilaga 

8.5) från Lantmäteriet och tomtkarta. Fastighetsinformationen innehåller 

fastighetsbeteckningar, fastighetsarea, lagfart, inteckningar (gravationsbevis) och 

taxeringsvärde. Ritningar över huset tar det inte själva fram men erhålls ofta av säljaren. Han 

poängterar att de alltid åker ut och tittar på fastigheten som ska värderas, även om de i vissa 

fall får en ganska tydlig prisbild enbart genom att känna till fastighetens läge och 

övergripande standard. På plats granskas huset och Wennerholm utforskar fastigheten. Vidare 

tittar han på vad som blivit sålt i närområdet och jämför värderingsobjektet med tidigare 

försäljningar. För att få en tydligare prisbild jämför han värderingsobjektet med 

omkringliggande fastigheter för att få en bättre uppfattning om just det aktuella området. Efter 

att ha vägt in all information Wennerholm erhållit på plats och från förarbetet återkommer han 

sedan till kunden med en bedömning av fastighetsvärdet. Han menar att det behövs någon dag 

för att smälta informationen och väga för- och nackdelar mot varandra. Vidare menar 

Wennerholm att det är av yttersta vikt att vara tydlig med att värdet som ges är det värdet som 

han bedömer som det riktiga marknadsvärdet.  

Wennerholm berättar att då värderingarna i huvudsak ska ligga till grund för en försäljning 

görs de muntligt. I andra fall som vid nyteckning av banklån är det uteslutande skriftliga 

värderingar då bankerna önskar det. 

4.4.2.1 Prispåverkandefaktorer enligt Wennerholms Fastighetsförmedling 

Läget är den primära faktorn som påverkar en fastighets marknadsvärde enligt Wennerholm. 

Han förklarar att en tomt med ett förfallet skjul i Tylösand kan vara betydligt dyrare än en 

likvärdig tomt med ett välskött och vackert hus som är placerat i Kvibille enbart eftersom 

läget är mer attraktivt i Tylösand.   

Wennerholm konstaterar att det finns faktorer rörande huset som har en påverkan på 

marknadsvärdet då läget är detsamma. Husets skick och standard och är två väsentliga delar 

som påverkar fastighetsvärdet. Vilka material huset är byggt av och hur planlösningen ser ut 

påverkar också prisbilden. Även åldern på huset tar Wennerholm med i sin bedömning. Det är 
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då husets fysiska livslängd som han tar fasta på. Wennerholm anser vidare att 

konstruktionstypen spelar mindre roll för värdet på fastigheten eftersom köpare som är 

intresserade av till exempel funkishus inte tittar på villor från 70-talet. Dock tillägger han att 

standarden på huset väger tyngre än åldern. Han tillägger att driftkostnaderna är direkt 

prispåverkande då de i vissa fall är högre än räntekostnaderna. Därför påverkar husets 

värmesystem det slutliga fastighetsvärdet. 

 Komplementbyggnader, så som garage och gårdsförråd, är positiva aspekter på fastigheten 

och påverkar priset enligt Wennerholm. Tillskillnad från garage ser han till exempel en pool 

endast som en värdeminskande faktor. Han hävdar att ingen är beredd att betala mer för att 

fastigheten är försedd med en pool. Därför värderar ingen denna utan den ingår i helheten av 

fastigheten. 

Fastighetens placering i ett mikrolägesperspektiv spelar en väldigt stor roll enligt 

Wennerholm. Han säger att det påverkar priset om fastigheten ligger i direkt anknytning till 

en stor väg eller till andra faktorer som kan uppfattas som störande. Dock anser han att 

fastighetens placering på en mindre gata är av ytterst ringa betydelse och tas inte med i 

beräkningarna. Wennerholm talar även om att byggnadens placering på fastigheten är av 

väsentlig betydelse. Han menar att fastighetens insynsskydd och hur solen rör sig på tomten 

intresserar eventuella köpare. Att ha till exempel husets veranda eller trädgård mot solen är 

positiva aspekter enligt Wennerholm. Han tillägger dock att till exempel insynsskyddet har 

olika betydelse beroende på vilken fastighet det är. En köpare av en friliggande villa som är 

högt värderad är mer intresserad av insynsskyddet än en köpare av ett kedjehus i Vallås menar 

Wennerholm. Tilläggsvis pekar Wennerholm att tomten på fastigheten kan påverka värdet. En 

lättskött tomt är alltid till det positiva.  

Renoveringar i huset påverkar marknadsvärdet i de flesta fall positivt. Wennerholm pekar på 

vikten i att renoveringarna utförts på ett både korrekt och smakfullt sätt för att det ska få en 

värdeökande effekt. Han poängterar att det är vissa renoveringar som är mer prispåverkande 

än andra. Kök och badrum är exempel på renoveringar som påverkar prisbilden mycket. Att 

byta tapet eller måla om påverkar inte värdet på fastigheten.  

Hur sällsynt det är att fastigheter kommer ut på exklusiva områden. Marknadens sett kan det 

vara ett väldigt attraktivt läge.  

Detaljplanen är väldigt intressant när kunderna vill bygga nytt eller bygga till översiktsplanen 

är av mindre betydelse. I detaljplanen pekar Wennerholm på att byggrätten är det kunderna är 

intresserade av och beredda att betala för. Hur byggrätten ser ut är av stor betydelse för 

fastighetens värde. 

Wennerholm anser att pantbrevet är helt ointressant för ett småhus värde. Han lägger dock till 

att det kostar att utfärda ett pantbrev, men summan är marginell och väger därför inte in det 

överhuvudtaget vid en värdering.98 
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5 Analys 
Analysen kommer att knyta samman den insamlade empirin med den teori som vi tidigare i 

uppsatsarbetet utvärderat. Vi har valt ett systematiskt upplägg i vårt analysarbete och kommer 

att utgå från mönstret som använts i teorikapitlet. Vi har vidare valt att göra på följande sätt 

eftersom vi vill behålla ett strukturerat upplägg genom hela uppsatsen. 

5.1 Fastighetsvärderingens primära syfte 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) kan det finnas många olika anledningar 

till varför en fastighetsvärdering bör göras. Rane på Fastighetsbyrån berättar för oss att en 

värdering av småhus till exempel görs vid en kommande försäljning, vid en bodelning, ett 

skifte eller då bankkunder vill lägga om sina lån. Även Karlsson berättar att de på Svensk 

Fastighetsförmedlingen vanligen gör en fastighetsvärdering i samband med en försäljning, 

bouppteckning, arv eller vid en bankvärdering då lån ska läggas om. Hansson på samma byrå 

tilläger att en fastighetsvärdering även kan göras vid en skilsmässa eller vid en bodelning. 

Respondenten från Wennerholms Fastighetsförmedling, Wennerholm, berättar att de nästan 

uteslutande gör en värdering i ett försäljningssyfte. Han tillägger att de sällan gör värderingar 

vid skilsmässor, men att det snarare beror på kundens åsikter till värderingsobjektet än något 

annat. Samtliga respondenter ovan stöds av Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) som 

menar att exempel på när fastighetsvärderingar görs är när fastigheter ska överlåtas, belånas 

eller försäkras. 

Tillskillnad från tidigare respondenter har Lönn ett olikartat syfte med en fastighetsvärdering. 

