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Förord 

I och med detta examensarbete avslutar jag mina studier på lantmätarprogrammet 

med ekonomisk/juridisk inriktining på Högskolan i Gävle. Jag har sedan tidigare en 

bakgrund inom fastighetsmäklarbranschen och har sedan dess haft ett stort intresse 

av fastighetsvärdering och vad som påverkar värdet positivt och negativt. Mina 

tidigare erfarenheter har varit till stor hjälp under arbetet med detta examensarbete. 

 

Jag vill inleda med att tacka mina handledare på Lantmäteriet, Johan Bäckström och 

Ingrid Westlin för ursprungsidén till examensarbetet. Ni har varit ett värdefullt stöd 

under arbetets gång vilket jag är mycket tacksam för. Jag vill även tacka min 

handledare på Högskolan i Gävle, Rolf Jonsson.  

 

Ett stort tack till Svensk fastighetsförmedling i Gävle, Bjurfors i Enskede samt 

Fastighetsbyrån i Malmö och Mora för er hjälp vid intervjuerna av fastighetsmäklare.  

 

Min förhoppning är att detta arbete ska kunna ge Lantmäteriet värdefull kunskap om 

värdefaktorn standard och hur sambandet mellan ägarens innehavstid och 

fastigheters värde ser ut samt att belysa nya frågeställningar och problem som efter 

detta arbete kan tas an på ett effektivt och strukturerat sätt. 

 

 

 

 

 

Ockelbo 31 maj 2017 

 

Malin Helperin 
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Sammanfattning  

Denna studie handlar om fastighetsvärdering och hur faktorerna taxerad standard, 

byggnadens faktiska skick och fastighetsägarens innehavstid påverkar 

småhusfastigheters värde och skrivs på uppdrag av Lantmäteriet. Syftet är att få 

bredare kunskap om värdefaktorn standard och dess samband med byggnadens skick 

och ägarens innehavstid samt standardens, skickets och innehavstidens påverkan på 

småhusfastigheters värde.  

 

Vid fastighetstaxering bestäms byggnadens värde utifrån värdefaktorerna som anges i 

8 kap 3 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) som är storlek, ålder, standard, 

byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. Enligt 

fastighetstaxeringslagen bestäms värdefaktorn standard utifrån småhusets 

byggnadsmaterial och utrustning. Det finns begränsad forskning kring värdefaktorn 

standard och dess påverkan på småhusfastigheters värde, detta tyder på att denna 

studie behövs och kan fylla luckor i kunskapen kring ämnet.   

 

För att undersöka detta har en representativ delmarknad i Gävle valts ut. Med 

representativ delmarknad menas ett delområde som kan representera ett generellt 

resultat som kan antas vara desamma oavsett lokalisering. Data har samlats in om 

fastigheterna i den valda delmarknaden (insamlingsmetoden), analyser har 

genomförts (analysmetoden) samt enkäter och intervjuer. 

 

Studien visar att det finns ett samband mellan fastigheters värde och fastighetsägares 

innehavstid. Fastigheter som har längre innehavstid har lägre kvadratmeterpris och 

de som har kortare innehavstid har högre värden. Det går inte att utläsa något 

samband mellan standardpoängen och värdet eller standardpoängen och ägarens 

innehavstid. Undersökningarna kring hur skicket påverkar värdet och dess samband 

med innehavstiden tyder på att skicket är som bäst i början på innehavstiden. Detta 

förklaras genom att fastighetsägarna i stor utsträckning väljer att utföra 

renoveringsåtgärder i inledningen av sin innehavstid. Analysen av sambandet mellan 

antal utförda åtgärder(skicket) och värdet visar inget samband eller mönster. 

Fastighetsmäklarna anser dock att det finns ett samband mellan antal utförda 

renoveringsåtgärder och fastigheternas slutpris. Det anses även att kvalitén på hur 

åtgärderna är utförda är avgörande för hur mycket åtgärden påverkar värdet samt 

vilka specifika åtgärder fastighetsägarna valt att utföra. Även material- och trendval 

kan påverka hur mycket en åtgärd påverkar fastighetens värde. 

 

 

Nyckelord: fastighetstaxering, småhus, värdering, standard, innehavstid. 
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Abstract 

This study is about property valuation and how the factors taxed standard, the actual 

condition of the building and the real estate owner's holding time affect the value of 

small houses and are written on behalf of Lantmäteriet. The aim is to get broader 

knowledge of the value factor standard and its relation to the condition of the 

building and the owner's holding time as well as the standard, condition and holding 

times impact on the value of small houses. 

In the case of property taxation valuation, the value of the building is determined on 

the basis of the value factors listed in chapter 8, section 3, of the Property Taxation 

Act (SFS 1979: 1152), size, age, standard, building category, property rights and 

value order. According to the Real Estate Tax Act, the value factor is determined by 

the building materials and equipment of the housing. There is limited research on 

the value factor standard and its impact on the value of small houses, this suggests 

that this study is needed and can fill gaps in knowledge about the subject. 

To investigate this, a representative submarket in Gävle has been selected. 

"Representative submarketing" means a subset that can represent a general result 

that can be assumed to be the same regardless of location. Data has been collected 

about the properties in the selected submarket (collection method), analyzes have 

been carried out (analysis method), and questionnaires and interviews. 

The study shows that there is a connection between the value of the property and 

the ownership owners' holding time. Real estate that has a longer holding time has 

lower square meterprise, and those with a shorter holding time have higher values. 

There is no connection between standard points and the value or owner's holding 

time and standard points. The surveys on how the condition affects the value and its 

relation to the holding time indicates that the condition is the best at the start of the 

holding period. This is explained by the fact that property owners often choose to 

carry out renovation measures at the beginning of their holding time. The analysis of 

the relationship between the number of improvments performed (the condition) and 

the value shows no relationship or pattern. However, real estate agents consider 

that there is a correlation between the number of renovation measures and the real 

estate prices. It is also considered that the quality of the actions taken affects the 

value as well as what specific actions property owners have chosen to perform and 

that material and trend choices can affect how much a measure affects the property's 

final price. 

 

 

Keywords: property taxation, housing, valuation, standard, holding time.  
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1 Introduktion 

Detta kapitel ger kortfattad information om studiens bakgrund, syfte och varför 

studien är viktig. I detta kapitel finns även de vetenskapliga frågor som studien har 

behandlat.   

1.1 Bakgrund 

Vid fastighetstaxeringsvärdering delas värderingen upp i två delar med ett 

byggnadsvärde och ett markvärde som sedan summeras till det slutgiltiga 

taxeringsvärdet. I denna studie undersöks byggnadsvärdet. Det finns sex 

värdefaktorer för byggnadsvärdet, storlek, ålder, standard, byggnadskategori, 

fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. I värderingsmodellen utgås det 

från att om byggnaden har högre standard har den även ett högre värde än en 

byggnad med lägre standard. Det är värdefaktorn standard och dess samband med 

fastighetens faktiska skick och ägarens innehavstid som i denna studie har studerats 

närmare och hur dessa faktorer påverkar fastighetens värde.  

 

Lantmäteriet, genom sektionen för fastighetsekonomi, är ansvariga för det 

värderingstekniska vid fastighetstaxering och framtagandet av 

fastighetstaxeringsunderlag. Under deras arbete med detta upptäcktes det att det 

verkar finns ett samband mellan småhusfastigheters värde och fastighetsägarens 

innehavstid. Utifrån det arbetade författaren tillammans med Lantmäteriet fram en 

hypotes om att är fastighetsägarens innehavstid kortare är standarden högre och 

likaså fastighetens värde. Denna studie har skrivits på uppdrag av Lantmäteriet.  

