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Sammanfattning
Datorer och affärssystem används mer och mer i en värld där elektronik och IT tar allt större
plats. Även när det gäller fastighetsvärdering är detta en sanning då fler aktörer på den
svenska bostadsmarknaden använder sig av automatiska värderingssystem för att värdera.
Ännu har inte fastighetsmäklare sett charmen med att få hjälp att värdera fastigheter bakom
datorn. Kan automatiska värderingssystem tillämpas även inom fastighetsmäklarbranschen?
Med hjälp av vetenskapliga artiklar utvecklar vi begreppen värderingsprocessen, automatiska
värderingssystem samt fastighetsmarknaden och ger därigenom en bakgrund till
fastighetsvärdering i dagsläget. Vi valde att utföra en kvalitativ ansats där vi intervjuade åtta
fastighetsmäklare samt genomförde en telefonintervju med en affärsområdeschef på ett privat
värderingsinstitut. Resultatet av de samlade studierna visar att mäklarfirmor till stor del
förlitar sig på data ifrån tidigare försäljningar och att de i dagsläget också använder olika ITbaserade hjälpmedel för att göra en korrekt värdering. Beroende på vilket område i landet de
är verksamma i kan ett automatiskt värderingssystem med utökad information vara till stor
nytta. Dock kan det automatiska värderingssystemet inte ersätta den okulära besiktningen. I
de områden där objekten är likadana finns ett större behov av en utökad informationsbas i ett
automatiskt värderingssystem. I områden med unika lägen och svårjämförbara objekt ställs
högre krav på att ett automatiskt värderingssystem håller hög detaljnivå och är uppdaterat. På
så sätt kan ett automatiskt värderingssystem tillämpas inom fastighetsmäklarbranschen,
genom att fylla en funktion som ett komplement till den okulära besiktningen i båda
områdena.
Nyckelbegrepp: Automatiska värderingssystem, fastighetsmäklare, värderingsprocessen,
värderingsdata
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Abstract
Computers and business systems are used more frequently in a world where IT gradually is
taking over. This is also true when it comes to the real estate valuation process where actors
on the Swedish real estate market are using automatic valuation systems for real estate
appraisal. But the real estate agents have not yet seen the charm in using these automatic
valuation systems for real estate appraisal. Can the real estate agents also use the automatic
valuation systems? We developed our three main subjects: the valuation process, an automatic
valuation system and the real estate market with assistance from scientific articles. Through
these articles we will present a background to real estate appraisal in general. We choose a
qualitative approach where we interviewed eight real estate agents and complemented this by
conducting a telephone interview with a business area manager at a private valuation institute.
The result of this paper shows that the real estate firms rely on data from earlier purchases and
that they use different IT-based tools in order to make an accurate appraisal. An automatic
valuation system with extended information can be very helpful for the real estate agents
depending on which part of the country the real estate agent works in. However the automatic
valuation system can never replace the ocular inspection. In neighbourhoods where the houses
look the same there’s a greater need for an extended base of information through an automatic
valuation system. In areas with unique locations and houses that are difficult to compare the
demands are higher on the content of the system to be correct and updated. In this way the
automatic valuation system can be used in the housing market and fulfils a need in both types
of areas as a complement to the ocular inspection.
Keywords: automatic valuation systems, real estate agents, the valuation process,
värderingsdata
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1. Inledning
I inledningskapitlet kommer vi introducera läsaren för ämnet fastighetsvärdering. Vi
kommer även belysa vad automatiska värderingssystem är och de ekonomiska aspekterna
på fastighetsmarknaden i dagsläget. Efter att i diskussionen presenterat arbetets
huvudkällor mynnar resonemanget ut i vår problemställning och syftet med arbetet.

1.1 Problembakgrund
Automatiska värderingssystem är ett datasystem byggt på fastighetsparametrar gällande hus
egenskaper såsom antal kvadratmeter, taxeringsvärde och skick bland liknande objekt i
samma område (Wyatt, 2010). Systemet gör det möjligt att värdera fastigheten bakom datorn
(a.a.). Fördelarna med systemen är många. Att använda sig av ett system istället för att gå den
tidskrävande vägen och åka ut till fastigheten och göra en okulär besiktning är inte jämförbart
tidsmässigt. Därför använder sig idag banker och privata värderingsinstitut av automatiska
värderingssystem nästan uteslutande när de i samband med till exempel ansökan om ökat
bolån ska göra en fastighetsvärdering (Personlig kommunikation, 30 januari 2014).
Även utomlands används automatiska värderingssystem för värdering av småhus på
bostadsmarknaden. I USA finns till och med hemsidor tillgängliga för allmänheten där den
potentiella efterfrågan på specifika fastigheter anges tillsammans med en indikator för
livskvalitén i olika områden. Det finns även sidor där information om sålda hus skick och pris
kan hämtas (Epley , 2002). Att det finns en stor mängd data tillgänglig för allmänheten om
fastigheterna skiljer sig från Sverige. Här använder sig fastighetsmäklare endast utav
”värderingsdata” som hjälp vid bestämmelsen av fastighetsvärdet.
”Värderingsdata” är en hemsida som samlar och redovisar tunn elementär information om
fastighetsförsäljningar. Kvadratmeterpris, byggår och fastighetsbeteckning går att återfinna på
hemsidan. Men till skillnad från hemsidor i USA kan ”värderingsdata” inte analysera den
potentiella efterfrågan på ett hus. Inte heller skick och läge tas med i fastighetsinformationen.
Därför finns ett informationsgap för svenska mäklare när de ska göra sin bedömning och
värdering inför en försäljning. Värderingsdata går inte att jämföra med ett automatiskt
värderingssystem eftersom de automatiska värderingssystemen innehåller mer information
om husets värde, läge och skick.
Den värdering som en fastighetsmäklare gör idag bygger på den okulära besiktning som
mäklaren gör på plats samt information om tidigare försäljningar i samma område genom
värderingsdata. En fastighetsmäklare kombinerar värderingstillfället av en fastighet med
möjligheten att komma ut till kunden och marknadsföra sig själv. Detta är en kombination
som kan vara svår att ändra på eftersom mäklare i mångt och mycket lever på att sälja
fastigheter och delvis sälja in sig själva som försäljare. Idag värderar mäklare enligt den
traditionella värderingstekniken, enligt marknadsvärdet, småhus till det pris som köpare på
marknaden är villiga att ge vid en viss tidpunkt. Det betyder att mäklaren värderar med
hänsyn till de förväntningar som finns på husets värde av både säljare och köpare
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006).
Vid en jämförelse av fastighetsmäklarens värderingsmetod mot det automatiska
värderingssystemet kommer inte säljarens förväntan på ett högt utgångspris med i systemet,
som det kan göra vid mäklarens värdering. Fastighetsmäklaren tillämpar ofta accepterat pris
vilket innebär att utgångspriset är ett pris som är accepterat för säljaren att sälja fastigheten
för. Priset då mäklaren värderar kan därmed bli högre än marknadsvärdet för att möta
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säljarens önskemål vid en försäljning av fastigheten (Kinnard Jr, 2001). Ett automatiskt
värderingssystem plockar däremot upp samtliga värdefaktorer på ett småhus och får fram ett
värde som inte är uppblåst av säljarens eller mäklarens förväntningar. Värdefaktorerna kan
inkludera ålder, skick, läge och standard.
Ett småhus definieras enligt fastighetstaxeringslagen som en fastighet inrättad som bostad för
en- eller två familjer, vilket kan syfta såväl på fritidshus som på villor (Lantmäteriet &
Mäklarsamfundet, 2006). Sedan den förra krisen på bostadsmarknaden 1992 har priserna på
småhus stigit och fram till 2013 femfaldigats i Sverige (Norén , 2013). År 1992 blev den
svenska fastighetsmarknaden tillgänglig för utländska aktörer vilket har lett till ett ökat antal
fastighetsköp av spekuleringssyfte (Persson & Nordlund, 2003). Utländska investerares
inträde på den svenska bostadsmarknaden har stärkt marknaden och på så sätt ökat priserna
(a.a.). En snabb jämförelse över bostadsprisernas ökning i förhållande till lönernas inflation
under samma period visar att bostadspriserna är nästan tre gånger så höga, vilket gjort att
bostadsmarknadens snabba ökning ifrågasatts ett antal gånger (Grossman, 2011).
Enligt Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström är dagens prisläge på fastigheter inte
hållbart i längden. Ökningen av fastighetspriserna på 4-5 procent per år är inte hållbar, vilket
kommer göra att en bostadsbubbla faktiskt utvecklas och spricker, om det fortsätter på det här
sättet. Varken fastighetsmäklare, köpare eller säljare skulle gynnas av att en bostadsbubbla
spricker (Affärsvärlden, 2013). Både mäklarsamfundet och hushållen tror på en fortsatt
prisökning om över 5 procent på marknaden enligt Eiken (2013) och DN ekonomi (2013).
Mot bakgrund av Jan Häggströms konstaterande om att fastighetsprisernas ökningstakt på
över 5 procent inte är hållbart, torde det bli konsekvenser om spekulationena om en fortsatt
ökning år 2014 skulle förverkligas. Det är intressant att undersöka värderingsprocessen på den
rådande bostadsmarknaden för att förstå hur priserna trissats upp och hur fastighetsmäklare
värderar.

1.2 Problemdiskussion
Automatiska värderingssystem används inte i samma utsträckning för småhusvärdering i
Sverige som i utlandet och därför finns ett informationsgap för svenska mäklare när de ska
göra sin bedömning och värdering inför en försäljning. Då vi inte hittat några artiklar eller
böcker som jämför automatiska värderingssystem i sin helhet med den traditionella
värderingen som fastighetsmäklare gör anser vi att vi fyller en kunskapslucka om ämnet. En
kunskapslucka som vi vill fylla genom att undersöka om automatiska värderingssystem kan
tillämpas även inom fastighetsmäklarbranschen.
Uppsatsen är uppdelad i tre delar; värderingsprocessen, automatiska värderingssystem och
fastighetsmarknaden. Den första rubriken i arbetet är värderingsprocessen där det ges en
bakgrund till fastighetsvärdering genom Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2006), Pagourzi,
Assimakopoulos, Hatzichristos och French (2003) , Institutet för värdering av fastigheter och
SFF (2011) och Kinnard Jr (2001). Dessa teorier behandlar värderingsprocessen och de olika
definitioner som används idag. Genom att belysa hur fastighetsmarknaden och
värderingsprocessen ser ut i dagsläget, vill vi kunna underlätta fastighetsvärderingen i
framtiden genom om att undersöka om ett automatiskt värderingssystem kan vara applicerbart
inom fastighetsmäklarbranschen.
I artikeln Utvecklingen utav ett GIS-baserat fastighetsinformationssystem för
fastighetsvärdering av Peter J Wyatt (2010) beskrivs ett automatiskt värderingssystem ur ett
perspektiv på den engelska bostadsmarknaden. Genom artikeln har Wyatt simulerat en
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värdering av ett köpcentrum med hjälp av ett geografiskt informationssystem för att
undersöka vilka värderingsfaktorer som är med i värderingssystemet och vilka faktorer som
påverkar värdet mest. Wyatt har värderat ett köpcentrum och vi är medvetna om att det kan
skilja sig ifrån en småhusvärdering men har ändå valt att använda de värdefaktorer han
nämner i sin artikel. För att behålla tillförlitligheten har vi därför plockat ut de parametrar som
vi ansett är relevanta för värdering över lag. Vi kommer med hjälp av Wyatt (2010) artikel ta
reda på hur ett geografiskt informationssystem är uppbyggt och tillämpa delar av det på
småhusvärdering.
I boken Principles of Corporate Finance av Brealey, Myers och Allen (2011) diskuteras
många olika aspekter på investerartänkande och investeringsbeslut vilka kopplas an till
artikeln om fastigheter som en finansiell tillgång av Hoesli och Moreno (2007). Tillsammans
med köpbeteenden belyser vi teorier om fastigheter som investeringar och olika
prissättningsmetoder som kan användas för fastighetsmäklarföretag. De olika
prissättningsstrategierna lyfts fram framförallt av Kotler, Armstrong, Wong och Sanders
(2008) samt Porter (1979). Värderingsprocessen tillsammans med Wyatt’s (2010) information
om ett automatiskt värderingssystem samt prisstrategier och köpbeteenden är de delar som
behövs för att fylla kunskapsluckan angående värderingssystem. Huvuddelarna skall kunna
besvara huruvida ett automatiskt värderingssystem kan användas för fastighetsmäklare vid
värdering.

1.3 Problemformulering
Kan automatiska värderingssystem tillämpas även inom fastighetsmäklarbranschen? I så fall
hur?

1.4 Syfte
Syftet är att utreda om fastighetsmäklare kan använda sig av ett automatiskt värderingssystem
som en hjälp vid fastighetsvärdering i områden med både färre respektive fler
jämförelseobjekt. Detta gör vi genom en kvalitativ studie.

1.5 Avgränsningar
Vi avgränsar oss till småhus.
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2 Teoretisk Referensram
Den teoretiska referensramen är uppdelad i våra tre huvudområden värderingsprocessen,
automatiskt värderingssystem och fastighetsmarknaden. I det här kapitlet kommer vi med
hjälp av referenser redogöra för värderingstekniker, ett automatiskt värderingssystems
uppbyggnad samt köpbeteenden och prisstrategier.
!