Där tidigare respondenter ser försäljning som en transaktion mellan privatpersoner värderar 

Lönn småhus vanligen inför en exekutiv försäljning. Då han har Kronofogdemyndigheten 

som en av sina största kunder sköter han all deras fastighetsvärdering. I likhet med 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) och övriga respondenter värderar Lönn även 

småhusfastigheter inför en bodelning eller vid en ”vanlig” försäljning. 

5.2 Arbetsgångens struktur vid en fastighetsvärdering 

När vi talat med våra respondenter ser vi ett tydligt sammanhängande mönster över hur de går 

tillväga vid den inledande fasen av en fastighetsvärdering. När vi återkopplar detta med teorin 

ser vi de återkommande stegen som följer den arbetsgång Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) påpekar finns vid en fastighetsvärdering. 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) följs fem steg under värderingsfasen. 

Dessa ligger enligt ovanstående källa till grunden för en komplett fastighetsvärdering. Genom 

dessa fem steg görs en fullständig granskning av fastigheten för att komma fram till ett så 

tillförlitligt värde på fastigheten som möjligt (ibid.).  
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De fem stegen som enligt teorin följs vid en fastighetsvärdering är: 

1. Inledande arbete  

2. Datainsamling 

3. Prispåverkande faktorer 

4. Värdering och analysmetod 

5. Värdebedömning 

 

Följande kommer dessa steg att påvisas i analysen under respektive underrubrik. 

5.2.1 Inledande arbete 

Enligt Persson (1992) måste värderaren alltid utgå från vissa underlag. Han menar följande att 

visa handlingar fordras för att kunna bedöma ett tillförlitligt fastighetsvärde. Persson (1992) 

menar att dessa handlingar är: 

 Karta över fastigheten 

 Byggnadsritningar 

 Taxeringsbevis 

 Gravationsbevis och servitutshandlingar 

 Detalj- och översiktsplaner, saneringsprogram, gällande bestämmelser, m.m. 

 Uppgifter om lån, räntesatser, amorteringstider. 

Fastighetsbyråns respondent Rane berättar i vår intervju med honom att det första han gör 

innan han ska åka ut och värdera ett objekt är att via VITEC ta fram all tillgänglig 

fastighetsinformation om värderingsobjektet som finns. Han berättar vidare att informationen 

innefattar fastighetsarea, namn på fastighetsägaren, gravationsbevis, taxeringsvärde och när 

fastigheten senast såldes och vad den då såldes för. I motsatt med Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) menar Rane att han sällan tittar på byggritningar och översiktsplaner 

då det kommer till värdering av småhus.  

Rane får medhåll av Karlsson på Svensk Fastighetsförmedling som menar att plan- och 

fastighetsritningar inte är något de själva tar ut innan en fastighetsvärdering. Dock berättar 

han att de ofta ber säljaren att ta fram dessa uppgifter innan värderingen men att det inte är 

alltid som säljaren själv har tillgång till denna typ av information. Det gäller i första hand 

fastighetsritningarna. Hansson menar att det första de gör när de ska värdera en fastighet är att 

ta fram all information som finns om värderingsobjektet. Det tas från Lantmäteriet och 

innehåller bland annat lagfart på fastigheten och eventuella pantbrev (gravationsbevis). Båda 

respondenterna från Svensk Fastighetsförmedling nämner att det är viktigt att se om 

fastigheten har några pantbrev. Kostnaden för en högt värderad fastighet att ta ut ett pantbrev 

kan bli hög och kan därav påverka om ett köp blir av eller ej. 

Teorin från Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) speglar även den arbetsgång som 

Wennerholm använder sig av på Wennerholms Fastighetsförmedling. I likhet med teorin tar 

Wennerholm i det inledande arbetet av en fastighetsvärdering fram den 
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fastighetsinformationen som hos Lantmäteriet finns över fastigheten som ska värderas. 

Informationen innehåller fastighetsbeteckningar, fastighetsarea, lagfart, inteckningar 

(gravationsbevis) och taxeringsvärde. Dock tillägger han att inteckningar och pantbrev inte är 

av intresse för ett småhus värde. Vidare säger han att kostnaden att utfärda ett pantbrev är 

marginell och därför inte påverkar fastighetsvärdet, tillskillnad från vad respondenterna på 

Svensk Fastighetsförmedling säger. Fastighetsritningar är inget Wennerholm själv tar fram 

inför en fastighetsvärdering men han tillägger att dessa ofta erhålls av säljaren. Övriga 

aspekter som Wennerholm tittar på är detaljplanen över det område där värderingsfastigheten 

ligger. Han menar att det är av intresse om köparen vill bygga om fastigheten eller bygga nytt. 

Han tillägger att byggrätten på fastigheten är det kunderna är beredda att betala för och är 

därför av stor betydelse för fastighetsvärdet. 

Lönn på Visyd, som är ensam auktoriserad värderingsman bland våra intervjupersoner, går 

tillväga på samma sätt som övriga respondenter. I likhet med Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) tar han i det inledande arbetet ut all information som finns om 

värderingsobjektet. Den information Lönn är intresserad av är lagfartsuppgifter, fastighetens 

storlek, boyta och taxeringsvärde. Dock poängterar han, i motsats med Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2010) och respondenterna från Svensk Fastighetsförmedling, att 

fastighetens pantbrev inte är av intresse. Han menar att det inte har något att göra med 

fastighetens värde. Lönn tittar inte heller på några byggnadsritningar utan använder sig av den 

information han får genom fastighetsdataregistret. Dock påpekar han att han ibland använder 

sig av ritningar över fastigheten då dess gränser är oklara. Han ser även på översikts- och 

detaljplaner, vilket Persson (1992) beskriver ska ingå i det inledande arbetet. Detta gör Lönn 

först och främst då fastigheten är bebyggd med en mindre byggnad och det kan bli aktuellt att 

riva eller bygga nytt. Vidare menar Lönn att det i de fall framförallt är byggrätten som är 

viktig. Han tillägger att det är av särskild stor vikt för fastigheter som ligger i mer exklusiva 

områden, vilket även Wennerholm markerar. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) 

beskriver att även information över servitut ska finnas i de handlingar som ligger till grund för 

en fastighetsvärdering. Lönn menar dock att detta enbart är aktuellt för honom när 

värderingen görs inför en exekutiv försäljning. 

5.2.2 Datainsamling 

Utöver den information som finns över fastighetsobjektet samlas även information över 

jämförelseobjekt i området in. Jämförelseobjekten är tidigare försäljningar och hämtas från 

lantmäteriet. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) beskriver att denna information 

finns att finna i fastighetsregistret. Enligt Rane är informationen statistik över liknande 

försäljningar i området. Vidare berättar Rane att statistiken tas från ett program som de flesta 

mäklare använder sig av och baseras på fastighetsregistrets uppgifter. Programmet som 

används heter Värderingsdata och innehåller information över tidigare försäljningar som 

gjorts. Genom att titta på snittpriser över tidigare försäljningar och även jämföra K/T- tal får 

Rane en överblick över de fastigheter som ligger inom det närmaste området och kan 

användas som jämförelseobjekt till den fastighet som ska värderas. Dock tillägger han att 
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K/T- talet enbart används som en vägledning och idag spelar mindre roll vid en 

fastighetsvärdering. 

Även Karlsson nämner Värderingsdata som informationskälla. Han menar att vid 

ingångsfasen av en fastighetsvärdering inhämtas den statistik över sålda objekt som behövs 

för att jämföra värderingsobjektet med. Karlsson precis som Rane nämner att tjänsten är 

extern och att den innehåller den statistiska information som behövs över de jämförelseobjekt 

som finns i området. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) menar, som nämnts 

tidigare, att det viktigaste materialet vid en värdering är den statistik som Lantmäteriet 

tillhandahåller. Vilket ovan styrks av både Rane och Karlsson. Även Wennerholm tittar på 

tidigare försäljningar, statistik, för att jämföra med värderingsobjektet.  