1.2 Syftet med studien 

Syftet är att få bredare kunskap och förståelse kring prisbildning samt värdefaktorn 

standard genom att undersöka hur standardens och skickets samband med 

fastighetsägarnas innehavstid ser ut och hur dessa faktorer påverkar värdet på 

småhusfastigheter. I studien har det undersökts om det finns något samband mellan 

småhusens standard, byggnadens faktiska skick och fastighetsägarnas innehavstid, och 

hur dessa faktorer påverkar fastighetens värde. Studien är viktig för att 

Lantmäteriets sektion för fastighetsekonomi har sett ett behov av studien med syfte 

att ge Lantmäteriet mer kunskap kring sambanden mellan fastighetens taxerade 

standard, byggnadens faktiska skick och ägarens innehavstid samt hur dessa faktorer 

påverkar fastigheters värde. Behovet av studien förtydligas genom att det finns ett 

begränsat utbud av vetenskapliga studier som rör frågeställningar kring värdefaktorn 

standard och dess värdepåverkan vilket leder till att denna studie kan fylla luckor i 

kunskapen kring värdefaktorn standard samt hur det faktiska skicket och ägarens 

innehavstid påverkar värdet. 
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1.3 Frågeställning 

Syftet med studien uppnås genom olika undersökningar av följande frågeställningar: 

- Hur ser sambandet ut mellan värdefaktorn standard, byggnaders faktiska 

skick och småhusfastigheters ägares innehavstid? 

- Hur påverkar värdefaktorn standard, byggnaders faktiska skick och ägares 

innehavstid småhusfastigheters värde? 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad genom att endast undersöka småhusfastigheter. Underlaget 

som använts för studiens analyser är avgränsade till fastighetsöverlåtelser som skett 

mellan 2014-01-01 till 2017-04-06. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad med detta inledande kapitel som introducerar studien och 

dess frågeställningar. Kapitel två presenterar en teoretisk bakgrund med lagstiftning 

kring hur taxeringsvärden tas fram, definitionen av marknadsvärde och tidigare 

forskning. I kapitel tre redovisas de metoder som har använts i denna studie och hur 

urval har utförts, detta kapitel är uppdelat i de metoder som har använts genom 

insamlingsmetoden, analysmetoden, enkätundersökning och intervjuer. Kapitel fyra 

innehåller resultaten av de undersökningar som genomförts. Diskussionen 

presenteras i kapitel fem och uppsatsen avslutas med kapitlet sex med de slutsatser 

som kan tas utifrån de resultat studien har givit samt förslag på framtida forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Det här avsnittet ger bakgrundsinformation om fastighetstaxeringsvärdering och 

belyser tidigare genomförd forskning som berör studiens frågeställningar. 

Bakgrundsinformationen är inriktad mot värdering av småhus och byggnadsvärdet 

vid fastighetstaxering då studien handlar om värdefaktorn standard för just 

byggnadsvärdet.  

2.1 Bakgrund 

Fastighetstaxeringen styrs av fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152, i 

fortsättningen kallad FTL) och fastighetstaxeringsförordningen (SFS 1993:1199, i 

fortsättningen kallad FTF) samt föreskrifter och allmänna råd som Skatteverket 

utfärdar. Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) menar att Skatteverkets råd ska 

fungera som ett stöd vid arbetet med taxering. Det är Skatteverket som ansvarar för 

fastighetstaxeringen tillsammans med Lantmäteriet som fyller en viktig funktion för 

det värderingstekniska och framtagandet av fastighetstaxeringsunderlag 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010).  

 

Grunderna för bestämmande av taxeringsvärdet beskrivs i 5 kap. FTL. 

Sammanfattningsvis anges det där att varje enskild taxeringsenhet (vad som ska 

taxeras för sig) ska tilldelas ett taxeringsvärde, taxeringsvärdet ska utgöra 75% av 

marknadsvärdet (det mest sannolika priset på taxeringsenheten vid en försäljning) 

för aktuell taxeringsenhet och att marknadsvärdet ska grundas på 

fastighetsförsäljningar i området, även kallat ortsprismetoden.  

 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) beskriver fastighetstaxering som en slags 

massvärdering som baseras på modeller med olika schabloner. Massvärdering är en 

regelmässig uppskattning av en grupp fastigheters värde vid en viss tidpunkt med 

hjälp av allmänna tillvägagångssätt och statistiska kontroller (Kontrimas och Verikas, 

2011). Enligt Bonifaci och Copiello (2015) anses massvärdering vara en avancerad 

gren inom fastighetsvärderingsområdet. Bonifaci och Copiello (2015) menar vidare 

att det krävs tillgång till en stor mängd grundläggande uppgifter av transaktioner, 

såsom priser och fastighetsuppgifter för att kunna utföra en massvärdering. Enligt 

Kontrimas och Verikas (2011) är massvärdering normalt baserad på 

ortsprismetoden, i enlighet med det anges det i 5 kap 5 § FTL att taxeringsvärdet 

ska beslutas med ledning av fastighetsförsäljningar på orten (ortsprismetoden). 

Kontrimas och Verikas (2011) skriver också att massvärdering vanligtvis används för 

att beräkna fastighetsskatt. Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) menar att 

taxeringsvärdet främst används för att beräkna skatter med anknytning till 

fastigheter men att taxeringsvärdet numer har flera viktiga uppgifter och ger snabb 
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och lättillgänglig information till många olika branscher och organisationer. Bland 

annat nämner författarna taxeringsvärdets funktion för att ge bankerna ett underlag 

för att bevilja lån med en fastighet som säkerhet samt dess syfte vid 

fastighetsvärdering då taxeringsvärdet används för att normera köpeskillingar så att 

fastigheter med olika egenskaper ska kunna jämföras.  

2.2 Förfarandet vid fastighetstaxering 

Enligt 2 kap. 2 § FTL ska byggnader vid fastighetstaxering delas upp i olika 

byggnadstyper, till exempel: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad och så vidare. 

Småhus definieras i 2 kap. 2 § FTL som byggnad utformad till bostad för en till två 

familjer eller som byggnad utformad som bostad för tre till tio familjer om 

byggnaden ligger på fastighet med betes-, åker-, produktiv skogsmark eller skogligt 

impediment. Det ska för småhus även bestämmas två delvärden genom att 

byggnadsvärdet och markvärdet ska separeras vilket anges i 5 kap. 7 § FTL. 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) anger att det vid taxering av småhus 

används en värderingsmodell där riktvärdesangivelser används, dessa kan beskrivas 

som ett antal normalvärden som är olika för byggnadsvärdet och för markvärdet. 

Dessa värden är beskrivna som de vanligast förekommande i området (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet 2010). 

Byggnadens riktvärde bestäms enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) av 

värdefaktorerna som anges i 8 kap 3 § FTL:  

• Storlek – arean av småhusets bo- och biutrymmen. 

• Ålder – småhusets sannolika resterande livslängd. 

• Standard – småhusets utrustning och byggnadsmaterial. 

• Byggnadskategori – om småhuset utgör ett radhus, kedjehus eller ett 

friliggande småhus.   

• Fastighetsrättsliga förhållanden – om småhuset finns på tomtmark som utgör 

en självständig fastighet eller inte.  

• Värdeordning – byggnadens rangordning med hänseende på värde inom 

tomten. 

 

Vidare i 8 kap. 3 § FTL anges det att det för varje värdeområde ska bestämmas ett 

riktvärde för olika förhållanden med avseende på en eller fler av ovan nämnda 

värdefaktorer. 

Enligt FTL bestäms värdefaktorn standard utifrån småhusets byggnadsmaterial och 

utrustning. Vidare anger FTL 8 kap 4 §, att standarden för småhus anges i 

standardpoäng och baseras på följande huvudområden:  
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1. byggnadens exteriör 

2. energihushållning 

3. kök 

4. sanitet 

5. övrig interiör 

 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) beskriver att standardpoängen beräknas 

med hjälp av olika frågor som rör de ovan nämnda huvudområdena, dessa frågor 

finns med i deklarationsblanketten. Enligt Skatteverket (u.å.) baseras 

standardpoängen även på frågor om byggnadens underhålls- och 

ombyggnadsstandard, dessa ställs endast till fastighetsägare med bostadsbyggnader 

med byggnadsår 2002 eller tidigare. 