2.1 Värderingsprocessen
2.1.1 Värderingstekniker
På fastighetsmarknaden finns idag många olika värderare och olika värderingsmetoder. De
olika värderarna kan vara fastighetsmäklare, långivare, fastighetsanalytiker och värderare från
privata institut (Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos, & French, 2003). Trots att det
finns många olika aktörer som sysslar med värdering jobbar de alla med ”marknadsvärdet”,
som idag äger tillämpning över hela världen. Marknadsvärdet har definitionen ”det pris som
sannolikt skulle betalas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad utan tvång,
parrelationer och med tillräcklig marknadsförings tid” (Institutet för värdering av fastigheter
& SFF, 2011, s. 277). Enligt Pagourtzi et al. (2003) måste varje värdering, för att uppnå
giltighet, vara en uppskattning av fastighetens marknadsvärde.
Marknadsvärdet kan aldrig helt bestämmas utan endast bedömas (Institutet för värdering av
fastigheter & SFF, 2011). Det finns två ytterligare värderingsmetoder som är värda att
nämnas. Genom produktionskostnadsmetoden beräknas fastighetens värde om den skulle
produceras på nytt i nutid. Dock är produktionskostnaden endast knuten till utbudssidan av
utbud-efterfrågekurvan, vilket gör den irrelevant för bedömning av marknadsvärdet (Kinnard
Jr, 2001). I och med marknadsvärdets definition är det efterfrågan som ska fokuseras vid en
värdering. Den andra värderingsmetoden är avkastningsvärdet, som speglar nuvärdet av
förväntade framtida avkastningar från värderingsobjektet. Avkastningsvärdet används främst
vid investeringskalkylering och vid värdering av större hyresfastigheter (Institutet för
värdering av fastigheter & SFF, 2011).
Den traditionella värderingen grundar sig på en jämförelse mellan olika fastigheter, numera
kallat ”ortsprismetoden” (Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos, & French, 2003).
Ortsprismetoden bygger på att endast relevanta jämförelseobjekt för värderingsobjektet i fråga
används vid bedömning, samt att det finns tillräckligt många jämförbara köp för att få en bra
uppskattning av marknadsvärdet (Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2011). Att
både fastighetsmarknaden och värderingsprocessen är av komplex natur slår Kinnard Jr
(2001) fast i sin artikel ”Nytt tänkande i värderingsteorin”. Kinnard Jr (2001) menar att den
traditionella fastighetsvärderingen är på väg att bli en konst hellre än en faktisk värdering av
ett småhus värde.
Där det inte finns tillräckligt med data eller där det saknas bra kvalitativ data får bedömningar
eller rena uppskattningar göras för att få fram ett fastighetsvärde. Vidare argumenterar
Kinnard Jr (2001) att de uppskattningar som fastighetsmäklaren gör när data inte räcker till
syftar till den enskilde mäklarens egen vinst-maximering och går emot vad den traditionella
värderingstekniken står för. En fastighetsmäklare är i övertagsposition gentemot sin klient
(säljaren) eftersom mäklaren är anlitad för att ge säljaren expertråd. Eftersom
fastighetsmäklare står för den allra största delen av alla småhusförsäljningar kan de i högsta
grad påverka värderingen (Kinnard Jr, 2001).
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Kinnard Jr (2001) tror att användandet av datorer i fastighetsvärdering kommer att öka i
framtiden då det bidrar med en större mängd information. Institutet för värdering av
fastigheter och SFF (2011) slår fast att varje fastighetsvärdering skall ses som ett viktigt
underlag för köparens investeringsbeslut och behöver därmed innehålla både ekonomisk
analys och teknisk kunskap på ämnet fastighetsvärdering. En värdering innehållande
ekonomisk analys och tekniska detaljer om objektet görs enligt Kinnard Jr (2001) med hjälp
av uppdaterad och tillräcklig mängd data om värderingsobjekten. Datan har gjorts mer
tillgänglig tack vare IT-intåget i värderingsbranschen. Analys och processande av data går
väsentligt mycket snabbare när system kan sålla bort oväsentlig information eller information
som inte är aktuell för det specifika objektet. Att ha tillgång till en större mängd information
gör att mäklare får en stabilare grund och har större kunskap om sina värderingsobjekt och på
så sätt kan göra värderingar baserade på ett större underlag information. ”Värderare måste
vara beredda på framtidens arbetssätt, annars kommer andra yrkesgrupper att ta över deras
arbetssysslor” (Kinnard Jr, 2001, s. 243).
2.1.2 Bestämmelsen av fastighetsvärdet
Det som styr bedömningen på fastighetsvärdet förutom fastighetens skick och belägenhet är
prognoserna över samhällsekonomin, orten och marknaden runt om fastigheten. Dessa enheter
delas in i tre grupper. Omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk art är den första
enheten där konjunkturutveckling, inflation, arbetsmarknaden, skattepolitik, räntenivåer och
kreditvillkor skall beaktas vid värderingen. Den andra enheten är de marknadsanknutna
faktorerna som skall beaktas, såsom utbud och efterfrågan på hyres- och fastighetsmarknaden,
nyproduktionsbestånd och andra marknadsvillkor. Den slutliga tredje enheten är således de
direkt fastighetsanknutna faktorerna av teknisk, juridisk och ekonomisk art, såsom
fastighetens läge, tomten, planbestämmelser, byggnadens ålder, standard och skick (Institutet
för värdering av fastigheter & SFF, 2011).
Fastigheter ses som ekonomiska tillgångar då rätten att inneha eller utnyttja dem är av värde
för människan. En prisökning av fastigheter påverkar antalet köpare och gör dem färre.
Värdeteorins kärna bygger på att när en resurs är av begränsad tillgång och av nytta för
allmänheten skapas ett värde utefter behovet av denna resurs. I människors medvetande kan
detta värde komma till uttryck i ett pris utefter betalningsvilligheten för just denna resurs (och
fastigheten). Ju unikare en fastighet är desto mer av en begränsad tillgång blir den och desto
mer ökar individernas efterfrågan av tillgången och därmed priset på denna (Institutet för
värdering av fastigheter & SFF, 2011).
2.1.3 Prisutvecklingen
Då prisutvecklingen på bostadsmarknaden stegrat de senaste åren har priserna på småhus
utvecklats likaså. Småhus kännetecknas som både villor och fritidshus (Lantmäteriet &
Mäklarsamfundet, 2006). Svensk Mäklarstatistik AB har publicerat prisutvecklingen för villor
från 1996 till 2013 på sin hemsida. Nyckeltalet köpeskillingen genom taxeringsvärdet är ett
tal som redovisar försäljningspriset satt i relation till fastighetens taxeringsvärde. Nyckeltalet
K/T har gått från 0,55 år 1996 till 1,50 år 2013 i genomsnitt på villor i landet. Liknande
prisökningar finns på fritidshus under samma period. Fritidshus har mellan 1996 och 2013
utvecklats från 0,51 år 1996 till 1,60 år 2013. Eftersom taxeringsvärdet mellan åren 1996 till
2013 legat konstant på 75 % av marknadsvärdet för villor och fritidshus skildrar
prisutvecklingen en uppgång i småhusförsäljningar (Svensk Mäklarstatistik AB, 2014).
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2.2 Automatiskt värderingssystem
2.2.1 Uppbyggnad & funktion
GIS (Geographic Information System) är ett geografiskt informationssystem och en metod för
att värdera fastigheter baserat på fastighetsdata (Garcia, Gámez, & Alfaro, 2008). GIS
definieras som ett informationssystem som kan användas för att samla in geografisk data för
fastigheter, såsom information om fastighetens belägenhet och områdesfaciliteter (a.a.).
Systemet tillämpas i stor utsträckning utomlands och i synnerhet i England.
Värderingsteknikerna inom systemet är olika beroende av vilken byggnadstyp som ska
värderas samt anledningen för värderingen, samtidigt som systemet kräver en öppen marknad
där det finns tillgång till data och transaktioner att jämföra med (Wyatt, 2010). Samtliga
värderingstekniker använder dock en jämförelsemetod för att få fram fastighetsvärdet, som
baseras på de närliggande fastigheternas värde och de senaste försäljningarna och därför är
det svårare ju glesare bebyggelse det är. Ju färre transaktioner som görs i närområdet, desto
svårare blir det att få fram en korrekt värdering. Arbetet kan däremot underlättas om värderare
lägger in utökad fastighetsinformation i databasen så att det finns mer information att använda
sig av vid värderingen (Wyatt, 2010). Garcia, Gámez och Alfaro nämner vikten av detaljerad
information i värderingssystemet såsom angående ytskikt, kvalité och uppvärmningssystem,
för en noggrann fastighetsvärdering.
Problemet med ett automatiskt värderingssystem är att det är svårt att få med efterfrågefaktorn
i värderingssystemet eftersom vissa lägen är mer attraktiva än andra och därför värderas högre
(Wyatt, 2010). Garcia, Gámez och Alfaro (2008) berättar att svårigheten med att värdera
fastigheter har förvärrats i takt med att marknadsanalysen har utvecklats. Dock kan det GISbaserade systemet undersöka de geografiska influenserna som påverkar det individuella
fastighetsvärdet baserat på de registrerade taxeringsvärdena. Förutom fastighetens läge bygger
det GIS-baserade systemet även på beskrivande information om regioner, byggnadens fysiska
attribut, rättsliga kännetecken såsom tillgång till parkeringsplats och andra tillgångar samt
planering och ekonomiska faktorer i form av detaljplaner och chanser till bygglov.
Värderingssystemet tar på följande sätt hänsyn till många olika faktorer som påverkar
fastighetsvärdet, vissa till större del och andra till mindre (Wyatt, 2010).
När en fastighetsvärdering med hjälp av det automatiska värderingssystemet skall ske
upprättas först en profil för fastigheten med övergripande information för att få fram de
matchande jämförelseobjekten ur systemet. När matchande jämförelseobjekt är funna samlas
ytterligare detaljerad information in från ägaren angående fastigheten som skall värderas, för
att få fram svar gällande de olika faktorerna som påverkar fastighetsvärdet. Värdefaktorerna
för fastigheten justeras sedan var för sig i systemet och jämförs sedan med
jämförelseobjekten. Om differenserna är stora mellan fastigheten och jämförelseobjektet
sållas jämförelseobjektet bort. Men om differenserna är inom förutbestämd tolerans jämförs
alla värdefaktorer med varandra för att beräkna ut justerade variabler för varje värdefaktor.
Värdefaktor-variabeln kan bli positiv eller negativ beroende på om fastigheten har en bättre
eller sämre värdefaktor än jämförelseobjekten, såsom en större eller mindre bostadsyta.
Värdefaktor-variablerna justeras och jämförs därefter med jämförelseobjektets fastighetsvärde
för att beräkna ut den aktuella fastighetens värde. Finns det inga skillnader alls mellan
fastigheterna justeras ingenting på jämförelseobjektets värde, dock är detta högst otroligt i
praktiken. Trots att det GIS-baserade automatiska värderingssystemet är automatiskt kan
värderaren välja vilka värdefaktorer som skall vara med vid bestämmelsen av fastighetsvärdet
(Wyatt, 2010).

!

11!

2.2.1.1 Värderingsfaktorerna ur ett automatiskt värderingssystem (del av Wyatt (2010)
modell för värderingsfaktorer)

Modellen visar ett utdrag av de fastighetsparametrar som Wyatt (2010) nämner i sitt
automatiska värderingssystem. Dessa parametrar är några som systemet beaktar för
beräkningen av ett fastighetsvärde. De fastighetsanknutna- och de marknadsanknutna
faktorerna är sådana som fastighetsmäklare skall beakta vid fastighetsvärderingen, som även
återfinns i värderingssystemet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006).