Båda respondenterna från Svensk Fastighetsförmedling påpekar i övrigt och utöver given teori 

vikten av att bevaka Hemnet för att på så vis se jämförelseobjekt i området. Med hjälp av 

annonsernas bilder ses standard och skick i objektet tydligt och det är lätt att jämföra med 

värderingsobjektet.  

5.3 Prispåverkande faktorer och värdebedömning 

5.3.1 Läge 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) menar att varje småhusplacering inom ett 

område är unikt. Därför menar de att fastighetens placering är betydande för marknadsvärdet. 

Även områdets status och hur attraktivt det är har betydelse för marknadsvärdet. I enighet 

med Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) anser Rane att fastighetens läge påverkar 

värdet till mycket stor del. Han anser att det går att placera en fastighet inom en viss prisklass 

enbart genom att känna till fastighetens läge. Även Yang (2000) menar att läget är av stor 

betydelse för ett småhus marknadsvärde. Alla våra respondenter är eniga om att läget är den 

viktigaste faktorn när det gäller att bestämma ett småhus marknadsvärde. Karlsson är tydlig 

när han förklarar att det är fastighetens läge som bestämmer vad slutpriset blir. Även 

Wennerholm pekar på hur väsentligt fastighetens läge är. Han förklarar att en fastighet, 

försedd med en byggnad i mycket gott skick, kan ha ett betydligt mindre marknadsvärde än en 

fastighet med ett fallfärdigt hus enbart eftersom läget är sämre.  

Både Yang (2000) och Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) nämner att närheten till 

bland annat kommersiell service och sjukhus även har betydelse för värdet. Ingen av 

respondenterna har nämnt detta som en prispåverkande faktor men Wennerholm berör det 

ytters marginellt då han nämner att närheten till centrum spelar roll vid värdering av en 

fastighet där jämförelseobjekt saknas.   

5.3.2 Standard 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) poängterar att standarden på ett hus påverkar 

prisbilden på en fastighet. Här stämmer både Wennerholm och Lönn in då de påstår att husets 

standard och fräschhet är två väsentliga bitar för dess marknadsvärde. Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) fortsätter att förklara att standarden bestäms genom att granska den 
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utrustning huset försetts med och bestämma i vilket skick utrustningen är. Den utrustning de 

här syftar till är husets byggnadsmaterial, exteriör, interiör, köks- och sanitetsutrustning, samt 

typ av uppvärmningssystem. Detta styrks av alla respondenter som lyfter fram husets standard 

och skick som en väsentlig del för dess marknadsvärde. Respondenterna anser alla i enighet 

med Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) att uppvärmningssystemet påverkar 

marknadsvärdet på fastigheten. Wennerholm säger att driftkostnaderna från 

uppvärmningssystemet i vissa fall är högre än räntekostnaderna och är därför direkt 

prispåverkande. Även Lönn menar att höga driftkostnader kommer slå på fastighetens värde. 

Följande poängterar Karlsson, Hansson, Wennerholm och Lönn att skillnaden mellan två 

likvärdiga fastigheter med olika uppvärmningssystem rimligen är vad det kostar att installera 

en ny värmekälla. 

Alla våra respondenter belyser att renoveringar i huset i stort sett alltid höjer värdet på 

fastigheten. Även Persson (2008) betonar vikten i husets byggnadsmaterial och utrustning 

vilket han menar påverkar värdet. Han hänvisar till samma fem huvudområden som ska 

behandlas: exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övriga interiör. Alla respondenter 

poängterar att det är av yttersta vikt att renoveringarna görs på ett smakfullt sätt. Att 

renoveringarna är gjorda på ett sätt som tilltalar flertalet potentiella köpare är enligt Lönn och 

Karlsson viktigt för att det ska bidra till en värdeökning. De får medhåll från Hansson som 

tillägger att renoveringar som inte är klassiskt gjorda istället kan påverka värdet på fastigheten 

negativt, då majoriteten av antalet tänkbara köpare inte är intresserade av en inredning som 

sticker ut. Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) menar att väsentlig prispåverkan på 

fastigheten kan ske då husets standard särskiljer sig avsevärt från vad som anses vara normal 

standard.  

5.3.3 Storlek och utformning 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) påverkas ett småhus marknadsvärde 

väsentligt av byggnadens area, planlösning och arkitektur. De menar att fastighetens och 

byggnadens bi- och boarea påverkar prisbilden och att variationer här ger stora skillnader på 

fastighetens marknadsvärde. Rane och Karlsson delar åsikt med Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) om att byggnadens area är en viktig faktor vid en småhusvärdering. 

Varken Lönn eller Wennerholm nämner något om fastighetens storlek och dess betydelse, 

dock påpekar Wennerholm att husets planlösning påverkar fastighetens prisbild. Persson 

(1992) instämmer delvis med Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) då han belyser 

fastighetens storlek samt dess utformning och lämplighet som relevanta prispåverkande 

faktorer.  

Värdeskillnaden mellan olika stora fastigheter kan enligt Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) vara tämligen marginell. Normalt betingar en större fastighet ett 

högre pris, men det är först då fastigheten är så stor så den kan avstyckas till två fastigheter 

som priset ökar markant. Både Rane och Karlsson påpekar i enighet med Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) att storleken på fastigheten är av stor vikt vid en värdering vid 

småhus.  
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Persson (1980) väljer att i sin indelning av de prispåverkande faktorerna ta med 

planbestämmelser under huvudgruppen direkt fastighetsknutna faktorer. Detta är något även 

Wennerholm belyser som ett relevant förhållande. Han menar att detaljplanen är väldigt 

intressant då kunderna vill bygga nytt eller bygga till befintlig byggnad. Han framhåller att 

byggrätten är vad kunderna är beredda att betala för och är därför det som bland annat 

påverkar värdet på fastigheten.  

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) skriver att den rätt (äganderätt/tomträtt) som 

ägaren tillhandahåller för tomten då denne köper ett hus är av stor betydelse för 

marknadsvärdet. Prisskillnaden mellan två liknande fastigheter där den ena präglas av tomträtt 

med höga årsavgifter och den andra fastigheten av äganderätt är tydlig. De åsyftar att 

äganderätten har en betydligt högre prisnivå. Rane anser i enighet med Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006)  att fastigheter med äganderätt har ett högre värde än en likställig 

fastighet med tomträtt. Han förklarar dock att det för några år sedan inte spelade någon större 

roll för fastighetens värde om fastigheten innehade äganderätt eller tomträtt. Men eftersom 

kommunen idag tar ut en högre avgift för att köpa loss marken har detta bidragit till att 

priserna på fastigheter med tomträtt sjunkigt i jämförelse med äganderätt. Karlsson delar 

Ranes åsikt om att värdet på fastigheter med tomträtt förr inte särskilde sig från motsvarande 

fastighet med äganderätt, men han menar att folk idag är mer medvetna om skillnaden mellan 

de två typerna och det är bland annat därför värdet på tomträtter sjunkit. Han menar även att 

det lägre priset speglas av de förhöjda avgifterna att köpa loss en tomträtt.  