2.3 Marknadsvärde 

 
Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) finns det olika definitioner av 

marknadsvärdet och att definitionen har varit föränderlig över tid, författarna menar 

att det finns olika versioner och sammanfattar några av de olika definitionerna så här:  

”Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning av fastigheten vid en 

viss angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, 

med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång” 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet,2010, sid. 6) 

 

2.4 Tidigare forskning  

Både Wilhelmsson (2008) samt Knight och Sirmans (1996) har studerat hur 

betydelsen av underhåll av en byggnad ser ut och undersökt vad det har för inverkan 

på fastighetens prisnivå. Resultaten från Wilhelmssons (2008) undersökningar visar 

att det är en markant prisskillnad beroende på byggnadens underhållsnivå. Även 

Knight och Sirmans (1996) undersökningar visar att det finns en prisskillnad som 

beror på underhållet på byggnaden. Wilhelmsson (2008) har undersökt en byggnad 

från 1960 som renoverats både inomhus och utomhus med en byggnad från samma 

år som inte har renoverats, resultatet visar att skillnaden i pris är cirka 13 procent. 

Knight och Sirmans (1996) undersökningar visar att dåligt underhållna fastigheter 

sjunker i värde i en mycket snabbare takt än de som haft ett genomsnittligt underhåll 

gör och att väl underhållna fastigheter sjunker i värde något långsammare.  

Wilhelmsson (2008) kommer även fram till att exteriört underhåll har större 

inverkan på priset än interiört underhåll. Harding, Rosenthal och Sirmans (2007) 

menar att det vid de senaste årens analyser av bostadspriser har försummats att 
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undersöka betydelsen av avskrivningar och underhåll. Harding et al. (2007) anser att 

hänsynstagande av avskrivningar och underhåll är svårt av flera skäl. Till att börja 

med är det svårt att få fram uppgifter om underhåll som utförs på fastigheter, 

dessutom kan underhållens art vara beroende av annat vilket påverkar värdet 

(Harding et al., 2007). Till exempel menar Harding et al. (2007) att det med stor 

sannolikhet är så att ägare till dyra fastigheter kommer att spendera mer på  

underhåll än ägare av billigare fastigheter. Problemet anser Harding et al. (2007) är 

att den procentuella förändringen i bostadspriserna mellan försäljningar är beräknat 

utifrån att attribut i hemmet och deras skuggpriser antas vara oförändrade mellan 

försäljningarna och därför försvinner ur beräkningarna. Med skuggpriser menas ett 

pris som kan tillskrivas en nyttighet utan att den förekommer på marknaden 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Att dessa förändringar försvinner ur beräkningarna 

vill Harding et al. (2007) förändra då författarna menar att ett hems attribut 

tenderar att vara korrelerade med underhåll och att dessa attribut utgör utmärkta 

instrument för att inkludera påverkan av underhållsinsatser mellan försäljningar. 
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3 Metod 

För att undersöka hur sambandet mellan värdefaktorn standard, byggnadens skick 

och ägarens innehavstid ser ut har studiens författare tillsammans med handledarna 

på Lantmäteriet valt ut en representativ delmarknad i Gävle kommun. Med 

representativ delmarknad menas ett delområde som kan representera ett generellt 

resultat som kan antas vara desamma oavsett lokalisering. I studien har uppgifter om 

fastighetsbeteckningar och fastighetsägare inte uppgets då detta inte är relevant för 

studien och för att inte äventyra att känslig personlig information lämnas ut. 

3.1 Insamling av material 

Området har valts ut på grund av att det har ett homogent fastighetsbestånd med 

mestadels radhus byggda 1976–1978, detta för att jämförelsen ska bli så rättvis som 

möjligt. Området valdes också ut på grund av att byggåren är så pass långt bak i 

tiden att innehavstiden kan variera. 

 

Ursprungligen var planen att göra en analys av försäljningar under åren 2015–2017, 

men på grund av att ett underlag på endast 26 fastigheter kunde tas fram inom detta 

intervall togs beslutet att utöka tidsintervallet med ytterligare ett år. Detta för att få 

ett analysunderlag med fastigheter som har liknande area (spridning på cirka 40 

kvm), är belägna inom samma värdeområde och kan generera ett underlag på över 

30 fastigheter för att analyserna ska kunna ge ett statistiskt hållbart resultat. 

 

Underlaget är hämtat från ortsprissystemet UC och är uttaget 2017-04-06. 

Sökningen genomfördes på överlåtelser utförda mellan 2014-01-01 till 2017-04-06, 

gällande småhus taxerade med typkod 220 i värdeområdet 2180094. Denna sökning 

genererade 98 fastigheter. Efter ett urval med endast radhusbebyggelse och 

bortrensning av ej marknadsmässiga överlåtelser genom till exempel arv och gåva 

samt ett urval av fastigheter med boarea mellan 103–144 kvm årerstod det 38 

fastigheter. Efter ytterligare undersökningar visade det sig att fem av de 38 

fastigheterna hade sålts av det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna AB. Två 

av fastigheterna såldes direkt till de befintliga hyresgästerna och inte via den öppna 

marknaden, därför går det inte att utgå från att de sålts till ett marknadsmässigt pris 

vilket gör att dessa två fastigheter inte kan vara med i analysunderlaget. Det leder till 

att det slutligen blev 36 fastigheter som ingår i analysunderlaget. I samråd med 

handledarna på Lantmäteriet beslutades det att fastigheter upplåtna med tomträtt 

inte skulle filtreras bort då tomträttsavgälden är relativt låg i detta område och 

därför ej bedöms påverka värdet nämnvärt. 
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3.1.1 Bearbetning av insamlat material 

Analysunderlagets köpesummor har räknats upp med den prisutveckling som varit i 

området från att respektive fastighet har sålts till värdetidpunkten 2017-04-01. 

Köpesummorna räknas upp till samma värdetidpunkt för att utesluta påverkan av 

den generella prisutvecklingen som sker över tid så att en försäljning genomförd 

2014 ska kunna jämföras med en försäljning 2017. Värdetidpunkten 2017-04-01 har 

valts för att innefatta samtliga försäljningar som genomförts innan 2017-04-06 då 

underlaget är hämtat och för att alla försäljningar ska ha samma värdetidpunkt.  

För att kunna räkna upp köpesummorna har jag valt att ta fram prisutvecklingen 

genom en regressionsanalys för just den valda delmarknaden. Uppgifter om 

prisutveckling finns att hämta från till exempel Statistiska Centralbyrån men då 

endast för hela Gävle kommun. Valet att göra en egen analys och räkna fram 

prisutvecklingen för det valda delområdet har gjorts för att få en prisutveckling med 

så hög kvalité som möjligt. En regressionsanalys innebär enligt Lantmäteriet och 

Mäklarsamfundet (2010) att en linje matematiskt anpassas till ett jämförelsematerial 

av köp med hjälp av minsta kvadratmetoden. Detta genomförs genom att summera 

längden av alla avvikelser från de observerade värdena (köpeskillingarna) till 

regressionslinjen. Det innebär att avståndet från varje värde till regressionslinjen i 

kvadrat ska vara så liten som möjligt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

 

 
Figur 1. Minstakvadratmetoden. Linjen y = bx anpassas så att punkterna (x, y) får minsta möjliga 

kvadratsumma av avvikelser e från linjen (Nationalensyklopedin & Marie Peterson u.å.). 

 

Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) ger sedan linjens lutning den 

procentuella prisutvecklingen under tidsperioden. När det kommer till antalet köp i 

en regressionsanalys menar Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) att det inte 

finns några givna krav, men en grov regel är cirka 20–40 köp/år. Vidare menar 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) att antalet är styrande för kvalitén i 

analysen, om spridningen är liten mellan köpen vilket det ofta är i homogen 

bebyggelse likt berört område i denna analys behövs inte lika många köp per år för 

att få en god kvalitet. I berörd analys är det cirka 15–30 köp/år, detta bedömts som 

tillräckligt då valt område har homogen bebyggelse och liten spridning mellan 

köpen.  
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För att utföra analysen har hela underlaget uttaget från ortsprissystemet UC använts, 

alltså innan några urval genomfördes. Ett antal försäljningar av obebyggda fastigheter 

togs bort då dessa såldes till ett mycket lägre pris, detta gav ett underlag på 94 

fastigheter sålda 2014-01-31 till 2017-03-06. Vidare har programmet Microsoft 

Excel använts för att genomföra analysen. Ett punktdiagram har skapats med K/T-

talen(värdet för köpeskilling/taxeringsvärde) på y-axeln och fastigheternas 

försäljningsdatum på x-axeln. Efter det har en regrissionslinje förts in i diagrammet 

som med hjälp av minsta kvadratmetoden är anpassat till jämförelsematerialet av 

fastighetsförsäljningar. 