2.3 Fastighetsmarknaden
Enligt de välkända efterfråge- och utbudsteorierna inom nationalekonomin bestäms prisnivån
på en fastighet av den efterfrågade och utbjudna kvantiteten. Finns det ett litet utbud av
fastigheter vid havet när efterfrågan är hög, drivs priset upp tills ett jämviktsläge nås.
Fastighetsmarknaden styrs framförallt av dessa faktorer, men även inflationen, konjunkturen
och andra nationalekonomiska aspekter har givna påverkningar på marknaden (Lundmark,
2013). Till detta kommer Kinnard Jr (2001) teorier om att mäklaren värderar för sin egen
vinst-maximering då det är brist på relevanta jämförelseobjekt samt att mäklaren enligt
värderar för sitt eget välstånds skull.
2.3.1 Köpbeteende
Köpare och säljare av tillgångar kännetecknas olika enligt Brealey, Myers och Allen (2011).
Köpare karakteriseras enligt författarna av deras investeringstänk och säljare kännetecknas av
deras finansieringstänk. Investeringstänket som köpare har grundar sig i att de vill tjäna
pengar på tillgången i framtiden och finansieringstänket som säljare har grundar sig i att tjäna
pengar på tillgången vid den rådande försäljningen. Haugwout, Donghoon, Tracy och Van der
Klauuw (2011) har identifierat tre olika köpbeteenden för köpare på fastighetsmarknaden och
de tre olika typerna av köpare investerar i fastigheter av tre olika anledningar. Den första
typen av köpare köper ett småhus för att bo och leva däri. Köparen baserar sitt köp på de så
kallade ”mjuka faktorerna”, det vill säga vilken känsla de får för huset samt husets närhet till
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köparnas sociala umgänge och jobb eller skola. Det finns även den typen av köpare som
köper ett småhus eller en villa för att bo däri på sommaren eller sälja vid ett senare tillfälle.
Köparen har ett visst spekulantintresse men har också för avsikt att använda fastigheten. Den
sista typen av investerare är de som endast vill tjäna pengar på fastigheten och inte ämnar bo
där alls, den här typen av köpare utgör rena investerare (Haugwout, Donghoon, Tracy, & Van
der Klauuw, 2011).
Kinnard Jr (2001) har också identifierat olika typer av köpbeteenden på marknaden kopplat
till värdering av fastigheter. Han omnämner investerare och vanliga köpare som två olika
köpbeteenden och lägger vikt vid att värderaren alltid ska identifiera vem den potentielle
köparen är. Att tänka som köparen och därigenom få fram vad köparen tycker att fastigheten
är värd är en viktig nyckel, säger han. Eftersom kundens behov driver affärerna är det viktigt
för en värderare eller fastighetsmäklare att lära känna sin köpare eller att identifiera
köpbeteendet (Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2011). Trots att det finns olika
köpbeteenden på marknaden har alla köpare ett syfte med sin fastighetsinvestering (a.a.). Att
göra en vinst på fastighetsaffären tycks vara målet för alla köpare oavsett deras motiv för att
investera, annars hade de övervägt att hyra istället för att köpa (Haugwout, Donghoon, Tracy,
& Van der Klauuw, 2011).
2.3.2 Investering och prissättning
En fastighetsinvesterare köper fastigheter för att de vill maximera den egna förmögenheten
och på så sätt inte kommer undan att investera i något mer eller mindre riskfyllt. Säljare vill
ha bra betalt för deras fastighet och fastighetsmäklare vill vara dem till lags för att arbeta efter
accepterat pris, där säljaren accepterar utgångspriset på fastigheten. Enligt säljaren med
finansieringstänk går inte alltid långsiktiga relationer före ett högt marknadsvärde (Brealey,
Myers & Allen, 2011).
Alla typer av fastigheter ses som säkra investeringar med tanke på att stabila kassaflöden kan
generas vid uthyrning enligt Arvid Lindqvist på Newsec (citerad i fastighetstidningen nr 5,
juni 2013). Speciellt i de städer där det finns ett mindre bostadsutbud. Fastighetsinvesterare
har enligt honom ökat då det finns färre säkra investeringsalternativ idag som ger rimlig
avkastning. Det har gjort att investerare har funnit bostadsfastigheter attraktivare att investera
i på grund av deras lägre risk och bättre avkastning. Även om det investeras i småhus kan det
också ses som en säker investering om det är ett litet utbud och stor efterfrågan.
Även marknadsföringstiden avgör hur mycket säljaren kan få för sin fastighet.
Fastighetsmäklare kan se om marknadsvärdet är mottagligt först efter en viss
marknadsföringstid på en öppen marknad (Hui, Wong, & Wong, 2012). Förutom
fastighetsegenskaperna påverkar även säljarens förväntningar slutpriset. Har inte säljaren
brådska med försäljningen av bostaden kan säljaren efterfråga ett högre pris för att låta
marknaden se om priset är mottagligt eller inte. Om det, under marknadsföringstiden, visar
sig att priset är för högt får säljaren sänka sitt accepterade pris. Har däremot säljaren brådska
med försäljningen av fastigheten kan ett lägre pris accepteras, med påföljd att
marknadsföringstiden kortas ner. Fastighetsinvesterare får således vara pålästa om
fastighetsmarknaden för att veta när bästa köpläget är, eftersom att marknadsvärdet varierar
utefter marknadsanalysen som mäklaren gör (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006).
Pristaket på varor sätts av kundens efterfrågan. När försäljning av en fastighet sker visar det
att marknadsvärdet är rätt (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). Kotler et al. (2008)
säger likt Hui, Wong och Wong (2012) att det är köparen som avgör om marknadsvärdet är
rätt för fastigheten. Värdebaserad prissättning, det vill säga att utgå från värdet på
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investeringen, kan jämställas med jämförelsemetoden där efterfrågan beaktas samtidigt som
en jämförelse görs mot liknande konkurrerande objekt eller varor. Ett ”bra värde” är utarbetat
efter dessa parametrar och är inte detsamma som ett ”lågt värde” (Kotler, Armstrong, Wong,
& Saunders, 2008). Det som ingår i konkurrensfaktorn vid fastighetsvärderingen är även
säljarens önskemål vid försäljning då denne vill ha ett visst försäljningspris samt en
fastighetsmäklare som kan tillgodose detta önskemål så mycket som möjligt. Inom
värdebaseradprissättning finns metoden value-added pricing. Genom value-added pricing
lägger företaget ett pålägg på marknadsvärdet för att företaget kan ta mer betalt för objektet. I
detta fall har företaget en viss kundkrets eller är inriktat mot ett högre prissegment där denne
kan ta mer betalt för objektet. Genom denna metod kan de behålla deras
prissättningsbefogenhet och gå över marknadsvärdet enligt Kotler et al. (2008).
2.3.2.1 Modell över prisstrategi mot marknadsvärdet
•
•

Kunden
Betalningsförmåga
Sammanfalla med
bank

!

•
•

•
•

Konkurrenter
Konkurrensgrad
Prissättningsstrategi

Marknadsvärdet

Marknaden
Efterfrågan vs. Utbud
Marknadpenetration
för objektet

(Del av Jobber och Shipley´s (2010) modell över prisstrategier till ett lyckat värde)
Det är betydelsefullt att inom ett företag förstå vart på marknaden de befinner sig jäntemot
konkurrenterna. Speciellt när konjunkturen och marknaden ändras är det viktigt att se över
sina prissättningsstrategier för att komma fram till ett marknadsvärde. Använder företagen sig
av value-added pricing och alltid vill värdera objekten över jämförelseobjekten kan det ibland
leda till försäljningsvårigheter och förlorade kunder. Att objektet måste marknadsföras
tillräckligt bra eller inneha unika egenskaper för att bevara ett högt pristak är dock det
väsentliga (Porter, 1979).
Genom differentiering och marknadsföring kan företag utforma sina tjänster och
sällanköpsvaror för att bli unika och hålla höga priser (Porter, 1996). Sällanköpsvaror är
produkter som inte köps frekvent, där det krävs bra dialog med säljaren inför köpbeslutet.
Prissättningsmetoden för dessa varor kallas för variety-based positioning då prissättningen
mer beror på produkten än kundsegmentet (Porter, 1996). Företagen kan även ha olika
kundinriktningar, såsom flygbolag har businessclass och firstclass kan mäklarföretag inrikta
sig emot olika kunder. Inriktningarna är ett vanligt faktum inom affärsvärlden och många
lyxmärken använder sig även av detta arbetssätt. Såsom klädmärken kan skapa dotterbolag för
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att nå en bredare kundkrets kan mäklarföretagen segmentera sig på samma sätt (Kotler et al.
2008).

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen
På fastighetsmarknaden finns olika värderare och värderingsmetoder. Ortsprismetoden är den
mest tillämpade värderingsmetoden och värderingen skall innehålla fastighets-, marknadsoch omvärldsanknutna faktorer. Prisutvecklingen har stegrat de senaste åren och påverkar
bedömningen av fastighetsvärdet. I värderingsprocessen finns de teorier som är behövliga för
en bakgrund till fastighetsvärderingen. Ett automatiskt värderingssystem är uppbyggt på
utförlig information om fastigheter, så att fastighets- och marknadsanknutna faktorer kan
jämföras med varandra och leda till ett uträknat fastighetsvärde. Systemet är beroende av
uppdaterad och tillförlitlig fastighetsinformation och har en bred databas.
Fastighetsmarknaden tar upp teorier som är kopplade till den rådande prisökningen, där
vinstmaximering och investerartänk kombineras med prissättningsmetoder. De olika
prissättningsmetoderna varierar utefter köpbeteendet. Dessa tre delar är de komponenter som
är behövliga för att analysera det potentiella användandet av automatiska värderingssystem
för fastighetsmäklare.
2.4.1 Figur på den teoretiska referensramens uppbyggnad (egen tolkning)
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3 Metod
I detta kapitel kommer läsaren bli guidad genom vårt tillvägagångssätt inom
uppsatsskrivandet och vilka arbetssätt vi använt för att samla in vår teoretiska referensram
och empiri. Vi kommer genomgående motivera våra metodval och även kritiskt granska
uppsatsens tillförlitlighet och användbarhet utefter de metoder vi använt.

3.1 Val av perspektiv
Vi har samlat in teori för hur fastighetsmarknaden ser ut i dagsläget och har förslag på hur
fastighetsvärderingsarbetet kan underlättas för fastighetsmäklare. Därför har vi rollen som
förhandlare i uppsatsprocessen. Som förhandlare beskrivs forskaren som en utredare som
kommer med nya lösningar för allmänheten, för att de upptäckta frågorna skall kanaliseras
och bearbetas mot nya arbetssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vi vänder oss
empiriskt till fastighetsmäklare för att se hur de tycker fastighetsvärderingsarbetet fungerar
idag, om de upplever någon bristfällig information, om de kan ha nytta av ett automatiskt
värderingssystem och om det finns några svårigheter med värderingsarbetet i dagsläget. Det
utredande perspektivet har således präglat hela vårt arbetssätt.

3.2 Val av strategi
Vi har tagit vårt avstamp i teorin för att sedan testa den mot våra empiriska upptäckter. Denna
metod för datainsamling kallas för en deduktiv ansats. Vi har arbetat efter en deduktiv ansats
eftersom vi gått från vad teorin säger om värderingssystemens funktion utomlands och i
privata företag, till intervjuer med fastighetsmäklare för att få reda på vad de tycker om
värderingsprocessen och de system som finns att använda sig av. Genom att gå från teori till
empiri har vi kunnat dra slutsatser om våra initiala förväntningar och antaganden stämmer.
För att inte förbise viktig data har vi valt att hålla öppna intervjuer där intervjupersonerna inte
har förväntats ge ett visst svar på en specifik fråga. Respondenterna har själva fått reflektera
över svaren och på så sätt har vi arbetat för att få svar som inte speglar en förväntning från vår
sida. Vi har jobbat med att göra frågorna relevanta eftersom vi är medvetna om att
intervjufrågorna kan vara en produkt av våra förväntningar på svaren. Enligt Jacobsen är detta
relevanskrav på intervjufrågorna ett av de viktigaste att säkra innan en undersökning sätts
igång (Jacobsen, 2002).

3.3 Val av undersökningsmetod
Vi utgick ifrån en kvalitativ ansats där vi bestämde oss för att intervjua åtta olika
fastighetsmäklarföretag som arbetar på olika områden i södra Sverige. Vi valde åtta olika
områden för att kunna göra ett stickprov och för att kunna generalisera hur de olika företagen
arbetar med värderingsprocessen och om de använder sig av automatiska värderingssystem.
Intervjuguiden utformade vi kvalitativt med öppna, breda frågor för att få fram så mycket
fakta som möjligt ur respondenterna angående värderingsprocessen och för att få en förståelse
för hur de arbetar. Då vi som undersökare inte har någon förkunskap om automatiska
värderingssystem passar en kvalitativ studie bra för att få djup information. Vi söker en
helhetsförståelse men har samtidigt valt att sprida ut våra intervjuer på olika områden i södra
Sverige för att minimera risken för att få liknande svar av respondenterna.
Vi gjorde en metodavgränsning för att underlätta geografiskt där vi har valt att samla in den
empiriska informationen från mäklare som är verksamma i de södra delarna av Sverige. Vi
har intervjuat mäklare i Småland och Västra Götaland med kontor belägna i både glesbygd
och tätbygd samt kontor med stort- kontra mindre område som de är verksamma på. Totalt
genomfördes åtta intervjuer med två fastighetsmäklare på vart och ett av våra fyra områdena.
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3.4 Datainsamling
Vi använder oss av primärdata vid insamlingen av empiri till uppsatsen. Primärdata är när
uppgifter insamlas direkt ifrån respondenterna för första gången. Primärdata lämpar sig bra
vid undersökande och specifika frågeställningar, där data kan samlas in via intervjuer för att
få information skräddarsydd efter problemställningen. Vi samlade in primärdata genom att
intervjua respondenterna på respektive kontor med en intervjuguide som vi utarbetat för att få
fram svar som är kopplade till problemställningen och våra teoretiska referenser (Jacobsen,
2002).
3.4.1 Litteratursökning
Vi började söka efter lämpliga artiklar som var relevanta för vårt ämne och då märkte vi
snabbt hur fastighetsmarknaden ser ut i dagsläget med de prisökningar som varit i landet de
senaste åren. Informationen angående prisökningarna blev något väldigt intressant och
relevant att knyta samman med de automatiska värderingssystemen för att se hur
fastighetsmäklarkontoren reflekterar över de stegrande priserna och det ekonomiska läget. Att
undersöka hur fastighetsmäklare arbetar vid fastighetsvärderingen och vilka aspekter de
prioriterar var det som ledde oss till våra tre centrala ämnen.
Värderingsprocessen blev det första centrala ämnet där teorier för hur fastighetsvärdering
skall gå till redovisas. Här hittade vi bra teorier i framförallt kurslitteratur för
fastighetsmäklare. Det andra centrala ämnet blev automatiska värderingssystem där vi
fördjupade oss i hur systemen fungerar för att kunna göra en korrekt analys om hur de kan
vara tillämpliga för fastighetsmäklare. Den mest utförliga informationen fanns i två
vetenskapliga artiklar av utländska författare då de automatiska värderingssystemen är mer
utvecklade i utlandet. Det tredje centrala ämnet behandlar fastighetsmarknaden där vi använt
oss av teorier ur företagsekonomisk kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar. Dessa teorier
var behövliga för att få en förståelse för hur marknaden fungerar med fastigheters
prisökningar samt hur marknaden fungerar och interagerar med olika köpbeteenden.