5.3.4 Ålder 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) menar att den fysiska livslängden på ett hus 

beräknas utifrån det år som huset byggdes, nybyggnadsåret. Detta är även något Persson 

(2008) anser. Vidare förklarar Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) att genom 

reparationer och renoveringar av huset har livslängden i många fall förlängts och den fysiska 

livslängden kan istället sättas i jämförelse med ett betydligt yngre hus. Även här håller 

Persson (2008) med och menar att nybyggnadsåret kan jämkas om renoveringar och dylikt 

gjorts. I enighet med Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) och Persson (2008) säger 

Rane att husets ålder är av stor betydelse för fastighetens värde och menar att standarden på 

byggnadsmaterialen i allmänhet är bättre på nyare hus. Rane förklarar att trots att husets 

renoverats grundligt och standarden förbättras så kommer det inte upp i samma standard som 

ett nytt hus, utan ett gammalt hus är i botten ett äldre hus. Wennerholm anser även han att 

åldern på ett hus påverkar fastighetens värde. Han är dock noggrann att betona att han lägger 

större vikt vid husets standard än vid dess ålder. 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) pekar på att nybyggnadsåret även är intressant 

utifrån vilken byggnadsstil som användes under just denna tid. De menar vidare att husets 

estetiska utformning till följd av den tidsepok det uppfördes påverkar marknadsvärdet positivt 

eller negativt. Här särskiljer sig Wennerholms åsikter från Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006), han menar att personer som letar efter ett hus med en viss 
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byggnadsstil inte är intresserade av andra stilar och därför påverkar detta inte marknadsvärdet. 

Övriga respondenter hade här inget att kommentera. 

5.3.5 Värdebedömning 

Vid en värdebedömning anser Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) att värderaren ska 

göra de jämförelser mellan värderings- och jämförelseobjektet som inte ingår i 

ortsprismetoden. Därför anser de att förutom ålder, storlek, skick och standard ska övriga 

skillnader mellan värderingsobjektet och jämförelseobjekten behandlas. Det kan handla om att 

värderingsobjektet till exempel har swimmingpool eller på något annat sätt är avvikande vad 

det gäller standard, skador och så vidare. Alla respondenter anser i enighet med 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) att det inte är tillräcklig att se på ålder, storlek, 

skick och standard utan de menar att fastigheten som helhet måste tas i beaktelse. 

Wennerholm och Karlsson talar bland annat om, tillskillnad från Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006), att insynsskydd till fastigheten kan påverka värdet. Rane påpekar att 

komplementbyggnader, så som garage och uterum, är väldigt attraktiva och kan därav höja 

fastighetsvärdet. Dock anser alla respondenter att en swimmingpool kan påverka värdet både 

positivt och negativt. Rane förklarar att barnfamiljer kanske upplever en pool som en ren 

dödsfälla medan familjer med andra förhållanden kan se det som positivt och därför höjs 

värdet till följd av detta.  Karlsson berättar att om en swimmingpool påverkar marknadsvärdet 

för fastigheten beror helt och hållet på köparnas personliga inställning till pool. 

5.3.6 Värdeinverkan av miljöstörningar  

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) anser att då en värdering görs ska värderaren 

förutom läge, ålder, standard, storlek och utformning även ta i hänsyn möjliga miljöstörningar 

som kan påverka marknadsvärdet. De miljöstörningar som de belyser är: 

 Störning från vägar i form av buller avgaser och vibrationer. 

 Störning från järnväg i form av buller och vibrationer. 

 Störning från kraftledningar i form av förfulning av närmiljön. 

 Andra störningar så som flygplats, miljöförstörningar, lantbruk eller dålig lukt. 

Rane, Lönn och Wennerholm har i enighet med Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) 

poängterat att marknadsvärdet påverkas om fastigheten är belägen till exempel intill en större 

väg. Dock anser de inte att placeringen på en mindre gata påverkar deras bedömning vid en 

värdering. Karlsson däremot anser att fastighetens placering längs med en mindre gata kan 

vara av betydelse och tar därför hänsyn till detta vid en värdering. Han syftar då till att 

hörntomter är mer lukrativa och särskilt då det gäller radhus eftersom friliggande villor oftast 

har insynsskydd. I oenighet med Karlsson anser Wennerholm att husets placering är extra 

viktigt då det gäller en friliggande villa och menar att det har mindre betydelse för ett 

kedjehus (radhus). 

Alla våra respondenter anser att fastighetens värde påverkas om det finns objekt som direkt är 

störande för fastigheten. Hansson påpekar här att närheten till vindkraftverk och luftledningar 
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kan påverka värdet på ett negativt sätt. Karlsson belyser en miljöstörning Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet (2006) inte omnämner. Han menar att radon kan bidra till ett lägre värde på 

fastigheten och att det då är den psykiska faktorn hos potentiella köpare som påverkar värdet 

negativt och inte själva radonet i sig.  

5.4 Teoretisk och empirisk analys av värderingsmetoder 

5.4.1 Teoretisk och empirisk analys av ortsprismetoden 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) anser att ortsprismetoden är den enda 

tillämpliga värderingsmetoden som ska användas vid en värderig av småhus. 

Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) styrker detta antagande genom att beskriva att en 

fastighets marknadsvärde i första hand ska fastställas genom jämförelser men andra sålda 

fastigheter på orten. Även Persson (2008) menar att ortsprismetoden används för att jämföra 

värderingsobjekt med likställiga jämförelseobjekt och på så sätt göra en uppskattning om en 

fastighets värde. Vid likhetsgranskning av våra respondenter syns tydligt att ortsprismetoden 

är den metod som används i högsta grad vid värdering av småhusfastigheter. 

Rane berättar att han vid en värdering av småhusfastigheter vanligen använder sig av 

ortsprismetoden och att metoden baseras på tidigare försäljningar i området vilket även 

beskrivs i Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152). Rane tillägger att det är viktigt att 

försäljningen av jämförelseobjektet inte är för gammal för att det ska vara jämförbart. Vidare 

menar han att försäljningar gärna får vara från samma år då jämförelsen med 

värderingsobjektet då blir mer trovärdigt. Detta är även ett av de kriterier som Persson (2008) 

talar om. Han menar att tidsrymden mellan köpen inte får vara för stor. Även 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) poängterar att försäljningarna av 

jämförelseobjekten inte får vara för gamla. Dock tillägger Rane att det i slutändan är 

fastighetens skick som avgör skillnaden mellan jämförelseobjektets och värderingsobjektets 

marknadsvärde. 

Karlsson på Svensk Fastighetsförmedling beskriver i likhet med Rane att han använder 

ortsprismetoden när det värderar småhusfastigheter. Han menar att metoden går ut på att 

jämföra tidigare objekt i området med värderingsobjektet. Detta förklarar Persson (2008) som 

den direkta ortsprismetoden och som används i de fall det finns redovisade köp som är 

jämförbara med värderingsobjektet. Två undergrupper till den direkta ortsprismetoden är 

enligt Persson (2008) areametoden och köpeskillingskoefficientmetoden (K/T-tal). Karlsson 

beskriver att han jämför jämförelseobjektens K/T-tal med värderingsobjektets och att han 

även använder sig av areametoden som enligt Persson (2008) utgör jämförelseobjektets 

kvadratmeterpris. På detta sätt kan sedan värderingsobjektets marknadsvärde fastställas. 

Hansson, på samma byrå, menar dock tillskillnad mot Karlsson att han ingalunda tittar på 

taxeringsvärdet hos jämförelseobjekten.  