 

Visuellt har två värden lästs av vid punkterna 2014-06-02 och 2016-12-01. 

Punkterna valdes utifrån att de skulle ligga långt ifrån varandra i diagrammet för att 

avläsningsfel skulle få så liten inverkan som möjligt. Efter det har lutningen på 

regressionslinjen beräknats genom att ta värdena i de utvalda punkterna dividerat 

med antal dagar det är mellan dessa punkter. 

 

= (1,902-1,552) /913 = 0,00038 

 

Med hjälp av regressionsanalysen bedöms prisutvecklingen för delmarknaden till 

+0,038 procent per dag vilket ger cirka 14 procent per år. Som en försäkran om att 

resultatet är rimligt jämfördes den beräknade prisutvecklingen med statistik från 

Statistiska Centralbyrån (u.å.) för hela Gävle kommun 2014–2015 som visade en 

prisökning om 12 procent vilket anses styrka att den beräknade regressionsanalysen 

är rimligt. 

Med hjälp av prisutvecklingen från regressionsanalysen har sedan samtliga 

köpesummor räknats upp med 0,038 procent per dag från respektive köps 

försäljningsdatum till värdetidpunkten 2017-04-01.  

3.2 Analys av insamlat material  

För att undersöka sambanden mellan fastighetens värde, standardpoäng och 

innehavstid skapades ett punktdiagram med kr/kvm på y-axeln och standardpoäng 

på x-axeln för de 36 fastigheter som ingår i analysunderlaget. Faktorn kr/kvm har 

valts på grund av att jämförelsen mellan fastigheterna anses bli mer rättvis då 

variationen på antal kvm för respektive fastighet påverkar resultatet mindre på så 

vis. Det har även genomförts en kontroll av värdet representerat av K/T-talet och 

kontrollen visar att sambanden ser lika ut oavsett variabel som representerar värdet. 

Diagrammet har vidare bearbetas genom att identifiera och med olika färger 

markera vilka fastigheter som har innehavstid mellan 0–5 år (grön), 6–15 år (blå) 

och 16–40 år (orange). Därigenom synliggörs det hur sambandet mellan faktorerna 

standardpoäng och kvadratmeterpris i relation till innehavstiden ser ut. 
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Innehavstiden har avrundats till hela år för att illustrationer och grupperingar ska 

kunna göras på ett tydligt sätt. Ursprungligen var innehavstiden indelad i två 

intervaller men efter återkoppling från Lantmäteriet beslutades det att använda tre 

intervaller för att göra resultaten mer tydliga. Intervallerna med innehavsåren 0-5 

år, 6-15 år och 16-40 år diskuterades fram av författaren och Lantmäteriet för att 

intervallerna på bästa sätt skulle representera vad som generellt kan anses som kort 

och lång innehavstid.  

 

Efter det har medelvärden för intervallerna för innehavstiden beräknas genom att 

summera samtliga kr/kvm-värden och dela med antal fastigheter som ingår i 

intervallet. 

 

En vidare analys av sambandet mellan enbart innehavstiden och köpeskillingen 

genom kr/kvm och K/T-talet har genomförts. Detta genom att illustrera dessa 

faktorer i ett eget punktdiagram, likaså för sambandet mellan säljarens innehavstid 

och standardpoängen. Genom att visa sambandet för värdet både genom variabeln 

kr/kvm och K/T-tal tydliggörs det att sambanden ser lika ut oavsett vilken variabel 

som väljs för att representera värdet. För sambandet mellan säljarens innehavstid 

och standardpoängen har en beräkning av medelvärdet på kr/kvm för intervallerna 

0–5 år, 6–15 år och 16–40 år genomförts för att förtydliga resultatet. 

 

3.2.1 Statistiska beräkningar 

Vidare har ett antal statistiska kontroller utförts utifrån de tre variabler som går att 

räkna på som finns i de vetenskapliga frågeställningarna: standardpoäng, säljarens 

innehavstid och värdet genom kr/kvm. Vid dessa kontroller har två variabler i taget 

analyserats istället för alla tre på en gång, vilket bedöms bli mer tydligt. En statistisk 

analys med två variabler benämner Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2007) som ett sambandsmått. Vidare menar författarna att dessa mått på ett 

effektivt sätt ger möjlighet att pröva föreställningar om samband mellan olika 

företeelser i samhället. Esaiasson et al. (2007) menar att det inte längre krävs lika 

mycket kunskap om hur de statistiska beräkningarna genomförs därför att datorer 

gör jobbet numer. Användaren behöver trotts detta kunna tillräckligt mycket för att 

klara av att avgöra vilka sambandsmått som är passande och kunna tolka resultatet på 

ett korrekt sätt anser Esaiasson et al. (2007). Sambandsmått mellan två valda 

variabler är ett sätt att sammanfatta hur stark samvariationen är mellan dessa 

(Esaiasson et al., 2007). Författarna beskriver samvariation som hur stor sannolikhet 

det är att en variabel förekommer tillsammans med en annan.  

Beräkningarna av samvariationen i denna studie har genomförts genom 

regressionsanalyser och korrelationsanalyser i programmet SPSS. Av dessa 
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beräkningar ges värden på Pearsons korrelationskoefficient, signifikansvärdet och 

effektmåttet. Pearsons korrelationskoefficient förklarar Esaiasson et al. (2007) som 

sambandsmåttet för styrkan och riktningen på det linjära sambandet mellan två valda 

variabler. Värdet på Pearsons korrelationskoefficient kan variera mellan noll och ett, 

positivt eller negativt. Är korrelationskoefficienten ett finns det ett fullständigt 

statistiskt samband och är korrelationskoefficienten nära noll saknas det ett linjärt 

samband enligt Esaiasson et al. (2007). Värt att tänka på som även Esaiasson et al. 

(2007) nämner är att ett nollvärde inte utesluter att det finns andra samband men att 

det i så fall är ett samband som inte är linjärt.  

Signifikansvärdet är enligt Esaiasson et al. (2007) beroende av standardfelets värde, 

ett större standardfel ger större osäkerhet. Författarna menar vidare att det är 

acceptabelt med fem procents signifikansnivå, alltså att vi accepterar att slumpen gör 

att fem fall av hundra är fel. 

Esaiasson et al. (2007) förklarar effektmåttet vid regressionsanalys som statistiska 

sammanfattningar av hur stark effekt de förklaringsfaktorer som är valda har på de 

beroende variablerna. Esaiasson et al. (2007) menar att effekten av en oberoende 

variabel talar om hur mycket en förändring av den oberoende variabeln påverkar 

genom förändring i den beroende variabeln. 

3.3 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har genomförts som riktats till de före detta fastighetsägarna 

till de 36 fastigheter som har ingått i analysunderlaget. Valet att rikta enkäten 

(bilaga1) till säljarna är grundat på antagandet att säljarna som har genomfört 

renoveringarna har bättre kunskap än köparna om vilka förbättringsåtgärder som 

genomförts och när. I enkäten har syftet tydligt förklarats och vikten i att personen 

svarar har understrukits enligt Patel och Davidssons (2011) rekommendationer. En 

pilotenkät skickades till åtta personer som inte varit delaktiga i undersökningen. De 

kontaktades per telefon och ombads läsa och ge återkoppling på enkäten. Justeringar 

gjordes och sedan skickades enkäten ut per post med ett bifogat svarskuvert samt att 

det i enkäten givits möjlighet att skicka svaren till författaren på MMS. Adresser till 

de före detta fastighetsägarna har letats upp via fastighetsregistret. 