3.5 Utformning av intervjuformulär
Inför intervjuerna valde vi vad Jacobsen kallar den öppna individuella intervjun. Kännetecken
för den öppna intervjun är att undersökare och respondent för en dialog som i ett vanligt
samtal (Jacobsen, 2002).
3.5.1 Telefonintervju
I det inledande skedet av uppsatsens utformning samlade vi in information om de automatiska
värderingssystemens spridning i Sverige. Eftersom banker och delvis privata institut använder
sig av automatiska värderingssystem är det svårt att samla detaljerad information om hur
systemen fungerar. Vi genomförde därför en telefonintervju med Peter Möller på NaiSvefa i
Stockholm. Telefonintervjun gav oss en bredare grund att stå på för det ytterligare arbetet
med uppsatsen. Intervjun var av undersökande karaktär, med öppna frågor för att vi som
undersökare skulle kunna samla in så mycket information som möjligt. För att få en bred
grund så valde vi öppna frågor till telefonintervjun med Peter Möller. Tid spenderades vid att
ingående gå igenom de data som finns i deras system och hur den kan vara tillförlitlig. Vidare
frågade vi om systemens användningsområden och dess brister.
3.5.2 Besöksintervju
I uppsatsens inledande kapitel introducerade vi värderingsprocessens huvudbegrepp och förde
ett resonemang kring värderingsprocessens olika komponenter. Resonemanget som fördes
resulterade i uppsatsens tre huvudsakliga ämnesområden: värderingsprocessen, automatiska
värderingssystem samt fastighetsmarknaden. Dessa tre centrala teman utvecklades sedan i den
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teoretiska referensramen och fick även ligga till grund för vår empiriska undersökning.
Intervjuguiden utformades därför med dessa tre huvudteman som bas. Vi tog sedan fram
underfrågor för att täcka in allt vi ville få svar på. Underfrågorna utformades med vad
Jacobsen (2002) kallar en låg grad av strukturering för att få en öppen intervju och låta
respondenterna själva resonera relativt fritt kring våra teman.

3.6 Urval
3.6.1 Empiriskt urval och urval av intervjupersoner
Vi har intervjuat åtta olika fastighetsmäklarkontor i fyra olika kategorier, två kontor på
respektive kategori. De olika områdeskategorierna är uppdelade efter hur många
jämförelseobjekt det finns på just den marknaden. På så sätt har vi undersökt områden som är
representativa för stora delar av landet. Urvalsarbetet gick ut på att vi skulle få så spridda
kontor som möjligt för att se hur de olika fastighetsmäklarföretagen arbetar och hur det skiljer
sig beroende på hur stort område de är verksamma i, samt hur värderingsprocessen varierar i
gles- kontra tätbygd.
En kategori bestod av fastighetsmäklare som verkar i landsbygd och på en mindre ort. Vi
intervjuade Björn Bergström på Mäklarhuset i Värnamo och Arne Westman på
Fastighetsbyrån i Ulricehamn. Vi valde dessa kontor för att de är verksamma i Gnosjö
respektive Tranemo, vilket är glesbygd där det finns färre jämförelseobjekt. På marknader där
efterfrågan inte är lika stor ville vi se hur mäklaren kommer fram till ett värde och hur
mäklaren värderar trots att det finns färre jämförelseobjekt. En annan kategori bestod av
fastighetsmäklare som är verksamma i landsbygd inom mindre områden men som även
förmedlar fritidshus vid havet med ofta bra lägen. Under denna kategori intervjuade vi
Carolina Fallenius på Svensk Fastighetsförmedling i Grebbestad och Helén Roth på Svensk
Fastighetsförmedling på Orust. Vi valde denna kategori för att det kan finnas få
jämförelseobjekt för en värdering och objekten kan vara väldigt högt taxerade eller ha andra
faktorer som gör att säljaren har höga förväntningar på priset.
Den tredje kategorin består av fastighetsmäklare som förmedlar exklusivare fastigheter på
större områden. Under denna kategori intervjuade vi Mathias Martinsson på Skeppsholmen i
Göteborg och Cecilia Jönsson på Askengren i Grebbestad. Denna kategori är av väsentlig
betydelse då kontoren mäklar på ett större område och får färre jämförelseobjekt med deras
emellanåt extravaganta hus. I denna kategori är det ofta svårt att använda jämförelseobjekt
alls, eftersom inget hus är det andra likt. Den sista kategorin består av fastighetsmäklare som
är verksamma i en tätort och inom ett mindre område. Vi intervjuade Pernilla Johansson på
Bjurfors i Halmstad och Lenita Lepistö på Husman Hagberg i Göteborg. Kategorin blir
representativ för hur värderingsarbetet sker i storstäder och andra tätorter där det finns fler
jämförelseobjekt. Vi ville veta vilka jämförelser som görs i villaområden där husen ofta ligger
tätt och med liknande utformning.
Efter att vi bestämt vilka kontor som skulle bli representativa för marknaderna började vi
urvalet av de personer som vi ville intervjua. Vi ville att respondenterna skulle utgöra en
kompott av fastighetsmäklare med längre respektive kortare erfarenhet av yrket, det gjorde vi
för att vi ville ha en bredd på empirin.

3.7 Källkritik
Källkritiken är något vi kontinuerligt jobbat med under uppsatsen för att endast ha teoretisk
referensram och empiri som är relevant för vårt syfte och vår problemställning. Vi har
analyserat våra teoretiska referenser efter fyra kriterier: samtidskrav, äkthetskrav samt
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tendens- och beroendekritik (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Det så kallade
samtidskravet handlar om att källornas information skall bekräftas i flera olika verk. I den
vetenskapliga artikeln av Pagurtzi et al. (2003) och kurslitteraturen från Institutet för
värdering av fastigheter och SFF (2011) bekräftar de varandras information om hur en
fastighetsvärdering går till. Värderingssystemens teknologi och relevans för
fastighetsvärderingen bekräftas av såväl Kinnard Jr (2011) som Wyatt (2010) och Garcia et al.
(2008). Tendenskritik handlar om att som författare ha en objektiv inställning. De flesta
författarna har haft en objektiv roll och syn på de teorier som vi använt oss utav. Den artikeln
som vi anser varit mest personlig är Kinnard Jr (2011) då han förespråkar att
värderingsarbetet ska digitaliseras och detta är en personlig åsikt som kan vara tagen ur sitt
sammanhang. Artiklarna av Kinnard Jr (2001) samt Porter (1979) och Porter (1996) är
skriven för många år sedan och vi är medvetna om att mycket information kan ha ändrat sig
sedan dess. Vi har ändå valt att använda artikeln då den visar på att problemet med
värderingsunderlag fanns redan då. Beroendekritik bygger på att de referenser vi använder oss
av i sin tur inte har samma källor. Det skulle göra att uppsatsens trovärdighet faller. Vi har
granskat våra vetenskapliga artiklars källor för att de skall variera och inte bygga på samma
fakta, speciellt då artiklarna behandlar samma ämne. Äktheten har vi jobbat mycket med
under litteratursökningen. Därför är alla våra artiklar vetenskapliga samtidigt som de böcker
vi använt oss utav är kurslitteratur ifrån bygg- och fastighetsekonomiprogrammet på
Högskolan i Halmstad.

3.8 Validitet
3.8.1 Intern giltighet
Eftersom våra respondenter är fastighetsmäklare som alla arbetar med fastighetsvärdering har
de god kunskap om ämnet och då de är förstahandskällor som intervjuas personligen, via
primärdata, blir empirin tillförlitlig på den punkten. Dessutom borde inte respondenterna ha
några klara motiv att ljuga då det inte ligger i deras intresse, samt att det inte finns något att
vinna på att tala osanning. De olika respondenterna är dessutom oberoende av varandra och
av informationen som kommer fram vilket ger dem en större anledning till att vara uppriktiga.
Då vi även haft en öppen dialog med respondenterna kring våra frågor har vi samlat in
information som kommer spontant från dem. Eftersom dessa punkter stödjer vår
empiriinsamling torde informationen vara tillförlitlig och valid. Vi är dock medvetna om att
det kan förekomma avvikelser där respondenten säger det som de tror att vi vill höra. Såsom
intervjuareffekten kan framkalla att vi som intervjuar påverkar och styr frågorna mot ett visst
svar från respondenten under den personliga intervjun (Jacobsen, 2002).
3.8.2 Extern giltighet
Vi har genomfört intervjuer med olika kontor som vi tror tillsammans blir representativa för
det stora antalet mäklarbyråer. Respondenterna har vi delat in i olika kategorier efter områden
och gles- kontra tätbygd för att kunna undersöka de olika sambanden och olikheterna mellan
områdena inom fastighetsvärderingsarbetet. Genom att ha dessa kategorier ville vi även se hur
fastighetsvärderingen sker på olika marknader, för att se skillnader och kunna generalisera.
Det är svårt att hävda att de resultat som vi kommer fram till är representativa för hela
populationen då stickprov lätt kan bli sneda och otillräckliga. Det går aldrig att säkerställa att
ett stickprov är representativt, det kan endast göras sannolikt. Det framkommer dock att om
en synpunkt återkommer hos flera enheter kan det dras allmänna slutsatser om att det är ett
generellt drag hos enheterna och även då i populationen. Det gör att vår studie känns
generaliserbar till en viss del genom att vi inte fått något radikalt avvikande svar från någon
intervju om hur de på kontoret genomför fastighetsvärderingen (Jacobsen, 2002).
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3.9 Tillvägagångssätt för intervju
Syftet med detta stycke är att tydliggöra processen från intervjutillfället till empirikapitlet i
uppsatsen. Det kan finnas faktorer som i processen mellan intervju till färdig empiri påverkat
oss i hur vi tolkat information och således också utkomsten av arbetet. Samtliga
besöksintervjuer skedde individuellt med en respondent i taget. Under besöksintervjuerna var
vi två undersökare på plats för att ta anteckningar samt föra intervjun framåt. En av oss
undersökare fokuserade på att skriva ner vad respondenten svarade och den andre fokuserade
på samtalet i sig. Eftersom vi höll öppna intervjuer kunde samtalen ibland hamna utanför
intervjuguidens ramar, något som försvårade efterarbetet eftersom det blev mycket text att
bearbeta. Det var under hela intervjun viktigt för oss att trots detta skriva ner även sådana svar
som föll utanför ramen, då detta skulle kunna komma till användning vid ett senare tillfälle
under uppsatsprocessen. Efter varje intervju klargjordes vad respondenten svarat och varje
svar antecknades under relevant rubrik eller underrubrik i intervjuguiden. De svar som vi
ansåg inte skulle tillföra arbetet något togs bort. Från intervjuguiden skrev vi sedan
empirikapitlet, där vi redovisat svaren från intervjuerna varje rubrik för sig. Det ger empirin
ett sammanhang att för varje huvudrubrik få veta vad samtliga respondenter svarat. Att
empirin följer uppsatsens tre huvudteman ger på så sätt en tydlig struktur.
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4. Empiri
Empirin inleds med en förklaring av empirins uppbyggnad och val av respondenter. Detta
följs av en presentation av de åtta respondenterna. Vidare redovisar vi våra svar från
respektive besöksintervju utefter våra huvudämnen för att dessa skall följa en råd tråd
emot analysen.

4.1 Inledande kapitel om empirin
Vi har intervjuat åtta olika fastighetsmäklarkontor i fyra olika kategorier, två kontor på
respektive kategori. De olika områdeskategorierna är uppdelade efter hur många
jämförelseobjekt det finns på just den marknaden. Vi har gjort följande urval: landsbygd,
exklusiva objekt över stora områden, tätort/villaområde samt landsbygd/mindre ort vid
kustbandet. På så sätt har vi undersökt områden som är representativa för stora delar av
landet. För att ge en tydlig struktur inleds empirin med en presentation av samtliga
respondenter samt mäklarkedjan de representerar. Alla åtta respondenter har fått svara på
samma frågor och därför har vi kunnat sammanställa intervjusvaren efter uppsatsens tre
huvudrubriker.