Även Wennerholm på Wennerholms Fastighetsförmedling menar att han aldrig använder sig 

av en fastighets K/T- tal vid en fastighetsvärdering. Han förklarar att en fastighets 
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taxeringsvärde inte är av intresse eftersom fastighetsägare själva kan påverka detta värde 

genom hur de fyller i Skatteverkets blanketter för fastighetstaxering. Wennerholm och även 

Hansson får medhåll av Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) som poängterar vikten i 

att vara kritisk då K/T- talet tillämpas. De menar att oriktigheter kan förekomma i de 

bakgrundsdata taxeringsvärdet är uträknat på. Detta bidrar följande till en direkt felaktig 

verkan på K/T-talet. Wennerholm tillägger att han enbart använder sig av ortsprismetoden vid 

värdering av småhusfastigheter. Då hans kännedom om marknaden i Halmstad kommun är 

hög anser han att ortsprismetoden är den enda metod som lämpar sig. 

Lönn i likhet med ovanstående respondent använder sig enbart av ortsprismetoden när han 

värderar småhusfastigheter. Han använder sig av areametoden som är en av de direkta 

ortsprismetoderna och tittar därför på jämförelseobjektens kvadratmeterpris och jämför det 

med värderingsobjektet. Lönn poängterar i likhet med Wennerholm, Hansson och 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) att han är försiktig med att använda 

köpeskillingskoefficientmetoden eftersom taxeringsvärdet kan vara väldigt missvisande då 

fastighetsägaren själva fyller i de siffror som taxeringsvärdet grundas på. 

5.4.1.1 Få jämförelseobjekt 

Då ortsprismetoden går ut på att jämföra tidigare sålda objekt med det objekt som ska 

värderas finns det enligt Persson (2006) vissa kriterier hos jämförelseobjekten som måste vara 

uppfyllda. Detta för att värderingsobjektets marknadsvärde ska anses vara tillförlitligt. 

Persson (2006) anser av den orsaken att det ska ha gjorts ett stort antal tidigare försäljningar i 

det aktuella området och att de fastigheter som sålts har ansenlig likvärdighet med det objekt 

som ska värderas och att de på så vis är jämförbara.  

Våra respondenter har dock även uppmärksammat de fall där ovanstående kriterier ej är 

uppfyllda. Då detta är fallet anser Berger (2006) att marknadsvärdet ska beräknas med hjälp 

av avkastningsmetoden, något som våra respondenter helt tar avstånd från. Då 

jämförelseobjekten är få menar Rane att han i första hand ser på försäljningar som gjorts 

tidigare av värderingsobjektet. Kompletterande ser han på hur prisutvecklingen sett ut i 

kommunen och även om betydande renoveringar gjorts i fastigheten sedans sista 

försäljningstillfället. Gäller det istället fastigheter som aldrig varit sålda väger han in de 

jämförelseobjekt som finns men tillägger att marknadsvärdet snarare går ”i storleksordning 

med taxeringsvärdet”.  

Hansson förtäljer att i de fall det finns få jämförelseobjekt får han gå tillbaka och titta på 

objekt som sålts tidigare, i likhet med vad han gör i vanliga fall. Alltså inte i likhet med vad 

Berger (2006) påstår. Hansson tillägger dock att han i dessa fall får gå lite på känsla och 

samtidigt ta hjälp av sina kollegor. Karlsson inflikar att de på kontoret hjälps åt i de fall det 

saknas jämförelseobjekt. Med hjälp av tillgängligt material och en gemensam diskussion 

kommer de fram till ett trovärdigt marknadsvärde på värderingsobjektet.  
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Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) menar att produktionskostnadsmetoden kan 

användas i de fall ortsprismetoden och avkastningsmetoden ej är tillämpbara. Wennerholm 

(2010) menar istället att i de fall där jämförelseobjekt är få kan det bli tvunget att utvidga det 

område där jämförelseobjekten finns och inte använda sig av en annan värderingsmetod så 

som Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) avser. Wennerholms utsago talar för 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) som anser att det är viktigt att 

jämförelseobjekten är från samma eller i detta fall likartade delmarknader. 

I de fall där bristen på jämförelseobjekt är stor anser Hansson att det är svårt att göra en god 

värdering. För att finna ett riktmärke för en tillförlitlig värdering av den fastighet som ska 

värderas tittar Wennerholm i dessa lägen på andra aspekter som kan påverka fastighetsvärdet, 

till exempel avståndet från centrum och fastighetens närmaste omgivning. Han understryker 

dock att det i dessa situationer mycket handlar om känsla och känna efter hur vindarna 

blåser. Wennerholm får stöd i sina påståenden av Lönn på Visyd. Lönn beskriver även han 

svårigheten i att värdera en fastighet i områden med få jämförelseobjekt. Han menar att det i 

dessa lägen blir aktuellt att bredda jämförelseområdet för att på så vis få tillgång till fler 

jämförelseobjekt. Lönn tillägger att han i dessa fall dock kommer att få en något missvisande 

värdering. 

Slutligen talar Rane om en fastighetsmäklares styrka då det bland annat kommer till fall där 

jämförelseobjekten är få. Han talar om den erfarenhet yrkessamma i branschen samlat på sig. 

Kunnighet om marknaden och det närliggande området är enligt Rane i fall med få 

jämförelseobjekt avgörande för att göra en trovärdig fastighetsvärdering. Något som Persson 

(1992) observerat om marknaden i sin helhet. 

5.4.1.2 Erfarenhet av marknadsområdet 

Persson (1992) anser att det är viktigt att värderaren har en god kännedom om marknaden och 

orten för att ett tillförlitligt marknadsvärde på fastigheten ska kunna fastställas. Hansson 

påvisar vikten av att känna sin marknad och att erfarenheten då är av betydande vikt. Han får 

medhåll av sin kollega Karlsson och yttrat tilläggsvis att erfarenheten är en färskvara eftersom 

marknaden ständigt förändras.  

Även Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2006) lägger vikten på att god lokalkännedom 

genererar ett mer tillförlitligt marknadsvärde och Rane påpekar att erfarenhet av marknaden är 

en stor styrka. Han tillägger att mindre fastighetsbyråer, där kunskapen om marknaden 

saknas, ibland kan stöta på problem vid vissa fastighetsvärderingar. Likaså Yang (2000) pekar 

på de fall där kunskapen om den lokala marknaden är dålig och beskriver övriga faktorer som 

då får tas i beaktelse. 

5.4.2 Teoretisk och empirisk analys av avkastningsmetoden  

Berger (2006) menar att då jämförelseobjekten inte ger den vägledning som behövs kan 

avkastningsmetoden användas för att beräkna ett värderingsobjekts marknadsvärde. 

Mäklarsamfundet (2010) som kallar samma metod för nuvärdemetoden beskriver den som ett 



 

 

 

 51 

tillvägagångssätt där värdet på en fastighet beräknas med utgångsläge från förväntad 

avkastning. Rane menar dock att då småhusfastigheter inte inbringar någon avkastning kan 

inte denna metod användas vid småhusvärdering. Han åsyftar att metoden istället kan 

användas vid värdering av hyresfastigheter eller andra fastigheter som genererar en 

avkastning. Rane får medhåll av Hansson som berättar att avkastningsmetoden inte används 

vid värdering av småhus utan fastigheten måste inneha minst tre lägenheter för att metoden 

ska vara tillämplig. Dock tillägger Karlsson på samma byrå att om fastigheten består av ett 

större tvåfamiljshus kan den eventuellt inbringa stora hyresintäkter. Om så är fallet görs 

någon slags avkastningskalkyl som vidare kan bidra till ett ökat marknadsvärde för objektet. 