 

Enkätundersökningen har genomförts för att vidare kunna undersöka resultatet från 

analyserna beskrivna i 3.2. Undersökningarna har omfattat att se närmare på hur 

sambanden ser ut mellan byggnadens faktiska skick, standarden och innehavstiden 

samt hur skicket påverkar värdet. Enkäten innehåller frågor om byggnadens standard 

och underhållsnivå. Frågorna berör förbättringar genom åtgärder på byggnadens 

exteriör, kök, sanitet och övrig interiör samt när dessa förbättringsåtgärder 

genomförts. Med åtgärder menas i denna studie en renoveringsåtgärd som i 
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omfattning och storlek kan likställas med varandra, med det menas till exempel att 

byte av köksinredning som skåp och luckor samt renovering av badrum med nya 

ytskikt är likställda och fullskaliga åtgärder. Medan byte av ett fönster eller 

tapetsering i ett rum ej anses vara fullskaliga och kan inte antas påverka värdet 

nämnvärt.  

Ursprungsplanen var att ta med frågan om åtgärder gällande energihushållning men 

det framkom efter en tids arbete att hela området har samfälld fjärrvärme vilket gör 

att om åtgärder gjorts på uppvärmning har det gjorts av samfällighetsföreningen för 

hela området. Frågan specificerades därför med exempel på åtgärder som byte av 

radiatorer och installation av kamin.  

 

3.3.1 Analys av enkätundersökningen 

När svarstiden var slut hade tolv enkätsvar kommit författaren tillhanda vilket 

innebär att en tredjedel av fastighetsägarna som fått enkäten har svarat. Då tiden inte 

räckte till för att skicka en påminnelse eller att skicka enkäten även till köparna, 

vilket hade varit ett alternativ om mer tid hade varit till förfogande, gjordes 

bedömningen att svarsunderlaget var tillräckligt för att kunna gå vidare med att 

analysera underlaget även om det varit önskvärt med fler svar. Hänsyn kommer att 

tas till att resultaten är osäkra då svaren är relativt få.  

 

Vid bearbetning av svarsunderlaget har analyser genomförts för att svara på vilka 

åtgärder som är utförda av de alternativ som uppgavs i enkäten: fasad, tak, badrum, 

kök, energihushållning, interiör och övriga åtgärder. Det har analyserats hur många 

av fastighetsägarna som utfört respektive åtgärd. Beräkningar har genomförts för att 

undersöka hur stor andel i procent av fastighetsägarna som har utfört respektive 

åtgärd.  

 

Hur många åtgärder som är utförda som kan antas påverkat värdet positivt i relation 

till det totala antalet åtgärder har också undersökts. I svarsunderlaget har det 

uppgivits renoveringar från som tidigast 1978 och de senaste under 2016, därför har 

antagandet gjorts att om åtgärder är utförda från år 2000 och framåt har de en 

positiv påverkan på värdet. Denna bedömning har gjorts då de åtgärder som är 

utförda innan år 2000 är äldre än 17 år. Efter 17 år antas den uppskattade 

livslängden gått ut och åtgärden behöver utföras på nytt. Byte av tak är dock ett 

undantag som har längre livslängd, endast en fastighetsägare har angivit denna åtgärd 

och att den utfördes 1978, fastigheten byggdes 1978 så något missförstånd verkar ha 

skett vid detta svar. Därför har denna åtgärd inte tagits med.  

 

Även undersökningar om när under innehavstiden åtgärderna är utförda och om det 
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finns något mönster i när fastighetsägarna valt att renovera har genomförts. Detta 

har illustrerats genom att skapa en tabell som anger fastigheternas förvärvsår, året 

den första åtgärden genomfördes, fastighetsägarens innehavstid samt inom vilken tid 

sett i år det gått från förvärvsåret tills att första renoveringsåtgärden genomförts.  

3.4 Intervjuer 

Fyra intervjuer med fastighetsmäklare har genomförts. En intervju med en mäklare 

verksam i Gävle samt tre ytterligare mäklare från Malmö, Enskede och Mora. 

Intervjufrågorna har i stor utsträckning utgått från de resultat som övriga metoder 

givit samt att intervjuerna avslutats med en fråga om exteriöra eller interiöra 

åtgärder har större inverkan på priset för att undersöka om Mats Wilhelmssons 

(2008) resultat verkar stämma överens med vad fastighetsmäklarna har för 

uppfattning, se frågeformulär bilaga2. 

 

För att identifiera fastighetsmäklarnas uppfattning om frågeställningarna har 

författaren enligt Patel och Davidssons (2011) rekommendationer genomfört 

semistrukturerade intervjuer. Vid framtagandet av intervjufrågorna har många av 

Björn Hägers (2001) riktlinjer följts. Exempel på dessa riktlinjer är att ställa öppna 

frågor med formuleringar som hur, vilka och vad samt att hålla frågorna enkla och 

undvika dubbelfrågor samt att lyssna aktivt på svaret och inte börja fokusera på nästa 

fråga. 

 

Intervjuerna har genomförts per telefon för att kunna ställa följdfrågor och för att 

samtliga intervjuer ska vara så lika som möjligt. Telefonintervjuer valdes då det inte 

har varit rimligt tidsmässigt och geografiskt möjligt att träffa samtliga 

fastighetsmäklare öga mot öga som annars hade varit att föredra. 

 

Slumpmässigt utvalda fastighetsmäklare är intervjuade. Flera fastighetsmäklarkontor 

med spridning över hela landet kontaktades via mail. Fem mäklarkontor från olika 

orter svarade, de fyra mäklarkontor med störst geografisk spridining valdes ut. 

Tyvärr har det varit dålig respons från mäklarkontor längre norrut i landet, det hade 

varit önskvärt att kunna intervjua en fastighetsmäklare verksam även norr om 

Gävle/Mora. Ursprungligen var avsikten att utföra tre intervjuer men då vissa svar 

skilde sig något åt gjordes bedömningen att ytterligare en intrervju kunde ge mer 

infromation.  

 

Vid intervjuerna har fastighetsmäklarna informerats om vad intervjuerna kommer 

användas till, vart de kan hitta arbetet och att de innan publicering kommer att få 

läsa och godkänna informationen som används från intervjuerna. Fastighetsmäklarna 

har även själva kunnat välja om de vill att deras namn och företagsnamn publiceras 
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eller inte. Då majoriteten av fastighetsmäklarna valde att inte publicera sitt namn i 

studien benämns samtliga mäklare med vilken ort de är verksamma på. 

 

Syftet med intervjuerna är att jämföra fastighetsmäklarnas svar för att se hur de 

uppfattar att säljarens innehavstid, byggnadens skick och standard påverkar värdet 

och om de tycker att resultaten från studien verkar stämma överens med 

verkligheten. Detta har genomförts för att vidare undersöka hur värdet påverkas av 

säljarens innehavstid, skick och standard samt att kunna styrka att resultatet av 

studien kan appliceras på hela Sverige och inte är något som är isolerat till den valda 

delmarknaden.  

 

Efter intervjuerna har frågorna analyserats fråga för fråga för att jämföra 

fastighetsmäklarnas svar och i diskussionen vägt samman dessa med övriga metoders 

resultat.  
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4 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultaten från respektive metod med ett varsitt avsnitt. 
Resultatavsnitten är placerade i samma ordning som i metodkapitlet för att det 
enkelt ska kunna följas.  
 

4.1 Analys av insamlat material  

Analyserna har bland annat resulterat i ett antal punktdiagram som illustrerar 
samband mellan fastigheternas värde, den taxerade standarden och säljarens 
innehavstid. Till att börja med illustreras sambandet mellan faktorerna 
standardpoäng och värde genom variabeln kr/kvm i relation till säljarens innehavstid 
i ett diagram i figur 2 för att ge en helhetsbild med samtliga tre faktorer i ett 
diagram.  
 

 
Figur 2.  Illustration av hur sambandet mellan faktorerna kvadratmeterpris, standardpoäng och 
innehavstid ser ut. 
 