4.2 Presentation av respondenterna
4.2.1 Landsbygd
Arne Westman, mäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Ulricehamn/Tranemo
Fastighetsbyrån är marknadsledande på den svenska bostadsmarknaden och är ett helägt
dotterbolag till Swedbank. Fastighetsbyrån grundades 1966. Under 2012 förmedlade
Fastighetsbyrån ca 35 000 bostäder. Arne Westman har ägt kontoret i Ulricehamn och varit
franchisetagare i 15 år, men jobbat som mäklare i 26 år. Westman mäklar allt från villor till
industriella fastigheter i Ulricehamns och Tranemo kommun.
Björn Berglund, mäklare och franchisetagare på Mäklarhuset Värnamo/Gnosjö
Mäklarhuset är idag Sveriges största privatägda mäklarfirma med cirka 130 kontor runt om i
Sverige. Mäklarhuset har funnits sedan 1973. Björn Berglund har jobbat i branschen i 33 år
och gjort uppåt 1700 fastighetsaffärer. Berglund gick från bankväsendet till mäklarbranschen
som ung och har alltid jobbat i trakterna kring Värnamo.
4.2.2 Exklusiva objekt över stora områden
Cecilia Jönsson, mäklare på Askengren fastighetsmäklare Grebbestad
Askengren fastighetsmäklare är en privat mäklare som fokuserar området från Strömstad ner
till Orust. Cecilia Jönsson började sin karriär på bank men gick sedan över till att mäkla
fastigheter. Sedan åtta år tillbaka har Jönsson jobbat på Askengrens fastighetsmäklare i
Grebbestad. Innan dess var hon en kortare tid på Bjurfors på Franska Rivieran.
Mathias Martinsson, mäklare och butikschef på Skeppsholmen Sotheby’s International
Realty
Skeppsholmens Fastighetsmäkleri startade 1992 i Stockholm och köpte för några år sen
franchiserätten till det internationella företaget Sotheby’s International Realty. De arbetar
efter devisen livskvalitet & drömboende. Mathias Martinsson har jobbat som mäklare på
Skeppsholmen i tre år. Martinsson inledde sin mäklarkarriär på Bjurfors men blev sedan
erbjuden att börja mäkla på Skeppsholmen. Idag jobbar Martinsson i hela Bohuslän med
utgångspunkt i Göteborg.
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4.2.3 Tätort/villaområde
Pernilla Johansson, mäklare på Bjurfors Halmstad
Bjurfors grundades 1965 och finns idag i de flesta större orter i Sverige samt på flertalet
fritidsorter. Pernilla Johansson tog mäklarexamen 2009 och har sedan dess mäklat i både
Helsingborg och Halmstad. Johansson jobbar idag från Falkenberg till Laholm, samt inåt i
landet med både villor, tomter, gårdar och skogsfastigheter.
Lenita Lepistö, mäklare och franchisetagare på Husman Hagberg Mölndal och Härryda
kommun
Husman Hagberg grundades i Stockholm 1997 och idag finns 70 Husman Hagberg-kontor
runt om i landet. Husman Hagberg fokuserar på den lokala förankringen och strävar efter att
ha bäst lokala kännedom. Efter flera år i restaurangbranschen sadlade Lenita Lepistö om och
började plugga till fastighetsmäklare i Borås. Den första tiden jobbade Lepistö som mäklare
för Länsförsäkringar men startade sedan franchise för Husman Hagberg i Härryda och
Mölndals kommuner.
4.2.4 Landsbygd/mindre ort vid kustbandet
Carolina Fallenius, mäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling
Grebbestad
Svensk Fastighetsförmedling ingår i Swedbank franchise och har idag 230 kontor runt om i
Sverige. År 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling ca 29500 bostäder. Carolina
Fallenius har jobbat på dagis och inom sjukvården innan hon gick över till mäkleriet. År 2002
öppnade kontoret i Grebbestad och sedan dess har Fallenius jobbat administrativt och de
senaste fyra åren även varit registrerad fastighetsmäklare.
Helén Roth, mäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling Orust
Svensk Fastighetsförmedling ingår i Swedbank franchise och har idag 230 kontor runt om i
Sverige. År 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling ca 29500 bostäder. Helén Roth har
jobbat som mäklare i drygt tio år och har hela tiden varit verksam inom Svensk
Fastighetsförmedling. Idag är Roth franchisetagare och mäklare på Orust, Tjörn och i
Stenungssund.
4.3 Värderingsprocessen
Hur de på respektive kontor går tillväga vid en fastighetsvärdering kan bero på vilka riktlinjer
franchisetagaren satt upp och hur den enskilde mäklaren väljer att jobba. Men tydligt är att
erfarenheten av att värdera väger tyngst. Det säger Arne Westman på Fastighetsbyrån. Det är
erfarenhet av området som objektet ligger i, erfarenhet av typen av hus samt erfarenhet av hur
marknaden agerar och vad marknaden kan vara villig att ge, konstaterar Carolina Fallenius på
Svensk Fastighetsförmedling. Helén Roth på Svensk Fastighetsförmedling på Orust berättar
om en så kallad ”skrivbordsvärdering” innan hon åker ut till objektet. Med det menar Helén
Roth att hon tittar på fakta om tidigare försäljningar innan kundmötet och den okulära
besiktningen. De fakta som ligger till grund för skrivbordsvärderingen hämtar Roth genom
”värderingsdata”, den hemsida som mest frekvent används av fastighetsmäklare i dag.
Värderingsdata har information om värdefaktorer så som ålder på objekt, antal sovrum,
storlek (bi- och boyta) med mera, sådant som kan ge en liten hint om värdet, säger Roth.
Mathias Martinsson på Skeppsholmen i Göteborg berättar att han använder kompletterande
information till informationen om jämförelseobjekten för skrivbordsvärderingen. Tidningar,
taxeringsvärde och hemnet.se nämner han som ytterligare hjälpmedel. Men även att han tittar
på Hemnet.se för att få en uppfattning av läget i området innan han åker ut till kunden. Björn
Berglund på Mäklarhuset i Värnamo nämner tidningar som en källa till information om
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tidigare försäljningar i trakten. Arne Westman svarade att han inte alls tittar på
jämförelseobjekt innan han åker ut till kunden. Westman som är verksam på en av de mindre
orterna i Sverige och har lång erfarenhet av fastighetsmäkleri, varför han alltid endast går på
magkänsla vid värderingen. Cecilia Jönsson på Askengren berättar att hon ibland tar hjälp av
kollegorna på kontoret när hon är osäker på ett fastighetsvärde, för att få hjälp av kollegornas
erfarenhet. Ibland kan hon färgas av vad hon tycker om köparna och då kan det vara svårt att
hålla isär tycke och värdering. Pernilla Johansson på Bjurfors i Halmstad säger att de kan ta
hjälp av varandras erfarenhet på kontoret för att få en värdering rätt.
När mäklare använder sig av jämförelseobjekt inför värderingen är det värdefaktorerna som
går att återfinna på hemsidan ”värderingsdata” som jämförs: storlek, ålder och antal sovrum.
Två stora jämförelsefaktorer som inte kan mätas eller rapporteras i ett system är läge och
husets skick. Läget är något som är svårt att få med via ett system, säger Carolina Fallenius på
Svensk Fastighetsförmedling. Där svarar Fallenius att de måste avgöra värdet av läget på
plats. Läget är viktigt för såväl Björn Berglund som är verksam inne i landet, som för
Carolina Fallenius som arbetar med objekt vid kusten. Pernilla Johansson mäklar i
villaområden och nämner att läget är det viktigaste, och syftar då på närhet till
kommunikationer, matvaruhandel, dagis och skola.
Det framkom i intervjuerna att det som påverkar värdet mest och även hur flitigt användandet
av jämförelseobjekt är varierar. Lenita Lepistö på Husman Hagberg i Mölndal/Härryda säger
att badrums- och köksrenoveringar har störst påverkan på värdet, då dessa är de mest
kostsamma renoveringarna. Den information som är baserad på skicket i huset är av stort
värde, säger hon. Helén Roth säger att hon inte kan veta om renoveringar utförts i en
jämförelsefastighet om hon inte själv varit i huset. Björn Berglund svarade att han endast
använder jämförelseobjekt för att visa kunden (säljaren) vilka priser som gäller i området för
tillfället. Det ökar trovärdigheten för mäklarens egen värdering, trots att han redan gjort sin
värdering.
Mathias Martinsson berättade att svårigheterna i att hitta relevanta jämförelseobjekt ofta är
lägesanknutna faktorer. Han säger att strandtomt och havsutsikt är de två svåraste faktorerna
att värdera. Dessa går inte att sätta ett pris på utan får väga in i helhetsbedömningen av värdet.
Arne Westman på Fastighetsbyrån i Ulricehamn säger att om ett objekt inte går att jämföra
med ett annat beror det ofta på att objektet som ska värderas ligger i ett helt annat läge än de
objekt som närmast skulle kunna vara jämförbara. Detta sätter krav på mäklaren att använda
sin erfarenhet och sin magkänsla för marknadsläget, säger Westman. Han fortsätter med att
konstatera att marknaden styr vid de flesta värderingar han gör.
Pernilla Johansson på Bjurfors i Halmstad konstaterar att jämförelseobjektens skick har stor
betydelse på värderingen. I dagsläget, då många av mäklarna använder sig av hjälpmedlet
värderingsdata för att få information jämförelseobjekt, saknas fakta om husens skick. Om
både badrum och kök blivit renoverat påverkar detta värdet i allra högsta grad, säger Pernilla
Johansson. Men endast genom att titta på värderingsdata ser hon inte jämförelseobjektens
skick, utan endast byggår. Detta gör att hon aldrig kan vara säker på om det huset hon jämför
med var i bättre skick än värderingsobjektet, fortsätter hon. Bristen på information om husens
skick är en stor nackdel med att använda jämförelseobjekt. Cecilia Jönsson på Askengren i
Grebbestad tycker att informationen om jämförelseobjektens skick är bristfällig. Jönsson
säger att de svåraste värderingsbedömningarna är de där fastigheten har ett unikt läge, och de
jämförelseobjekt som finns inte beskriver något om skicket inuti huset. Erfarenheten får då ta
över, säger hon.
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När det gäller prisökningen som varit de senaste åren i Sverige säger Arne Westman att han
önskar att det skulle stagnera nu, då det gått väldigt bra för Fastighetsbyrån i Ulricehamn. Han
säger också att glesbygden påverkas mer av lågkonjunktur än vad storstaden gör. Helén Roth
på Svensk Fastighetsförmedling på Orust säger att priserna i Sverige jämförelsevis ligger
lägre än i övriga Europa, och att hon därför tror att priserna på fastigheter kommer att fortsätta
att öka. De fastigheter som Helén Roth säljer som ligger närmast Göteborg är de som ökat
mest i värde, då det är mest populärt för den köpstarka gruppen kunder som jobbar i
Göteborg. Pernilla Johansson poängterar att prisökningen som varit de senaste åren inte är
önskvärt från mäklarens synvinkel, då mäklare vill ha en stabil marknad att jobba på. Pernilla
Johansson efterfrågar inte ett högt slutpris på varje försäljning, det är ofta säljaren som vill ha
så mycket som möjligt för sitt hus. Pernilla Johansson ser dock att det idag är en mer stabil
marknad än mellan åren 2006-2007.
Om prisökningen och en potentiell bostadsbubbla svarade Carolina Fallenius att om det
fortsatt kommer att råda bostadsbrist i Sverige så kommer priserna fortsatt att öka. Men hon
tycker inte att det är hållbart då de, på kustbandet, sett en otrolig prisökning de senaste åren.
Mathias Martinsson tror att mycket beror på ränteläget i landet. Han tycker att de låga
räntorna bidrar till att människor idag köper, kanske mer än de faktiskt har råd med. Det
märks mest av inne i storstaden. Han önskar dock att priserna stagnerar och tror att det
kommer göra det framöver, så att den årliga prisökningen inte kommer vara lika hög. Björn
Berglund på mäklarhuset i Värnamo tycker att priserna på landsbygden ligger på en stabil och
bra nivå. Det är långt ifrån en bostadsbubbla här hos oss, säger han. Annat är det i tätorterna.
Cecilia Jönsson tror inte att priserna är hållbara så som läget är nu. Hon poängterar dock att
hon kan bli hemmablind och inte själv se hur mycket priserna faktiskt stegrat de sista åren.