Han tillägger ytterligare att eventuella hyresintäkter alltid tas i beaktande vid en 

småhusvärdering om fastigheten på något sätt alstrar en intäkt. 

Wennerholm menar i enighet med Mäklarsamfundet (2010) att det finns möjlighet att räkna 

med avkastning i en värdering om fastigheten som säljs innehar mer än en lägenhet men 

fortfarande går under beteckningen småhus. Han tillägger att vanligen är avkastningen 

förhållandevis låg och har därför ingen markant påverkan på marknadsvärdet. Han menar att 

det tas i hänsyn vid värdering av dessa typer av fastigheter. Lönn påstår snarare att då 

avkastningen vid dessa typer av fastigheter är så låg går den inte att räkna med vid en 

småhusvärdering. 

5.4.3 Teoretisk och empirisk analys av produktionskostnadsmetoden 

Då varken ortsprismetoden eller avkastningsmetoden är tillämbar ska enligt 

Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) fastighetens marknadsvärde beräknas enligt 

produktionskostnadsmetoden som bygger på fastighetens produktionskostnad. Då en 

nyproducerad fastighet ska värderas använder Rane (2010) sig av denna metod. Han menar i 

likhet med Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) att fastighetens värde beräknas till den 

omkostnad produktionen av fastigheten gav. Ytterligare säger Fastighetstaxeringslagen (SFS 

1979:1152) att hänsyn ska tas till jämförelseobjekt när det finns möjlighet till detta. Här 

avviker Rane (2010) och menar att han istället för att ta hänsyn till jämförelseobjekt enbart 

tittar på vad tomten och byggnaden kostade, något som även Persson (2008) belyser. Dock 

tillägger Rane (2010) senare att det beror på vart fastigheten ligger hur väl han tillämpar 

produktionskostnadsmetoden. Ligger fastigheten utanför tätbebyggt område poängterar Rane 

(2010) att han måste vara försiktigt att värdera enligt produktionskostnadsmetoden eftersom 

det kan vara svårt att finna en köpare till en fastighet i ett specifikt område eftersom köparen 

ofta inte har samma avsikter med bygget som säljaren hade. Men då fastigheten ligger inom 

tätort nyttjar han produktionskostnadsmetoden vid en värdering men tillägger att han ändå 

väger in ortsprismetoden vid dessa värderingar. 

Karlsson och Lönn håller inte med Rane och belyser att produktionskostnadsmetoden blir 

missvisande vid en småhusvärdering. Han tillägger att köparen av en nyproducerad fastighet 

kanske inte är intresserad av att betala för fastighetens produktionskostnad, något som även 

Rane påstår vid nyproducerade fastigheter utanför tätort. Karlsson menar dock att han i 

samtliga fall anser ortsprismetoden vara mer lämplig. I likhet med Fastighetstaxeringslagen 
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(SFS 1979:1152) anser Hansson att både produktionskostnadsmetoden och ortsprismetoden 

kan tillämpas vid värdering av nyproducerade fastigheter. Han tillägger likafullt att för att få 

ett så tillförlitligt värde på fastigheten som möjligt är det mer trovärdigt att se på de 

jämförelseobjekt som finns i området än att se på fastighetens produktionskostnad.  
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6 Slutsats 

6.1 Resultat 

Genom de data vi samlat in ser vi tydligt att respondenterna i stort sett följer den arbetsgång 

som beskrivs i teorin. Vi har kommit fram till att respondenterna inte varit medvetna om att de 

arbetar efter ett teoretiskt korrekt mönster utan denna arbetsgång har visat sig vara den mest 

effektiva. De mönster som följs innefattar inledande arbete, datainsamling, prispåverkande 

faktorer, värdering och analysmetod och slutligen en värdebedömning.  

Då det kommer till vilka av de prispåverkande faktorerna som påverkar ett småhus 

marknadsvärde är alla våra respondenter eniga om den aspekt som i särklass är den viktigaste. 

Då stora delar av teorin ger oss samma överensstämmande svar kan vi dra slutsatsen att läget 

är den prispåverkandefaktor som har störst inverkan på ett småhus marknadsvärde. Läget är 

av så pass betydande karaktär att faktorn enhälligt kan avgöra inom vilket prisintervall 

småhuset kommer att placeras.  

Analysen har vidare visat att faktorer som påverkar ett småhus marknadsvärde är fastighetens 

skick och standard, storlek och ålder. Då empiri och teori varit eniga har vi dragit slutsatsen 

att fastighetens skick och standard är de faktorer som näst efter läget påverkar fastighetspriset. 

De övriga faktorerna, storlek och ålder, har visat sig ha en mindre prispåverkan i jämförelse 

med de ovanstående faktorerna. Utöver dessa faktorer är empirin i enlighet med teorin 

överens om att externa faktorer som har en direkt inverkan på fastigheten, så kallade 

miljöstörningar, påverkar marknadsvärdet. Därav kan vi dra slutsatsen att även de externa 

faktorerna är prispåverkande och ska beaktas då ett marknadsvärde beräknas. 

Med utgångsläge från Fastighetstaxeringslagen har tre analysmetoder undersökts i uppsatsen. 

Sammanställningen av de data vi samlat in har resulterat i slutsatsen att ortsprismetoden är 

den värderingsmetod som i första hand enhetligt används vid värdering av småhusfastigheter. 

Även om både avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden i viss mån brukas av 

våra respondenter används den långt ifrån så utförligt som vår teori beskriver. Av analysen 

drar vi därför slutsatsen att de båda metoder endast tas i beaktande i specifika fall vid en 

fastighetsvärdering. Ortsprismetoden är således den metod som överlägset brukas. Vidare har 

ingen av våra respondenter visat något missnöje med ortsprismetoden som värderingsmetod 

eller uttryckt någon önskan att vidare utveckla metoden. Därför dra vi följden att metoden i 

sin helhet fungerar väl.  

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att alla respondenter jobbar efter samma mönster och i det 

hela använder de sig av samma värderingsmetod. De avgörande prispåverkande faktorerna är 

för samtliga respondenter samma som teorin beskrivit men att det är erfarenheten hos 

respektive värderingsman som slutligen avgör hur tillförlitligt ett småhus marknadsvärde blir.  
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6.2 Reflektioner kring slutsatsen 

Arbetet med uppsatsen har tidigt visat på den problematik som redan i inledningen 

diskuterats. I problemdiskussionen belystes att Norell anser att det finns osäkerhet som 

präglar all fastighetsvärdering. Vi har under uppsatsens gång stött på liknande påstående av 

våra respondenter. Rane säger att fastighetsvärdering inte är någon exakt vetenskap utan att 

värderaren får göra så gott det går. Även Karlsson poängterar att det inte finns något svart 

eller vitt över vad en fastighet är värd. Vi känner nu i slutskedet av vårt uppsatsskrivande att 

denna tankegång genomsyrar processen med värdering av småhus. 

Även om slutsatsen visar att verkligheten överensstämmer med teorin så har våra egna tankar 

och känslor under uppsatsarbetets gång präglats av den osäkerhet som ändå verkar ligga över 

fastighetsvärderingen av småhus. Våra reflektioner kring slutsatsen blir därför att den 

teoretiska delen av fastighetsvärderingen stämmer bra överens med hur den praktiska 

arbetsgången följs, men att det är övriga yttre faktorer som påverkar det slutgiltiga 

fastställandet av ett tillförlitligt marknadsvärde.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då vår uppsats enbart har undersökt småhusfastigheter hade det varit intressant att även 

undersöka andra fastighetsformer för att jämföra skillnaderna dem emellan. Exempel på detta 

skulle kunna vara kommersiella fastigheter där vi tror att värderingsmetoderna skiljer sig åt. 