Det går inte att utläsa något entydigt samband mellan faktorerna standardpoäng, 
kvadratmeterpris och innehavstid i detta diagram. Trendlinjen visar i motsats till 
Lantmäteriets hypotes en negativ lutning som innebär att ju högre standardpoäng 
fastigheten har ju lägre värde har fastigheten. Sambandet mellan säljarens innehavstid 
och värdet sett i kr/kvm syns genom att de orangea prickarna (16–45 år) ligger i 
den nedre halvan av diagrammet med lägre kvadratmetervärden och de gröna 
prickarna (0–5 år) främst är placerade i den övre delen av diagrammet som visar 
högre kvadratmeterpris. För att förtydliga detta något har medelvärdet för 
fastigheterna inom de olika intervallerna beräknats både för kr/kvm och för K/T-
talen, köpeskilling/taxeringsvärdet. 



 

16 

 

 
Tabell 1. Medelvärden i kr/kvm för intervallerna av innehavstid.  

Intervall: 0–5 år 6–15 år 16–40 år 

Medelvärde: 19 052 kr/kvm 18 785 kr/kvm 15 541 kr/kvm 

 
 
Tabell 2. Medelvärden i K/T för intervallerna av innehavstid.  

Intervall: 0–5 år 6–15 år 16–40 år 

Medelvärde: 2,46 2,25 1,95 

 
Medelvärdena visar även de att fastigheternas värde och innehavstiden har ett 
samband. Detta genom att värdet för innehavstiden under 0–5 år har de högsta 
medelvärdena och att värdet för innehavstiden 16–40 år har de lägsta medelvärdena. 
 
Diagrammet nedan i figur 3 visualiserar den analys som genomförts för att 
undersöka endast parametrarna innehavstid och värdet sett i kr/kvm och K/T-tal 
separat utan att väga in standardpoängen. 

 

 
Figur 3. Illustration från analysen av sambandet mellan innehavstiden och köpeskillingen genom 

kr/kvm.  
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Figur 4. Illustration från analysen av sambandet mellan innehavstiden och köpeskillingen genom K/T. 

 

I både figur 3 som visar kvadratmeterpriset och figur 4 som visar K/T-talet syns det 
ett tydligt samband i att om säljarens innehavstid är kortare är kvadratmeterpriset 
och K/T-talet högre och tvärtom. Analysen visar på så vis att är innehavstiden 
kortare är fastighetens värde högre. 
 
Vidare har även parametrarna innehavstid och standardpoäng analyserats separat 
utan att väga in fastigheternas värde. Nedan i figur 5 illustreras hur detta samband 
ser ut. 
 

 
Figur 5. Illustration från analysen av sambandet mellan säljarens innehavstid och standardpoängen. 
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I figur 5 ovan syns trendlinjens negativa lutning som indikerar att har säljaren 
kortare innehavstid har fastigheten högre standardpoäng, dock visar 
punktdiagrammet stor spridning och flertalet fastigheter med kort innehavstid även 
har relativt låga standardpoäng. Även här har en beräkning av medelvärdet för 
standardpoängen för respektive intervall för innehavstiden genomförts.  
 
Tabell 3. Medelvärdet för standardpoängen inom intervallen 0–5 år, 6–15 år och 16–40 år. 
Intervall: 0–5 år 6–15 år 16–40 år 

Medelvärde: 29,2 27,9 28,2 

 
Denna beräkning förtydligar resultatet från diagrammet i figur 5 att det inte finns 
något tydligt samband mellan innehavstiden och standardpoängen. 
 

4.1.1 Statistiska beräkningar 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de statistiska kontroller som genomförts 
med de tre variablerna: standardpoäng, säljarens innehavstid och värdet genom 
kr/kvm. Två variabler i taget är ställda mot varandra, ett så kallat sambandsmått. 
Sambandsmåttet har beräknats i programmet SPSS. Resultaten nedan visar värden på 
Pearsons korrelationskoefficient och signifikansvärdet.  
 
Tabell 4. Korrelation och signifikans för variablerna: standardpoäng, kvadratmeterpris samt säljarens innehavstid. 

Variabel Standardpoäng Kr/kvm Säljarens 

innehavstid 

Kr/kvm Korrelation: 

Signifikans: 

-0,038 

 0,826 

  

Säljarens 

innehavstid 

Korrelation: 

Signifikans: 

 -0,301 

 0,075 

 

Standardpoäng Korrelation: 

Signifikans: 

  -0,198 

 0,246 

 

Tabell 4 visar att det saknas samband mellan standardpoäng och innehavstid, med en 

korrelation på -0,198, ett värde nära noll, och en signifikans på 24 procent som är 

långt över den tillåtna nivån på fem procent. Likaså saknas helt samband mellan 

kvadratmeterpris och standardpoäng, med korrelation på -0,038, vilket är mycket 

nära noll, och en signifikans på 82 procent som ligger ännu längre från det tillåtna 

värdet på fem procent. Däremot finns det statistiskt en antydan till ett samband 

mellan kvadratmeterpriset och säljarens innehavstid, med en korrelation på -0.31 

och nästan signifikant på 7,5 procent som är relativt nära den tillåtna fem 

procentsnivån. Med hänsyn till att det är ganska få värden/fastigheter som 
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analyserats bedöms här finnas ett statistiskt samband mellan värdet genom faktorn 

kr/kvm och innehavstiden. Utdrag ur SPSS se bilaga 4. 

Vidare kontroller har tagit fram effektmåttet som är statistiska sammanfattningar av 

hur stark effekt de förklaringsfaktorer som är valda har på den beroende variabeln. I 

denna beräkning har variabeln innehavstid ställts mot värdet genom att använda den 

beroende variabeln kr/kvm. Dessa beräkningar visar att för varje år innehavstiden 

ökar sjunker kvadratmeterpriset med cirka 80 kr. Utdrag ur SPSS se bilaga 4. 

 

4.2 Resultat från enkäten  

I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen skickad till de före 

detta fastighetsägarna till fastigheterna som ingått i analysunderlaget. Hänsyn 

behöver tas till att resultaten har en viss osäkerhet på grund av att det endast är tolv 

fastighetsägare som har svarat av de totalt 36 fastighetsägare som har mottagit 

enkätundersökningen.  

 

I tabell 5 nedan visas hur stor andel, i procent, av de tolv fastighetsägarna som 

genomfört respektive åtgärd. Detta visas både för åtgärder som antas påverka värdet 

positivt i relation till det totala antal åtgärder. De åtgärder som antas påverka värdet 

positivt är genomförda år 2000 eller senare och det totala antalet åtgärder inkluderar 

äldre åtgärder som alltså inte antas påverka värdet positivt. 

 
Tabell 5. Vilka åtgärder väljer fastighetsägarna att genomföra. 

Åtgärd: Antal åtgärder som 
påverkar värdet i 
procent 

Totalt antal åtgärder i 
procent 

Fasad 45% 54 % 

Tak 0 % 27 % 

Badrum 64 % 73% 

Kök 36 % 64 % 

Energihushållning 0 % 0 % 

Interiör 55 % 73 % 

Övrigt 18 % 18 % 

 
Analysen har visat att det är vanligast att fastighetsägarna väljer att renovera badrum, 
interiör, kök och fasad. Tabellen visar även att det är tak och energihushållning som 
fastighetsägarna i minst utsträckning väljer att åtgärda enligt utförd 
enkätundersökning. Åtgärder som ingår i kategorin övrigt är större byggnationer av 
entréer, altaner och uterum. 
 
Vidare har det undersökts när under innehavstiden fastighetsägarna väljer att inleda 
renoveringar av sina fastigheter. Syftet med nedan angivna tabell är att illustrera 
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inom hur många år in i innehavstiden det är mer vanligt att inleda renoveringar på 
fastigheterna. Tabell 6 redovisar vilket år fastigheten är köpt, året då den första 
åtgärden genomfördes, ägarens innehavstid samt inom hur många år första åtgärden 
genomfördes.  
 
Tabell 6. När under innehavstiden väljer fastighetsägarna att renovera. 