4.4 Automatiskt värderingssystem
Cecilia Jönsson har bakgrund inom bankvärlden och säger att hon har erfarenhet av
automatiska system från den tiden. Hon berättar att de på banken kunde få fram ett uppskattat
värde av en fastighet endast genom att gå på taxeringsvärdet och bankens eget
jämförelsesystem. Detta låg sedan till grund för om kunden kunde ta utökade lån på sin
fastighet. Hon säger dock att systemen inte ofta stämde och att värderingarna blev ganska
otillräckliga. Vi visste ingenting om fastighetens skick eller uppdaterade värden när vi gjorde
skrivbordsvärderingen, säger hon. Det blev ett framräknat värde utan någon
verklighetsförankring. Björn Berglund på Mäklarhuset i Värnamo säger att de i en liten ort
inte ser någon mening med att sitta kvar bakom skrivbordet och värdera. Uppoffringen de gör
och den tid det tar att åka ut till fastigheten för att värdera är ingenting i jämförelse mot vad
de får tillbaka av det kundmötet. Plus att värderingen på plats blir mycket mer korrekt, säger
Björn Berglund. Han nämner att de fått erbjudande om automatiska värderingssystem på
mailen men att de inte är intresserade.
De mäklare som har kommit i kontakt med utländska investerare och husaspiranter berättar
om hur värderingen går till i Norge. Där finns en särskild besiktningsman, en så kallad ”takst”
som gör samtliga värderingar inför försäljning. Det betyder att en oberoende part gör
värderingen och på så sätt elimineras risken för att personligt tycke och personliga
förväntningar spelar in på fastighetsvärderingen. Cecilia Jönsson säger att det finns en positiv
aspekt i att en oberoende part värderar, då detta kan ge ett värde som är rensat från mäklarens
och säljarens förhoppningar.
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Det informationssystemet som de allra flesta mäklare använder sig av för information om
försäljningar och köpesummor är ”Värderingsdata”. Här finns olika möjligheter att ringa in ett
område för att se relevanta försäljningar som gjorts just i det området. Man kan sedan gå ner
på detaljnivå för att se byggår, köpeskilling och taxeringsvärde för objekten i närområdet.
På Skeppsholmen berättar Mathias Martinsson att de har de ett helt eget system där
fastigheter kan skickas mellan de olika kontoren, och även internationellt mellan alla
Sotheby’s International Realty kontor. Det är för att underlätta för sina mäklare men också för
kunderna, som i många fall letar bostäder utomlands eller bor utomlands och vill flytta hem
till Sverige. Även Fastighetsbyrån använder sig av system för lagring av information, vilket är
internt och gäller endast för Fastighetsbyrån. Det systemet liknar inte ett automatiskt
värderingssystem, utan finns bara till för att behandla information om kunder, säger Arne
Westman på Fastighetsbyrån.
Arne Westman säger att han inte hade haft nytta av ett automatiskt värderingssystem. Han går
mest på erfarenhet vid värderingen och säger därför att han inte skulle ha användning av ett
system, hur utvecklat det än kan vara. Mathias Martinsson berättar att de på Skeppsholmen
har testat att använda sig av system för digital beräkning av värde men att det inte fungerade
hos dem. Ofta är fastigheterna de förmedlar så olika att systemens uppskattning inte är i
närheten av priset som fastigheten slutligen säljs för. Mathias Martinsson säger att det i
slutändan handlar om att säljaren ska få vad denne vill ha för fastigheten, och att det därför är
svårt att få med den prisdämpande effekten ett sådant system skulle ha. Björn Berglund på
Mäklarhuset i Värnamo verkar på en liten, lokal marknad och säger att det inte behövs ett
system där eftersom de har den mesta informationen i huvudet.
Lenita Lepistö hade velat se ett utbyggt system som tar fram fler detaljer på de försäljningar
som gjorts. Hon hade haft nytta av en bredare uppgiftsbas vid värderingen. Däremot ser hon
en svårighet i att systemen inte skulle kunna ta hänsyn till marknadens läge, där slutpriser ofta
kan hamna över vad huset faktiskt kan vara värt. Det har att göra med vad säljaren vill ha för
sin fastighet, säger hon. I Göteborg hade det varit svårt att använda den prisdämpande
funktionen eftersom det är väldigt hård konkurrens att som mäklare få in objektet. Den som
värderar högst får också ofta uppdraget. Carolina Fallenius som är verksam på norra
västkusten skulle vilja se ett system som tog hänsyn till objektens skick och deras lägen.
Cecilia Jönsson som också mäklar på norra västkusten och över stora områden säger att hon
hade haft stor nytta av en utökad uppgiftsbas av genomförda försäljningar. Hon hade velat se
att objektsbeskrivningen låg ute tillsammans med övrig information på värderingsdata, så att
hon fick en uppfattning om hur skicket på fastigheten är. Helén Roth på Svensk
Fastighetsförmedling på Orust hade i ett utökat värderingssystem velat se
objektsbeskrivningen, samt utgångspris och hur mycket fastigheten sedan budats upp till det
slutliga försäljningspriset.

4.5 Fastighetsmarknaden
Att efterfrågan styr priset är en självklarhet säger Pernilla Johansson på Bjurfors i Halmstad.
Efterfrågan styr marknadsvärdet på den marknad där hon är verksam. Mathias Martinsson
säger att det spelar stor roll var ifrån säljaren kommer, då det speglar förväntningarna på
slutpris. Både köpare och säljare har således möjlighet att påverka det slutliga priset. När det
gäller köparens förväntningar säjer Cecilia Jönsson på Askengren i Grebbestad säger att
många spekulanter tittar mycket på fastighetens taxeringsvärde. Det blir missvisande då
taxeringen i dagsläget inte alls behöver ligga i närheten av vad marknaden är villig att ge för
huset. Hon säger att många hus blir lite övervärderade då säljaren har stora förväntningar på
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husets värde. Även Carolina Fallenius håller med om att många hus blir övervärderade på
grund av att säljaren har högre förväntningar på fastighetens värde. Carolina Fallenius,
Mathias Martinsson och Cecilia Jönsson säger att säljaren oftast vill ha ett så högt
marknadsvärde och försäljningspris som möjligt. Carolina Fallenius berättar även om de fall
då säljaren vill ha ett högre marknadsvärde på fastigheten. Då hon endast kan försöka möta
upp till deras förväntningar för att sedan se om priset håller på marknaden. Hon förklarar att
det marknadsmässiga fastighetsvärdet inte kan ha konstateras förrän fastigheten varit ute på
marknaden i några månader.
Vad som styr marknaden är svårt att definiera säger Carolina Fallenius, men en del
karaktäristiska drag finns enligt henne. Hon ser många köpstarka spekulanter från
Stockholmsområdet, som köper för att ha en bostad på sommaren. De attraktivaste områdena
är Fjällbacka och Grebbestad. Däremot har köparna inte för avsikt att göra en ren investering,
eftersom huspriserna på de orterna redan är så höga att det knappt går att få mer för
fastigheterna som det är. Carolina Fallenius berättar vidare att hon har många köpare från
Norge, samt svenskar som köper semesterhus. Även en del ortsbor som vill bo kvar i
Grebbestad och Fjällbacka. Lenita Lepistö ser att den generelle köparen är unga familjer eller
barnfamiljer som köper för att bo permanent. Hon märker inte av några spekulationsköp alls.
Arne Westman ser också barnfamiljer och par som köper fritidsstugor med avsikten att bo.
Arne Westman tror att de som köper fritidsstugor har ett delat spekulations och boendesyfte
med sin fastighetsinvestering. Det är aldrig en dålig affär att köpa fritidsstuga här i trakten,
säger han. Han påpekar också att de utländska investerare som köpte fastigheter i Sverige för
25 år sedan, främst danskar och tyskar, säljer nu sina fastigheter och flyttar hem.
Gällande köpbeteenden ser Björn Berglund delat investerings- och boendesyfte hos köpare
idag. På marknaden där han är verksam är det möjligt att göra en vinst om fastigheten
renoveras upp och görs i ordning. Dock vill de flesta köpa för att bo, säger han. Ett fåtal av
köparna har rena spekulationssyften och har endast som mål att tjäna pengar på sin
fastighetsinvestering. Cecilia Jönsson säger att det förr fanns fler rena spekulanter, som hade
investeringen som enda syfte. Idag ser hon fler köpare som kombinerar investeringen med en
familjetradition att bo på den lilla orten vid havet. Hon nämner även Norrmän och Holländare
som köpstarka grupper av kunder. Mathias Martinsson beskriver sin typiske köpare som i den
övre medelåldern, ofta en egen företagare som har pengar att investera i ett bra boende vid
kusten. De har gjort sin investering i egna bolag och andra företag och ser generellt inte
fastighetsköpet som en investering som genererar vinst. Att bo permanent eller för semester är
ofta syftet, säger Martinsson.
Pernilla Johansson berättar att den typiske köparen är barnfamiljer som köper för
permanentboende och långtidsboende. Hon är verksam i tätort i Halmstadsområdet och säger
att skilsmässorna har ökat markant och därmed också villaförsäljningarna. På grund av detta
är det många i medelåldern som säljer sina villor. Endast vid kustbandet ser hon mer av
spekulationssyfte, där många investerare och semesterfirare köper de större fastigheterna. Här
kommer många ner från Stockholm för att bo på sommaren. Det kan vi kalla ett delat syfte att
placera pengar i fastigheten och använda för semesterfirande, säger hon. Helén Roth ser inga
typiska köpbeteenden utan säger att de har alla typer av köpare. Däremot finns det inte så
många kunder som endast köper i spekulationssyfte. Om vi delar upp köparna i
procentandelar kommer cirka 33 % av våra köpare från Göteborg, och de köper
permanentbostäder och fritidshus.
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5. Analys
I analysen ställer vi empiri mot empiri tillsammans med den teoretiska referensramen.
Analysen är uppdelad efter de tre huvudrubrikerna. För varje huvudrubrik redovisas vad
teorin säger samt vad vi fått fram under intervjutillfällena. Avslutningsvis sammanfattar vi i
en modell vår empiriska studie för att förtydliga huvudfrågor och vår tolkning av svaren inför
slutsatsen.

5.1 Presentation av respondenterna
5.1.1 Landsbygd
• Arne Westman - mäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Ulricehamn/Tranemo
• Björn Berglund - mäklare och franchisetagare på Mäklarhuset Värnamo/Gnosjö
5.1.2 Exklusiva objekt över stora områden
• Cecilia Jönsson - mäklare på Askengren fastighetsmäklare Grebbestad
• Mathias Martinsson - mäklare och butikschef på Skeppsholmen Sotheby’s
International Realty
5.1.3 Tätort/villaområde
• Pernilla Johansson - mäklare på Bjurfors Halmstad
• Lenita Lepistö - mäklare och franchisetagare på Husman Hagberg Mölndal och
Härryda kommun
5.1.4 Landsbygd/mindre ort vid kustbandet
• Carolina Fallenius - mäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling
Grebbestad
• Helén Roth - mäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling Orust

5.2 Värderingsprocessen
5.2.1 Värderingstekniker
De olika värderingstekniker som Institutet för värdering av fastigheter och SFF (2011)
nämner är ortsprismetoden, produktionskostnadsmetoden och avkastningsmetoden. Vid
intervjuerna svarade sju av de åtta mäklarna att de använder sig av jämförelseobjekt med
tidigare försäljningsstatistik i områdena där de är verksamma. Fastighetsmäklarna kallar detta
för en så kallad ”skrivbordvärdering”, där de kontrollerar området runt objektet och vad som
sålts där tidigare. Det kan handla om information från värderingsdata, från tidningar, andra
hemsidor och taxeringsuppgifter. Den jämförelsemetoden kallas i dagligt tal
”ortsprismetoden”. Arne Westman urskiljer sig då han säger att han inte använder en
jämförelsemetod vid fastighetsvärdering. Han säger att han endast går på erfarenhet och läget
på marknaden när han sätter sitt utgångspris. Detta likställs med ortsprismetoden då en analys
av marknadsläget inkluderar tidigare försäljningar i området. Arne Westman arbetar på en
liten marknad och på landsbygden där han har bra koll över de objekt som säljs. På det sättet
behöver han inte använda jämförelseobjekt på samma sätt som de övriga mäklarna behöver.
Mäklarna som jobbar i storstäder kan omöjligen ha kontroll över alla objekt som säljs
eftersom det sker fler försäljningar där.
”Marknadsvärdet” har Institutet för värdering av fastigheter och SFF (2011) definierat.
Carolina Fallenius beskriver marknadsvärdet då hon säger att ”det är erfarenhet av området,
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typen av hus och hur marknaden agerar och vad den kan vara villig att ge” som styr priset på
objektet. Kinnard Jr (2001) argumenterar att det har blivit en konst att värdera och att
mäklaren får göra rena uppskattningar av värdet där det är brist på relevanta jämförelseobjekt.
Mathias Martinsson berättar att det som är svårast i värderingen är när fastigheten ligger i ett
unikt läge. Svårigheten blir då att hitta relevanta jämförelseobjekt, när läget inte går att
jämföra med något annat. ”Jag får göra en helhetsbedömning av värdet istället för att använda
mig av jämförelseobjekt i de situationerna.” Arne Westman som säger att magkänslan är det
viktigaste att lita på när han mäklar fastigheter med unika lägen. Den värderingsprocess som
Kinnard Jr (2001) omnämner som ”en ren uppskattning” och snarare en konst än ett yrke,
liknar vad mäklarna säger är ”erfarenhet och magkänsla”.
Kinnard Jr (2001) säger att en värdering görs bäst med hjälp av uppdaterad och tillräcklig
mängd data om värderingsobjekten och jämförelseobjekten. Flera av mäklarna konstaterar att
jämförelseobjektens skick har stor betydelse för värderingen och att fastigheternas tekniska
standard spelar stor roll. Hjälpmedlet och hemsidan värderingsdata tycker både Pernilla
Johansson och Cecilia Jönsson innehåller bristfällig teknisk information om
jämförelseobjektens skick. De båda påpekar att bristen på information blir en nackdel när de
tittar på jämförelseobjekt. Informationen måste vara uppdaterad för att bidra till en korrekt
fastighetsvärdering. Jönsson säger att de svåraste värderingarna är när fastigheterna har unika
lägen där det är omöjligt att ta reda på fastigheternas tekniska skick. Pernilla Johansson säger
att en renovering av badrum och/eller kök gör stor skillnad på värdet, och det är information
som hon inte kan utläsa med hjälp av värderingsdata i dagsläget. Vad Johansson och Jönsson
säger om den bristfälliga informationen känner inte de mäklare av som inte använder sig av
värderingsdata. Således är problemet med bristfällig information ett problem endast för de
mäklare som valt att använda sig av hemsidan värderingsdata. Det kan bero på att de mäklare
som arbetar på små orter känner sin marknad såväl och därför inte upplever bristfällig
information.
Att ha tillgång till en större mängd information gör att mäklare får en stabilare grund och
större kunskap om sina värderingsobjekt och de kan på så sätt göra värderingar baserade på
ett större underlag information, argumenterar Kinnard Jr (2001). Trots att samtliga mäklare
inte anger att de använder sig aktivt av värderingsdata har de tvivelsutan nytta av den
information som finns tillhands om sålda objekts skick och läge.
”Värderare måste vara beredda på framtidens arbetssätt, annars kommer andra
yrkesgrupper att ta över deras arbetssysslor” – Kinnard Jr (2001)
5.2.2 Bestämmelsen av fastighetsvärdet
Carolina Fallenius, Mathias Martinsson och Arne Westman beskriver att området, typen av
hus samt hur marknaden agerar och vad den är villig att ge är de centrala faktorerna för själva
värderingen. Mathias Martinsson lägger också mycket tid på att undersöka området i fråga
innan han värderar och använder sig bland annat av hemnet.se för att få en förståelse för
prisnivåerna i områden som han inte känner till så väl. Arne Westman säger att ”marknaden
styr de flesta värderingar jag gör”. Samtliga av de tillfrågade mäklarna säger att när det är
brist på relevanta jämförelseobjekt så bestämmer marknaden priset på fastigheten. Av detta
framgår det att jämförelseobjekten är det första som mäklaren beaktar innan de gör en
marknadsanalys vid bestämmelsen av fastighetsvärdet.
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5.2.3 Prisutveckling
Sex av åtta fastighetsmäklare berättar att de inte tycker att prisökningen är önskvärd. Pernilla
Johansson är en av dem och hon poängterar att hon varken efterfrågar ett högt slutpris eller
höga försäljningssiffror utan istället en stabil arbetsmarknad. Cecilia Jönsson säger samma
sak när hon förklarar att det är lätt att bli hemmablind och att prisökningen därför inte märks
av i det dagliga arbetet, men att hon önskar att priserna stagnerar nu. Björn Berglund är en de
två mäklare som däremot anser att priserna ligger på stabil nivå, han tycker att prisnivån på
landsbygden är långt ifrån en bostadsbubbla. Även Helen Roth tycker som Björn Berglund
och tror på en fortsatt prisökning och hon jämför Sverige med övriga Europa. Europa ligger
på en högre prisnivå än den svenska fastighetsmarknaden säger Helen Roth. Kinnard Jr
(2001) argumenterar att fastighetsmäklaren gör fastighetsvärderingen för deras egen vinstmaximering vilket går emot vad fastighetsmäklarna svarat angående om prisutvecklingen är
önskvärd eller inte. Prisökningarna som varit de senaste åren är enligt sex av åtta mäklare inte
bra eftersom det hotar mäklarnas arbetsmarknad. De mäklare som säger att prisökningen inte
märks av är de som jobbar på mindre orter. I storstäderna samt vid kustbanden är mäklarna
överens i sina svar att de önskar att priserna stagnerar för att bibehålla en stabil
arbetsmarknad.