Ytterligare hade det varit intressant att koncentrera undersökningen mot ett givet område och 

se på de mikrofaktorer som kan påverka skillnader på marknadsvärdet småhus emellan. 
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8 Bilagor 

8.1 Frågeformulär 

 

Uppsatsens frågeställning 
Vilka är de faktorer som påverkar en fastighets marknadsvärde?  
Hur väl anses de metoder fungera, som används vid en småhusvärdering?  

 

Uppsatsens syfte 

Syftet är att beskriva den värderingsprocess som ligger bakom bedömningen av en fastighets 

teoretiska marknadsvärde och de faktorer som ligger som underlag för denna process.   

 

Bakgrund 

1. Vilken utbildning har Ni? 

2. Hur länge har Ni jobbat som registrerad fastighetsmäklare/auktoriserad värderare? 

Teoribaserade frågor 

3. I vilka syften gör Ni en värdering? 

4. Vilka värderingsmetoder använder Ni Er av vid värdering av småhus? 

5. Hur fungerar dessa metoder rent praktiskt? 

6. Finns det några problem med metoderna? 

7. Hur ser Er arbetsgång ut vid en värdering?  

8. Vilka underlag ska finnas med vid det inledande arbetet av en värdering?  

9. Vilka prispåverkandefaktorer spelar roll vid en småhusvärdering? 

10. Vilken prispåverkandefaktor är av störst betydelse för ett småhus marknadsvärde? 

11. Hur stor inverkan har övriga faktorer på marknadsvärdet? (T.ex. pool, skador, 

störningar från väg, m.m.) 

12. Påverkar fastighetens uppvärmningssystem värdet vid en småhusvärdering? 

13. Har du något att tillägga som du tror kommer kunna hjälpa oss under vårt arbete? 

Tack på förhand 

Emma Thörnberg & Linus Nilsson 
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8.2 Tabell för standardpoängberäkning   

Tabell för standardpoängberäkning  

Huvudområde Exteriör  Antal 
standardpoäng  

Stomme     

De bärande väggarna består av betong/betongsten, lättbetong, 
lecablock eller tegel  

1  

      

Fasadbeklädnad     

Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av     

- tegel eller annat stenmaterial  3  

- trä, plåt, puts eller plast  2  

      

Takbeläggning     

Minst hälften av takbeläggningen består av     

- skiffer, kopparplåt eller glaserat tegel  2  

- betongpannor, oglaserat tegel eller plåt  1  

      

Garage     

Garage     

- finns i källare  1  

- finns i gemensamhetsanläggning  1  

- finns i husets mark- eller sluttningsvåning, alternativt vidbyggt 
eller friliggande på tomten, med plats för en bil  

2  

- finns i husets mark- eller sluttningsvåning, alternativt vidbyggd 
eller friliggande på tomten, med plats för två eller flera bilar  

4  

      

Carport     

Carport finns på tomten  1  

      

Underhålls- och ombyggnadsstandard     

Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt     

- under perioden 1976 - 1989  3  

- efter 1989  3  

      

Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt     

- under perioden 1976 - 1989  2  

- efter 1989  3  

   ____  

Maximal delsumma Exteriör  17  

      

Huvudområde Energihushållning     

El     

El finns indragen  2  

      

Isolering     

Huset är vinterbonat  2  
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Fönster     

Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan utgörs av     

- fönster med isolerglas  3  

- två- eller treglasfönster utan isolerglas  1  

      

Uppvärmning     

Uppvärmningssystem finns och uppvärmningen sker huvudsakligen 
genom  

   

- värmepumpsystem, även sådant som är kombinerat med annan 
värmekälla  

3  

- annat konventionellt uppvärmningssystem  2  

      

Underhålls- och ombyggnadsstandard     

Elsystemet är utbytt     

- under perioden 1966 - 1989  3  

- efter 1989  3  

   _____  

Maximal delsumma Energihushållning  13  

      

Huvudområde Kök     

Kökstyp     

Köket är     

- av typen kokvrå, pentry eller liknande, dvs. har en total 
bänklängd som är kortare än 2 m  

   

- av annan typ  13  

      

Utrustning     

Köket är utrustat med följande utrustningsdetaljer     

- el- eller gasspis med minst tre plattor och ugn eller keramisk 
spishäll med ugn  

1  

- spishäll och separat inbyggd ugn i arbetshöjd,  3  

- frysskåp (minst 150 l)  2  

- inbyggd diskmaskin  2  

- köksö  1  

      

Underhålls- och ombyggnadsstandard     

Köksinredningen (skåp, bänkar och liknande) är utbytt     

- under perioden 1986 - 1989  2  

- efter 1989  3  

   _______  

Maximal delsumma Kök  15  

      

Huvudområde Sanitet     

Vatten     

I huset finns indraget     

- åretruntvatten  3  

- sommarvatten  2  
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Bad, dusch och WC     

I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns     

- ett bad- eller duschutrymme  1  

- två eller flera bad- eller duschutrymmen  3  

Bad- eller duschutrymme finns i källarvåning  1  

WC finns  1  

Väggbeklädnad i det största bad- eller duschutrymmet består till 
mer än hälften av kakel, mosaik eller stenmaterial  

1  

      

Bastu     

Bastu (även friliggande) hör till huset  2  

      

Tvättutrustning     

Särskilt utrymme större än 4 kvm finns inrättat för tvätt och 
klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök  

1  

      

Underhålls- och ombyggnadsstandard     

Mer än hälften av vatten- och avloppsstammarna i huset är utbytta     

- under perioden 1966 - 1989  3  

- efter 1989  3  

Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggmaterialet i det 
största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt utbytt  

   

- under perioden 1981 - 1989  2  

- efter 1989  3  

   _____  

Maximal delsumma Sanitet  18  

      

Huvudområde Övrig interiör     

Öppen spis, gillestuga     

Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i huset  2  

I källare finns gillestuga eller liknande inrett utrymme som     

- är 10-15 kvm  1  

- är större än 15 kvm  2  

   _____  

Maximal delsumma Övrig interiör  4  
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8.3 Testlista  

 

Rummens läge och kontakter 

1. Finns förutom huvudentrén en groventré för t.ex. barn med leriga stövlar eller snöiga 

pjäxor- ev. i närheten av tvättrum eller WC? 

2. Har man från köket bekväm kontakt med uteplats eller tomten? 

3. Har något eller några av följande rum dörr direkt till uteplats eller tomten:  

kök, allrum. Matrum, vardagsrum, sovrum? 

Överensstämmer detta med Edra önskemål? 

4. Kan man nå alla sovrum utan att behöva passera annat rum som används som 

sovplats? 

5. Om sovrum med dörr från vardagsrummet: Finns ytterligare möjlighet att nå rummet? 

6. Vid hus med två våningar: Finns minst ett sovrum i bottenvåningen där barnen kan 

hålla till på dagarna? 

7. Ligger något av sovrummen i nära kontakt med köket så att de mindre barnen kan 

hålla till i rummet utan att därför vara utom synhåll för modern? 

8. Ligger något av sovrummen i direkt dörrkontakt till entrén så att det utan olägenhet 

kan användas till uthyrningsrum? 

9. Är badrummet förlagt så att de flesta av sovrummen ligger inom bekvämt avstånd? 