Förvärvsår År för första 
genomförda 
åtgärd  

Innehavstid Renovering 
inom antal år 

1976 1980 39 år 4 år 

1979 2005 35 år 26 år 

1979 2009 36 år 30 år 

1994 2011 22 år 17 år 

1997 2000 18 år 3 år 

1998 2000 16 år 2 år 

2008 2008 7 år 1 år 

2011 2012 4 år 1 år 

2011 2015 4 år 4 år 

2011 2013 4 år 2 år 

2013 - 2 år - 

 

Enkätundersökningen tyder på att det är mer vanligt att inleda renoveringar i början 

av innehavstiden men att det varierar stort när övriga renoveringar genomförs. Det 

finns inget påtagligt mönster i när det är mer eller mindre vanligt att renoveringar 

genomförs under hela innehavstiden men att det är tydligt att fastighetsägarna i regel 

inleder renoveringar av sina fastigheter inom de första fyra åren. Anledningen till att 

endast förvärvsår och innehavstid är redovisade för fastigheten med förvärvsår 2013 

är att inga åtgärder var utförda på denna fastighet. 

 

Den fortsatta undersökningen av enkätunderlaget har inneburit en analys av hur 

sambandet mellan antal utförda åtgärder och fastigheternas värde genom variablerna 

kvadratmeterpris och K/T-tal ser ut. Analysen visade inte på något som helst 

samband eller mönster mellan faktorerna.  

 

4.3 Resultat från intervjuerna 

Intervjuerna har givit ett resultat som i stora delar stödjer det övriga undersökningar 

har kommit fram till. I nedan angivna resultat är fastighetsmäklarna angivna utifrån 

vilken ort de är verksamma på. 

Fastighetsmäklarna anser när de fritt får nämna värdepåverkandefaktorer att det 

främst är det geografiska läget, skicket och läget i området som påverkar 

köpesumman på småhusfastigheter. Skicket anses ha stor påverkan på värdet. 
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Fastighetsmäklaren från Gävle lade även till att hänsyn behöver tas till att skicket har 

mindre påverkan om det är stor efterfrågan på ett specifikt objekt till exempel en 

fastighet med strandnäraläge som vanligtvis är svårt att få tag på. Men han anser ändå 

att skicket har generellt mycket stor betydelse. På frågan om hur fastighetsmäklarna 

upplever att ett samband mellan ägarens innehavstid och köpesumman skulle kunna 

se ut svarar de mycket samstämmigt. Fastighetsmäklarna upplever att 

fastighetsägarna renoverar i början på sin innehavstid och att fastighetsägarna sedan 

är nöjda med dessa renoveringar. Det blir därför färre renoveringar senare under 

innehavstiden och det leder till att de får sämre betalt ju längre tid de ägt sin 

fastighet.  

 

Vid frågor kring standardpoäng och dess samband och påverkan blir det uppenbart 

att fastighetsmäklarna inte använder sig av standardpoäng i deras arbete. De 

använder sig av hela taxeringsvärdet och flertalet av de intervjuade säger att de har 

dålig koll på standardpoängen. När fastighetsmäklarna ändå funderar kring ett 

samband mellan fastighetens taxerade standard och köpesumman ser de inget sådant. 

Fastighetsmäklarna spekulerar även i hur uppdaterade och riktiga standardpoängen 

är och lägger ingen tilltro till deras riktighet. 

 

Det är enligt fastighetsmäklarna främst renoveringar på kök och badrum som höjer 

värdet men fastighetsmäklarna från Gävle och Mora anser även att 

energihushållningen har stor påverkan. Fastighetsmäklarna anser generellt att det är 

vanligast att fastighetsägarna väljer att renovera kök, interiör och badrum och väljer 

bort att renovera exteriört som tak, fönster och dränering. På frågor om de tror att 

denna studies resultat som visar att det är vanligast att fastighetsägarna väljer att 

renovera badrum, interiör, kök och fasad och väljer bort att renovera tak och 

energihushållning tycker majoriteten av fastighetsmäklarna att det stämmer bra 

överens med verkligheten. Fastighetsmäklaren från Mora tillägger att det inte helt 

stämmer då han anser att taken ofta åtgärdas och fastighetsmäklaren från Gävle 

menar att det är ganska vanligt med åtgärder för energihushållning.  

 

Fastighetsmäklarna bedömer att det är vanligast att fastighetsägarna genomför 

renoveringsåtgärder under de första innehavsåren. Majoriteten av fastighetsmäklarna 

menar att det är vanligast att fastighetsägarna renoverar inom de första tre åren. 

 

De intervjuade fastighetsmäklarna anser att det finns ett samband mellan antal 

utförda renoveringsåtgärder och fastigheternas slutpris. Fastighetsmäklarna menar 

också att det finns andra faktorer som kan påverka hur en åtgärd påverkar värdet. 

Fastighetsmäklarna anser att kvalitén på hur åtgärderna är utförda påverkar hur 

mycket värdepåverkan åtgärden medför. Likaså att vilka specifika åtgärder 
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fastighetsägarna har valt att utföra samt att om allt annat är renoverat påverkar 

ytterligare en åtgärd inte lika mycket. Fastighetsmäklaren från Malmö tillägger också 

att material- och trendval kan vara avgörande i hur åtgärden påverkar värdet. 

Fastighetsmäklarna menar även att om en åtgärd är dåligt utförd kan det istället 

påverka priset negativt. 

 

Fasighetsmäklarna som är intervjuade är helt överens om att det är interiöra 

renoveringar som påverkar värdet mest i motsatts till Mats Wilhelmssons (2008) 

slutsats att det är exteriöra åtgärder.  
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5 Diskussion   

Detta kapitel inleds med en diskussion kring de val som gjorts i metodavsnittet och 

följs sedan av en diskussion kring resultatet av de undersökningar, kontroller och 

analyser som genomförts för att identifiera hur sambanden ser ut mellan fastighetens 

standard, skick och säljarens innehavstid samt hur dessa faktorer påverkar värdet. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring aspekter på miljö och hållbar utveckling. 

 

5.1 Metoddiskussion 

De valda metoderna anses fortfarande vara de mest optimala för den tid som varit 

tillgänglig. Med facit i hand skulle ett annat område valts som kunnat generera fler 

försäljningar som underlag. Även om underlaget utökades med ett år och 

genererade ett underlag på 36 fastigheter hade det varit lättare att visualisera 

sambanden, göra trovärdiga statistiska beräkningar och med stor sannolikhet hade 

fler enkätsvar inkommit om underlaget varit större. Om mer tid funnits hade det 

optimala varit att besöka samtliga fastigheter och genomföra intervjuer med 

fastighetsägarna till fastigheterna som är med i analysunderlaget istället för en 

enkätundersökning för att själv kunna göra en opartisk bedömning av skicket. 

Fördelen med detta skulle vara att samma person gör bedömningen på samtliga 

fastigheter istället för att respektive fastighetsägare som kan antas vara något partiska 

ska göra bedömningen. 

 

Gällande vald delmarknad hade det varit bättre om området inte hade samfällt 

uppvärmningssystem då detta sannolikt påverkat resultatet genom att 

fastighetsägarna inte själva kunnat göra åtgärder på energihushållningen i samma 

utsträckning. Därav har det sannolikt påverkat resultatet och gett intrycket av att 

fastighetsägarna väljer bort att genomföra åtgärder på energihushållningen. 

 

En svaghet vid intervjuerna är att ingen fastighetsmäklare från något 

fastighetsmäklarkontor längre norrut i landet än Gävle/Mora blev intervjuad. Det 

hade varit intressant att se om fastighetsmäklare verksamma längre norrut i landet 

hade givit annorlunda svar. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Analyserna som genomförts för att ge svar på hur sambanden ser ut och hur 
faktorerna påverkar värdet på fastigheterna visar att säljarens innehavstid påverkar 
värdet likt Lantmäteriets hypotes. Resultaten visar att har innehavstiden varit längre 
är försäljningspriset vanligtvis lägre och om innehavstiden varit kortare är 
försäljningspriset högre. Detta har såväl studiens analyser genom diagram, 
medelvärdesberäkningar, statistiska kontroller och intervjuer med fastighetsmäklare 
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visat. Eftersom samtliga metoder pekar på samma resultat känns det välgrundat att 
hävda att det här finns ett samband. Vid intervjuerna med fastighetsmäklare spridda 
över landet är de mycket samstämmiga i åsikten att innehavstiden påverkar 
köpesumman. Fastighetsmäklarna menar att om innehavstiden är kortare är 
köpesumman högre eftersom fastighetsägare tenderar att renovera sina fastigheter i 
början på sin innehavstid. Det leder till att ju längre tid de äger fastigheten innan de 
säljer ju äldre blir då även de renoveringsåtgärder fastighetsägarna genomfört som då 
höjer värdet mindre och mindre ju äldre de är. Detta resonemang anses vara mycket 
logiskt och har även styrkts genom svaren från enkätundersökningen. 
 