5.3 Automatiskt värderingssystem
Samtliga fastighetsmäklare är bekanta med automatiska värderingssystem sedan innan. Sju av
åtta fastighetsmäklare har fått erbjudande om att använda sig av automatiska
värderingssystem, dock är det endast en av mäklarna som har erfarenhet av att ha jobbat med
systemen sedan innan. Cecilia Jönsson jobbade delvis med automatiska värderingssystem
under hennes tid på banken. Hon säger att värderingen ofta inte stämde med marknadsvärdet
och att värderingarna blev otillräckliga på grund av bristande information. Den bristande
informationen bestod av att systemen inte hade uppdaterad information och att skicket på
fastigheterna inte framgick. Björn Berglund poängterar att fastighetsmäklaren lever på att
komma ut till kunden och marknadsföra sig själv, därför ser han den okulära besiktningen
som en möjlighet till framtida affärer, något som går förlorat om det byts ut mot ett
automatiskt värderingssystem. Kinnard Jr (2001) argumenterar för att rena uppskattningar får
göras på fastighetsvärdet där otillräcklig data finns vilket leder till ett felaktigt bedömt
fastighetsvärde. Mäklarna ställer sig frågande till huruvida ett automatiskt värderingssystem
hade fungerat att använda idag eftersom endast en av dem har erfarenhet av att ha jobbat i ett
av systemen. Det är inte konstigt att mäklarna är tveksamma till något som de inte har testat i
verkligheten.
Flera av mäklarna påpekar att det ofta saknas information om jämförelseobjektens skick på
värderingsdata, exempelvis om renoveringar är gjorda eller inte i fastigheterna vilket i högsta
grad är värdepåverkande, enligt många av dem. Pernilla Johansson säger att bristen på
information om husens skick är en stor nackdel med att använda jämförelsemetoder. Cecilia
Jönsson säger att de svåraste värderingarna är de där det inte finns någon information om
jämförelseobjektens skick. Ju färre transaktioner det finns i närheten av objektet desto svårare
är det för det automatiska värderingssystemet att sätta ett korrekt fastighetsvärde enligt Wyatt
(2010). Wyatt (2010) säger även att ju mer information det finns i det automatiska
värderingssystemet, desto bättre blir fastighetsvärderingen. Här framgår det att information
om jämförelseobjekten är det väsentliga för att komma fram till ett rättvist fastighetsvärde,
vilket ett automatiskt värderingssystem kan bidra med.
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Samtliga fastighetsmäklare är eniga om att det är erfarenhet och dagsläget på marknaden som
tar över vid bestämmelsen av fastighetsvärdet när jämförelseobjekten brister. Arne Westman
säger också att det är tydligt att erfarenheten av värdering väger tyngst. Carolina Fallenius
säger likt Arne Westman att erfarenheten av hur marknaden agerar, området och typen av hus
är något som underlättar enormt vid fastighetsvärdering. Mathias Martinsson berättar att de på
Skeppsholmen har testat att använda värderingsdata men att objektens lägen oftast är så unika
att det ger ett för lågt värde, således håller han inte med i de andra mäklarnas resonemang om
att det utgör en hjälp vid värdering. Detta kan bero på att Martinssons objekt ofta är
extravaganta och har unika lägen, vilka är svåra att jämföra.
De värdefaktorer som fastighetsmäklare nämner att de värdesätter är fastighetens storlek,
ålder, antal sovrum, bi- och boyta, samt läge och skick. Samtliga faktorer återfinns i GISsystemet och även där utgör de viktiga parametrar för värderingen (Wyatt, 2010). Lenita
Lepistö säger att hon hade haft användning för ett utbyggt automatiskt system för värdering
baserat på fler detaljer om de försäljningar som gjorts i närheten. Fyra av de andra mäklarna
säger även de att de hade haft nytta av ett automatiskt värderingssystem med utökad
information om genomförda fastighetsköp. Carolina Fallenius är en av dem som anser att det
hade varit bra med ett system som tar mer hänsyn till skick och läge. Även Cecilia Jönsson
önskar att objektsbeskrivningen hade sparats på värderingsdata för att hon skulle få en aning
om skicket på jämförelsefastigheten. Helén Roth anser att kompletterande information på
värderingsdata gällande utgångspris och köpeskilling vore på sin plats för att se hur priset
budats upp. Enligt Wyatt (2010) återfinns bland annat skicket på en fastighet i ett GIS-system.
De fastighetsmäklare som däremot inte efterfrågar ett kompletterat värderingsdata är de båda
mäklarna som arbetar på landsbygd i mindre områden, Björn Berglund och Arne Westman.
Detta kan bero på att de har bra koll på sina områden för att det görs färre försäljningar på
landsbygden. Det skulle vara omöjligt att fastighetsmäklare som arbetar över stora områden
har koll på alla fastighetsförsäljningar som görs i området. Även Mathias Martinsson nämner
att de på Skeppsholmen inte har ett behov av ett kompletterat värderingsdata eftersom
värderingsdata inte är av nytta för dem då det uppskattade värdet nästan alltid blir för lågt.
Således har tre av åtta mäklare ingen användning av ett automatiskt värderingssystem så som
de uppfattar det, eftersom de antingen verkar på för små marknader eller har ett för stort
område. Såsom Martinsson, där husen ofta har alldeles för unika lägen för att jämföras.

5.4 Fastighetsmarknaden
Att efterfrågan styr priset håller Pernilla Johansson och Cecilia Jönsson med om. Mathias
Martinsson säger att efterfrågefaktorn kan vara beroende av vart säljaren kommer ifrån då
detta speglar säljarens förväntningar på slutpriset. Mathias Martinsson berättar att säljaren
inte säljer fastigheten om inte denne får det pris som den begär. Om fastighetens läge är unikt
kan säljaren med fog driva upp priset till en högre nivå än jämviktsnivån enligt Lundmark
(2013). Cecilia Jönsson säger att det är många köpare som granskar taxeringsvärdet innan de
köper en fastighet, vilket kan bli väldigt missvisande då taxeringen ofta inte är uppdaterad
eller representativ för vad marknaden är villig att ge. Många hus blir övervärderade på grund
av att säljaren har högre förväntningar på fastighetens värde än vad marknaden är villig att ge
vid den tidpunkten säger Carolina Fallenius. Att det är säljaren som vill få ett högre pris än
marknadsvärdet på fastigheten går emot Kinnard Jr (2001) teorier om att mäklaren värderar
högt för egen vinning.
5.4.1 Köpbeteenden
Av intervjuerna framgick det att ingen av fastighetsmäklarna anser att det köps fastigheter i
rent spekulationssyfte, sålunda rena investeringar med det uttalade syftet att tjäna pengar. De
mest köpstarka grupperna som ser fastigheter mest som en investering är Norrmän och
!

30!