10. Ligger en toalett lätt åtkomlig från entrén och är utrymmet tillräckligt stort för att 

tjänstgöra som ett andra hygienutrymme? 

11. Om hus med sovrum i övervåning: Finns något av följande alternativ för 

hygienutrymmen: 

a. Badrum med WC i övervåning + badrum med WC i bottenvåningen? 

b. Toalettrum i övervåningen + badrum med WC i bottenvåningen? 

Finns möjlighet att vädra säng- och gångkläder? 

 

Kökets planering och utrustning 

12. Har matlagningsplatsen (spis, disk- och arbetsbänk) ordentlig dagsljusbelysning från 

fönster? 

13. Är kökets inredning och friytor samlade så att de ej splittras av t.ex. alltför många 

dörröppningar? 

14. Är disk- och arbetsbänk minst 22 dm lång? 

15. Finns beredningsyta mellan spis och disklådor till en längd av minst 8 dm? 

16. Är avställningsytan på andra sidan av spisen minst 4, helst 6 dm? 

17. Finns ytterligare bänkskåpsinredning med en längd av minst 8 dm? 

18. Är sammanlagda längden av överskåp minst 28 dm, skåp över spisen ej medräknade? 

19. Finns skåputrymme för matförvarig med en sammanlagd längd av 12 dm- kan bestå 

av: 

Alt 1 6 dm skåp med kylskåp (minst 1001 volym) + 6 dm skafferi 

Alt 2 6 dm skåp med kylskåp (minst 3001 volym) + 6 dm annat matskåp. 

Ingår frys eller finns lämplig plats för sådan? 

20. Finns plats för diskmaskin på lämplig plats invid vatten och avlopp? 

21. Finns möjlighet till utökning av utrustningen med minst 6 dm? Matplats för 

vardagsmåltider (familjen och 1-2 gäster) 

22. Var är vardagsmatplatsen placerad: 

I kök 
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I matrum 

I allrum, hall e dyl? 

Överensstämmer detta med Edra önskemål? 

23. Om ej matplats i köket: Är matplatsen placerad i direkt kontakt med köket? 

24. Om ej matplats i köket: Finns stängbar dörr mellan köket och matplatsen? Är 

matplatsen i öppen förbindelse med köket? Överensstämmer detta med Edra 

önskemål? 

25. Har matplatsen ordentlig dagsljusbelysning från fönstret? 

26. Är matplatsens breddmått minst 23 dm? 

27. Är matplatsens längdmått minst 24 dm (ger plats för 6 personer inkl gångytor) eller 

om fler personer: 

Finns erforderligt utrymme om varje tillkommande person anses behöva 60 cm 

plats vid bordet? 

 

Vardagsrummet 

28. Har vardagsrummet bra möbleringsmöjligheter? Dvs hela väggytor och möbelhörn 

som ej splitras av dörröppningar? 

29. Om huset ej innehåller speciellt matrum eller annan rymlig matplats som kan 

användas vis gästmåltider, bör vardagsrummet förutom soffgrupp och lösa 

förvaringsmöbler även rymma en bordsgrupp med matbord och stolar. Har 

vardagsrummet i så fall en yta av minst 20 kvm där breddmåttet är minst 36 dm? 

Finns plats för TV-apparaten i vardagsrummet eller kan ev annat utrymme disponeras 

(större hall, källarrum etc)? 

 

Sovrummens möblerbarhet och utrymme 

30. Rymmer sovrummen tillräckligt antal sovplatser för Ert behov? 

31. Har något av sovrummen en yta av minst 12 kvm, helst 32 x 42 dm, som ger ett 

rymligt sovrum för två personer med bra möjligheter till varierande möblering? 

32. Kan sovrummen möbleras med sängar utefter vägg utan att någon av sängarna till 

någon del står under fönster (erf utrymme för säng 210 x 95 cm)? 

 

Städ, tvätt, klädvård, förvaring 

33. Om hus med 1 våning: Finns städskåp med en bredd av mist 8 dm? 

Om hus med 2 våningar: Finns städskåp i bägge planen med en bredd av vardera minst 

6 dm? 

34. Är städskåpet placerat på annan plats än i kök (lämplig plats: tvätt belägen i 

våningsplan, hall e dyl neutralt utrymme)? 

35. Finns särskilt utrymme för tvätt- ej kombinerat med badrum? Är tvättutrymmet lätt 

åtkomligt från kök? 

36. Rymmer tvättutrymmet (beroende av om det är kombinerat med bad eller ej) hela 

nedanstående utrustning: 

Tvättmaskin(platsbehov 6 x 6 dm) 

Handtvättho med minst 4 dm avstånd från mitten på hon till närmaste sidovägg 

(eller högskåp) 

Avlastningsytor (arbetsbänk eller spjälpallar) med minst 4 dm bredd 

Förvaringsutrymmen för tvätt- och rengöringsmedel samt för smutstvätt? 

Är platsen för tvättmaskin försedd med elanslutning och lämplig anordning för 

avlopp? 
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37. Finns torkskåp eller annat torkutrymme? 

38. Finns plats för klädvård (stryckning, fläckurtagning, sömnad o d) i anslutning till tvätt 

eller eventuellt kök? 

39. Finns tillräckligt utrymme i garderober och klädkammare inklusive linneskåp om man 

beräknar minst 10 dm garderobslängd pr person? 

40. Finns garderober eller klädkammare bekvämt placerad i förhållande till alla sovrum? 

41. Finns minst en garderob eller klädkammare placerad vid entrén eller i närbeläget 

neutralt utrymme för förvaring av ytterskor, sport- och ytterkläder? 

 

Tillbyggnad 

42. Om huset är litet, finns tillbyggnadsmöjlighet redovisad? 

 

Sopförvaring 

43. Är platsen för sopkärl diskret placerad och bekvämt åtkomlig såväl från bostad som 

från sopbil? 

 

Ekonomiutrymme vid hus utan källare 

45. Pannrum: Kan man dels nå pannan utan att gå utomhus, dels utifrån utan att gå genom 

bostadsutrymme, exempelvis vid service? 

46. Pannrum: Är pannan så placerad med hänsyn till ljudstörningar att den ej ligger vägg i 

vägg med sovrum eller vardagsrum? 

47. Om uppvärmning sker med importbränsle (hit räknas bl a olja och gas), finns plats för 

reservbränsle inomhus i härför särskilt avsett utrymme eller i utrymme som kan 

frigöras vid behov? 

48. Reparations- och hobbyutrymme, som helst bör vara uppvärmt, där Ni får plats för en 

ordentlig arbetsbänk, verktyg m m? 

49. Övrigt förvaringsutrymme: för förvaring av extra sängutrustning, resväskor, mattor, 

reservmöbler o dyl fordras torrt men ej nödvändigtvis varmt utrymme. 

Finns minst 3 kvm dylikt förvaringsutrymme? (Kan vara förlagt till vind.) 

50. Övrigt förvaringsutrymme: För förvaring av cyklar, barnvagnar, sportgrejor, 

trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap o dyl kan oisolerat och ouppvärmt utrymme 

komma i fråga. Finns minst 10 kvm dylikt förvaringsutrymme (finns garage kan yta 

över 15 kvm räknas hit)? 

51. Matförråd: Finns det något isolerat, svalt förråd för konserver, rotfrukter m m? 
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8.4 Uppdragsbekräftelse (SBR- byggingenjörerna) 
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8.5 Fastighetsinfo. 
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