Holländare enligt Cecilia Jönsson. Även köpstarka kunder från Stockholmsområdet märks av
vid Grebbestads och Fjällbackas kustband, enligt Carolina Fallenius. Arne Westman berättar
däremot att det inte är lika mycket investeringar ifrån utländska köpare vid Ulricehamn och
Tranemo som det var för 20-30 år sedan. Att utländska investerare inte återfinns lika frekvent
på bostadsmarknaden i dagsläget kan tyda på att marknaden håller på att stagnera eller att
pristaket är för högt för deras efterfrågan.
Pernilla Johansson märker likt Jönsson och Fallenius av ett köpbeteende i form av
investeringstänkande. Speciellt i Tylösandsområdet. Här köps både för att bo och göra en
säker investering, säger Pernilla Johansson. Mathias Martinsson berättar motsatt, att han inte
märkt av något rent investeringsköpbeteende då hans kunder ofta har sina pengar placerade på
annat håll och är intresserade av att köpa sitt drömhem snarare än placera sina pengar i en
säker investering. Således beror det på vilken marknad mäklarna är verksamma på om de
märker av investeringsbeteende som trissar upp priserna eller inte. Samtliga mäklare svarar
dock att den största delen av deras kunder köper fastigheten för att bo och leva däri, utan ett
uttalat syfte att tjäna eller placera pengar.
Enligt Brealey, Myers och Allen (2011) karaktäriseras köparna utefter ett investeringstänk
vilket inte våra respondenter hållit med om utan bara erkänt till en viss del. Tre
fastighetsmäklare omnämner vikten av att säljaren endast vill sälja till de pris de tycker
fastigheten är värd. Mathias Martinsson identifierar alltid den potentielle köparen och ser
följande tydliga egenskaper: ofta en egen företagare och ofta i övre medelåldern. Även
Carolina Fallenius brukar likt Martinsson identifiera den typiska köparen som på marknaden
där hon är verksam ofta är Norrman, semesterfirare eller svensk ortsbo. Samtliga
fastighetsmäklare anser att ett litet investerartänk kan finnas hos många köpare, eftersom
förvärvet innebär att en stor summa pengar. Många köpare är väl medvetna om vad de tycker
att fastigheten är värd, redan innan de varit på en visning.
5.4.2 Investering & Prissättning
Våra respondenter har svarat att de inte ser ett så starkt investeringstänk hos fastighetsköpare
idag. Bland annat Carolina Fallenius påpekar att köparna inte har för avsikt att göra en ren
investering då fastighetspriserna redan är så höga i dagsläget. Lenita Lepistö säger att hon är
beroende av hennes specifika typ av köpare, hon säljer ofta till barnfamiljer och unga par i
tätorten där hon är verksam. Även Cecilia Jönsson är i behov av hennes typ av köpare som
bland andra är utländska investerare. Samtliga mäklare är beroende av deras potentielle
köpare, som alla skiljer sig från område till område. Därför måste mäklarna också jobba med
olika prissättningsstrategier eftersom varje marknad är unik och har olika kunder och
köpbeteenden. Det framgår av intervjuerna att vad som fungerar gällande prissättning på en
liten ort och marknad, inte alls skulle fungera på en större marknad. Berglund och Westman
som är verksamma i Tranemo respektive Gnosjö använder en typ av prissättningstrategi som
inte liknar den som beskrivs av Carolina Fallenius eller Mathias Martinsson.
Carolina Fallenius säger att säljaren nästan alltid vill ha ett så högt marknadsvärde och
försäljningspris som möjligt. Detta har även Mathias Martinsson och Cecilia Jönsson sagt,
vilket ger att säljaren i det stora hela alltid vill få maximalt ut av sin fastighetsförsäljning.
Fallenius säger att för de säljare som vill ha ett högre marknadsvärde på fastigheten kan
endast fastighetsmäklaren försöka möta upp till deras förväntningar för att sedan se om det
håller eller inte på marknaden. Hon fortsätter med att ett marknadsmässigt fastighetsvärde inte
kan konstateras förrän fastigheten varit ute på marknaden med ett givet utgångspris i några
månader, vilket stämmer överens med teorierna Hui, Wong och Wong (2012) har om att
marknadsvärdet bestäms först efter en viss marknadsföringstid. Först då kan hon veta om det
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pris hon satt är vad marknaden är villig att ge. Carolina Fallenius identifierar sina
köpbeteenden och väljer prisstrategi utefter dem. Är det en unik villa vid havet som hon skall
värdera är det ett högre prissegment som hon riktar sig mot. Unika fastigheter leder till ett
högre pris och således ett övre prissegment.
En fastighetsinvesterare köper fastigheter för att de vill maximera den egna förmögenheten
och på så sätt kommer de inte undan att investera i något mer eller mindre riskfyllt. De bäst
etablerade företagen arbetar efter långsiktiga relationer med deras kunder samt ett bra rykte
med arbetsintegritet och där kan vinstmaximering komma i konflikt med just det långsiktiga
arbetet (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Mathias Martinsson påpekar vikten av de långsiktiga
relationerna till kunden som får växa fram med tiden, och att dessa alltid prioriteras före
vinstmaximering. Tycker Mathias Martinsson att en fastighet inte är värd det priset som
säljaren vill ha så avböjer han förmedlingen hellre än att komma i konflikt med säljaren. Även
Pernilla Johansson påpekar att vinstmaximering inte är något önskvärt då upptrissade priser
försämrar arbetsmarknaden.
Tre av fastighetsmäklarna säger att majoriteten av deras köpare köper bostaden för det
långsiktiga ägandet och de resterande fem säger att köparnas investeringssyften är
kombinerade mellan långsiktigt ägande och blandat långsiktigt ägande med spekulation.
Enligt Arvid Lindqvist på Newsec (citerad i fastighetstidningen nr 5, juni 2013) har
fastighetsinvesterare ökat då det finns färre säkra alternativ som ger säker avkastning. Mathias
Martinsson säger att han inte känner igen avkastningstänket hos sina köpare då de placerat
sina pengar någon annanstans. Arne Westman nämner de tyskar och danskar som köpt
bostäder med honom för 20-30 år sedan och nu säljer med honom. Marknaden går aldrig att
förutspå en sådan lång period framöver vilket gör det riskfyllt för sådana investerare, säger
Arne Westman.
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5.5 Resultat av analys
Våra respondenter har olika förhållningssätt till automatiska värderingssystem och hur de
hade kunnat vara till nytta för dem. Svaren skiljer sig beroende på hur länge respondenten
arbetat som fastighetsmäklare, hur stort deras geografiska arbetsområde är samt vilka kunder
de riktar sig till. Fem av sex respondenter som använder sig utav jämförelseobjekt ser även
nytta i ett automatiskt värderingssystem, vilka samtliga använder sig utav värderingsdata i
dagsläget. De vill ha ett större underlag information om jämförelseobjekten för en stabilare
grund för fastighetsvärderingen.
Sju av åtta tycker att prisökningen skall stagnera men ingen av respondenterna hävdar att de
klart märker av fastighetsinvesterare på marknaden vilka trissar upp fastighetspriserna. Att
fastighetsmäklarna vill att priserna skall stagnera går emot teorierna om mäklarens intresse för
höga fastighetsvärderingar och vinstmaximering. Ingen av fastighetsmäklarna märker av
investerare. Modellen nedan är upplagd efter våra tre huvudområden; värderingsprocessen,
automatiska värderingssystem och fastighetsmarknaden. Samtidigt som våra underrubriker ur
den teoretiska referensramen har bearbetats för att få fram lämpliga och relevanta frågor från
samtliga fastighetsmäklarkontor. Modellen visar på så sätt de viktigaste frågorna angående
våra huvudområden för att klart redovisa vilka fastighetsmäklarkontor som svarat vilket.
5.4.1 Modell över huvudämnen och respondenternas svar
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6 Slutsats
För att besvara vår problemställning kommer vi i detta kapitel att dra slutsatser av vår studie
och de resultat vi presenterat i analysen. Vi kommer att diskutera ämnet och avsluta med de
viktigaste slutsatserna. Även studiens bidrag samt förslag till vidare forskning kommer att
behandlas.
Syftet med uppsatsen var att utreda hur fastighetsmäklare kan använda sig av automatiska
värderingssystem som en hjälp vid fastighetsvärdering i områden med både färre respektive
fler jämförelseobjekt. Vårt val att endast titta på småhus grundade sig i vårt intresse för
bostadsmarknaden och den privatekonomiska risk och investering som ett villaköp innebär.
Genom en kvalitativ studie och intervjuer med mäklare som är verksamma i olika typer av
områden har vi sökt svar på vår ursprungliga problemställning:
Kan automatiska värderingssystem tillämpas även inom fastighetsmäklarbranschen? I så fall
hur?

6.1 Slutsatser
Att den okulära besiktningen är väsentlig för en fastighetsvärdering går inte att komma ifrån.
Den okulära besiktningen är även det tillfälle när fastighetsmäklaren träffar kunden, ibland för
första gången, för att marknadsföra sig själv. Eftersom fastighetsmäklare arbetar med
försäljning och service i hög grad är de intresserade av att göra en så lyckad förmedling som
möjligt, vilket kräver den personliga kontakten. Att ha information om jämförelseobjekten
med sig ut till kund vid den okulära besiktningen är något som samtliga mäklare uppskattar,
då det ger dem trovärdighet i värderingen. I USA har de förstått vikten av tillgänglig
information angående fastighetsförsäljningar och annan marknadsinformation för att mäklare
och allmänheten skall ha kunskap om bostadsmarknaden. De ligger således i framkant likt
England som även dem arbetar med automatiska värderingssystem.
Vi tror att automatiska värderingssystem kan användas även inom fastighetsmäklarbranschen
eftersom att informationen om jämförelseobjekt idag är bristfällig. Detta framkom under
intervjuerna där fem av åtta fastighetsmäklare efterfrågar en bredare informationsbas i form
av ett automatiskt värderingssystem. Dagens information som de har tillhanda på
värderingsdata är inte tillräcklig då den utelämnar information om framförallt skick. En
utökad informationsbas underlättar även för de mäklare som inte använder värderingsdata
dagligen då det kan ge dem en bättre hint om värdet.
Ett automatiskt värderingssystem hade kunnat användas som ett komplement till den okulära
besiktningen. Speciellt användbart hade det varit i de områden med många jämförelseobjekt,
det vill säga i tätbebyggelse och villaområden, där systemet kan ge ett noggrant uträknat
värde att ha med sig ut till kunden. Systemet hade även underlättat för de mäklare som arbetar
inom stora områden där det är svårt att hålla koll på varje enskild försäljning och även
jämförelseobjektens skick. Där det automatiska värderingssystemet inte är användbart är på
de områden på landsbygden där fastighetsmäklaren har koll på varje enskild försäljning. Detta
framkom under intervjuerna i Ulricehamn och Värnamo då dessa fastighetsmäklare knappt
använder sig utav jämförelseobjekt på grund av att de kan marknaden.

Något måste hända inom fastighetsmäklarbranschen. Dagens information som finns tillhanda
för fastighetsmäklaren vid värdering är otillräcklig. Vi tror att en utökad informationsbas
behövs, men att implementeringen av ett automatiskt värderingssystem i
fastighetsmäklarbranschen är ett väldigt omfattande arbete, vilket kommer ta tid. Behovet
finns ifrån mäklarna men någon behöver satsa på det och uppdatera fastighetsinformationen
löpande. Därför föreslår vi att hemsidan värderingsdata.se utökas för att innehålla även
information om skick på jämförelseobjekten. Skickat kan kompletteras så enkelt som att
objektsbeskrivningen bevaras på värderingsdata när fastigheten är såld. På detta sätt kan
fastighetsmäklaren klicka in på de sålda objektet, se information som finns där i dagsläget
samt en länk till objektsbeskrivningen som tidigare legat ute på hemnet.se.
Det som skiljer värderingsdata ifrån ett automatiskt värderingssystem är att det automatiska
systemet beräknar fram ett fastighetsvärde utefter flera och detaljerade värderingsfaktorer.
Värderingsdata redogör sålda fastigheter och fastigheter till salu för mäklaren i närområdet,
fastighetsmäklaren får därefter göra en uppskattning utefter dessa.
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att automatiska värderingssystem kan tillämpas i
fastighetsmäklarbranschen. Främst för att bestämma ett marknadsvärde på orter där det är
tätbebyggt och finns liknande jämförelseobjekt. Kraven på det automatiska
värderingssystemet är att informationen skall vara uppdaterad och väsentlig. Vi ser att
fastighetsmäklare kan använda sig utav ett automatiskt värderingssystem men att det inte helt
kan ersätta den okulära besiktningen.

6.2 Studiens bidrag
Vår studie har grundat sig på intervjuer med åtta olika fastighetsmäklare på fyra olika
områden i Sverige. Trots att vi försökt täcka in olika områden som är representativa för stora
delar av landet kan vi inte försäkra att resultatet är representativt för hela landet. Vi hoppas
däremot att uppsatsen kan bidra med kunskap till alla parter som jobbar med
fastighetsvärdering. Vårt bidrag är:
• Belyst den bristfälliga informationen om fastighetsförsäljningar som finns på
värderingsdata, vilken behöver förbättras för att underlätta vid fastighetsvärderingen
för mäklaren.
• Bidragit med kunskap om automatiska värderingssystem och deras applicerbarhet
inom fastighetsmäklarbranschen.
• Illustrerat de omvärldsanknutna faktorerna och prisökningarna som varit de senaste
åren i Sverige samt gett förslag på ett sätt att dämpa dessa.

6.3 Förslag till ytterligare studier
Vår studie har lett oss fram till följande funderingar om de automatiska värderingssystemen
kombinerat med fastighetsmäklarbranschen.
• Kan upprättandet av ett automatiskt värderingssystem som beaktar omvärldsanknutna
faktorer ske?
• Kan ett automatiskt värderingssystem hålla nere fastighetspriserna i den mån att en
orimlig prisökning inte sker?
• Hur kan värderingsdata utökas och förbättras för Sveriges fastighetsmäklare?
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Intervjukällor
Telefonintervjuer
Peter Möller. NaiSvefa. 2014-01-30
Besöksintervjuer
Björn Berglund. Mäklarhuset. 2014-03-05
Arne Westman. Fastighetsbyrån. 2014-03-05
Pernilla Johannson. Bjurfors. 2014-03-07
Lenita Lepistö. Husman Hagberg. 2014-03-17
Mathias Martinsson. Skeppsholmen Sotheby’s International Realty. 2014-03-17
Cecilia Jönsson. Askengren. 2014-03-24
Carolina Fallenius. Svensk Fastighetsförmedling. 2014-03-24
Helén Roth. Svensk Fastighetsförmedling. 2014-03-24
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Bilaga 1: Intervjuguide – Telefonintervju
1. Vad är din roll på företaget?
2. Hur jobbar ni med de automatiska värderingssystemen?
3. Hur samlar ni data till systemen?
4. Så standardpoängen i taxeringen ger en bra bild av fastighetens värde och skick?
5. Vad är skillnaderna på systemen för småhus och systemet för bostadsrätter?
6. Hur är systemen uppbyggda? Vilka komponenter/typer av data finns med? Vad
ingår?
7. Användningsområden?
8. Brister?
9. Vilka olika värderingssystem finns? Olika namn/uppbyggnader?
10. Varför tror du att inte Fastighetsmäklare använder sig utav värderingssystemen?
11. Vi har svårt att hitta information om värderingssystem på nätet, har du några tips
om vart vi kan söka?
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Bilaga 2: Intervjuguide – Besöksintervju
Vi skriver en kandidatuppsats om värderingsprocessen av småhus. Den kommer att ha sitt
fokus på jämförelse mellan värderingen som fastighetsmäklaren gör och de automatiska
system som finns i värderingsbranschen. Vi har slutseminarium i början av juni, och därefter
kommer vi att skicka ut uppsatsen till Er som varit med och bidragit med tid och information.
Tack!
1. Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare, vilka objekt mäklar du oftast
(småhus, villor) och i vilka områden är du huvudsakligen verksam?
2. Ni mäklar över (området) utgår alla mäklare från kontoret i …?
3. Hur går ni på … tillväga vid en fastighetsvärdering, för att få fram marknadsvärdet?
(endast värderingsprocessen)
4. Använder ni er av jämförelseobjekt vid värdering? Vilka jämförelsefaktorer går ni på
i så fall? (D.v.s. vad jämförs? Ålder på fastigheten, yta, läge, omvärldsanalys mm.)
5. Finns det svårigheter i att hitta relevanta jämförelseobjekt? Vilka svårigheter finns?
Värderingsinstitut använder sig idag delvis av automatiska värderingssystem för att få fram
marknadsvärdet...
6. Känner du till att privata aktörer, såsom värderingsinstitut, använder sig av
automatiska värderingssystem för att hitta marknadsvärdet på en fastighet?
7. Använder ni er av något system för beräkning/uppskattning av värde? (T.ex. läget,
andra värdefaktorer).
8. Hade ni haft nytta av ett system som, baserat på taxering, fastighetsprisregistret mm,
plockar fram relevanta jämförelseobjekt och ger ett marknadsvärde? Varför/varför
inte?
9. Vem är den typiske köparen hos er? Finns det några karaktäristiska drag?
Investeringssyfte, permanent bostad?
10. Hur styr de potentiella köparnas efterfrågan marknadsvärdet(utgångspriset) på
fastigheten? (Tänk: Om investerare finns, trissar dessa upp priset. Det vet mäklare &
säljare om).
11. Vad tänker du om prisökningen som varit på småhus i Sverige de senaste åren? Är
detta hållbart?
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