Det går inte att utläsa något samband mellan standardpoängen och värdet, det som 
kan avläsas är ett svagt samband i att ju högre standardpoäng fastigheten har ju lägre 
är försäljningspriset sett i kr/kvm. Detta resultat går helt emot Lantmäteriets 
hypotes och hela värderingsmodellen. Sambandet mellan standardpoängen och 
värdet var det svagaste av samtliga variabler som undersökts. Detta upplevs som 
förvånande och skapar osäkerhet kring hur korrekta standardpoängen är och hur väl 
de verkligen representerar standaren på fastigheterna. Fastighetsmäklarna ser inget 
samband mellan fastighetens taxerade standard och köpesumman, de spekulerar 
även de i hur uppdaterade standardpoängen är och de lägger ingen tilltro till deras 
riktighet. Detta menar studiens författare är en fråga som behöver undersökas 
vidare. Ska ett fastighetstaxeringssystem finnas i Sverige behöver det vara uppbyggt 
på ett gott underlag som stämmer överens med verkligheten. Idag är det visserligen 
en fastighetsavgift och inte en fastighetsskatt som tidigare men skulle detta införas 
blir skatten felaktig. Dessutom grundas inte bara fastighetsskatt på taxeringsvärdet, 
till exempel belåningsgrad hos bankerna grundas på taxeringsvärdet. Det anses 
mycket viktigt att bankernas bedömningar av utlåning är korrekta speciellt då 
Sverige är ett högbelånat land och teorier om bostadsbubblor legat i luften under 
många år. Kanske skulle det behövas ett tydligt politiskt beslut att fastighetsskatten 
inte kommer tillbaka så att fastighetsägare inte längre har incitament i att undanhålla 
uppgifter om förbättrad standard. 
 
Det finns inte heller något samband mellan ägarens innehavstid och 
standardpoängen. Visserligen indikerar trendlinjen i diagrammet att har säljaren 
kortare innehavstid har fastigheten högre standardpoäng, dock visar diagrammet en 
stor spridning och både medelvärdesberäkningarna och de statistiska beräkningarna 
visar att det inte finns något samband. Misstanken är att det även här är 
standardpoängen som är missvisande. 
 
Undersökningarna kring hur skicket påverkar värdet och dess samband med 
innehavstiden tyder på att skicket är som bäst i början på innehavstiden. Studiens 
undersökningar och fastighetsmäklarnas uppfattning tyder på att fastighetsägarna i 
stor utsträckning väljer att utföra renoveringsåtgärder i början av sin innehavstid. 
Även om resultaten från min enkätundersökning är osäkra på grund av att det låga 
svarsantalet har fastighetsmäklarna och de statistiska kontrollerna styrkt 
undersökningens resultat. 
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Fastighetsmäklarna är överens om att det främst är renoveringar på kök och badrum 
som höjer värdet. Mycket intressant är att fastighetsmäklarna från både Gävle och 
Mora även anser att energihushållningen har stor påverkan. Här syns en skillnad i 
hur fastighetsmäklare verksamma i storstäder som Malmö och Enskede/Stockholm 
inte ser samma värdepåverkan av energihushållningen som mäklarna från Gävle och 
Mora som är mindre städer och lokaliserade i geografiskt kallare områden. Detta 
kan möjligtvis också bero på att fjärrvärme i större utsträckning är utbyggt i 
storstäderna. 
 
Sambandet mellan antal utförda åtgärder(skicket) och värdet genom fastigheternas 
kvadratmeterpris och K/T-tal visar inget samband eller mönster. Fastighetsmäklarna 
anser att det självklart är så att ju fler åtgärder som är utförda ju högre värde har 
fastigheten. Detta kan tyckas vara givet, dock kan åtgärderna utföras på olika sätt 
och med olika kvalité vilket också väger in i hur mycket eller lite en åtgärd påverkar. 
När följdfrågan till fastighetsmäklarna ställs om det finns andra parametrar som är 
avgörande för hur renoveringsåtgärder påverkar värdet än just antalet kommer 
många olika förslag. Till exempel nämns just att kvalitén på hur åtgärderna är 
utförda påverkar, vilka specifika åtgärder fastighetsägarna valt att utföra samt att 
material- och trendval kan påverka. Fastighetsmäklarna menar vidare att om en 
åtgärd är dåligt utförd kan det istället påverka priset negativt. En av 
fastighetsmäklarna tillägger också att om mycket är renoverat påverkar en åtgärd till 
inte lika mycket. Här blir det tydligt att det inte bara är antalet åtgärder som är 
avgörande och att fastighetsmäklarna till och med menar att en åtgärd kan påverka 
värdet negativt. Dessa exempel kan vara orsaken till att studiens analyser inte visar 
något samband mellan antalet utförda åtgärder och värdet. 
 
För att koppla ihop denna studie med tidigare forskning fick fastighetsmäklarna en 
fråga om interiöra eller exteriöra åtgärder påverkar värdet mest. Fastighetsmäklarna 
som intervjuats i studien är i motsatts till Mats Wilhelmsson (2008) helt överens om 
att det är interiöra renoveringar som påverkar värdet mer än exteriöra. Detta leder 
till funderingar kring om detta kan vara olika beroende på vart studien är genomförd 
samt om de intervjuade fastighetsmäklarnas uppfattning stämmer överens med 
verkligheten. Mats Wilhelmssons (2008) undersökning är genomförd i Stockholm. 
Kan detta även ha kopplingar till hur stadsbilden överlag ser ut i olika områden, när 
byggnader är uppförda på en ort, vilken standard förväntas och vilka ekonomiska 
förutsättningar råder på olika orter.  
 

5.3 Aspekter på miljö och hållbar utveckling  

Det finns inga direkta kopplingar mellan studien och miljö och hållbar utveckling. 

Det som skulle kunna bli en följd av studien är en positiv inverkan på den 

ekonomiska hållbarheten. Detta genom att förbättrad kunskap hos Lantmäteriets 

sektion för fastighetsekonomi och dess personal kring sambanden mellan faktorerna 

standard, skick och ägarens innehavstid skulle kunna leda till mer effektiv 

handläggning hos myndigheten.   
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Studien skulle eventuellt kunna användas till att uppmuntra fastighetsägare att 

underhålla sina fastigheter då det leder till högre fastighetsvärden. Detta skulle 

hindra att underhållet blir bristfälligt och byggnader skadas vilket leder till stora 

renoveringar och ombyggnationer. Det i sin tur leder till att gammalt trasigt 

material måste tas om hand och nytt material måste inhandlas vilka båda påverkar 

och belastar miljön. Underhålls fastigheterna och stora renoveringar kan undvikas 

ger det ett mer hållbart samhälle.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan göras utifrån de resultat studiens 
undersökningar givit och svaren på de vetenskapliga frågorna. För att göra det på ett 
tydligt sätt har kapitlet delats upp i två avsnitt där sambanden behandlas i avsnitt 6.1. 
och värdepåverkan i avsnitt 6.2. Dessa följs av ett avsnitt med förslag på framtida 
studier. 
 

6.1 Hur ser sambanden ut 

Resultaten visar att det inte finns något samband mellan ägarens innehavstid och 

den taxerade standardpoängen, delar av resultatet kan indikera att har säljaren 

kortare innehavstid har fastigheten högre standardpoäng. Punktdiagrammet visar 

dock en stor spridning av värden och både medelvärdesberäkningarna och de 

statistiska beräkningarna pekar på att det inte finns något samband. 

Undersökningarna kring skicket och dess samband med innehavstiden tyder 

på att skicket är som bäst i början på innehavstiden då undersökningarna och 

fastighetsmäklarnas uppfattning är att fastighetsägarna i stor utsträckning väljer att 

utföra renoveringsåtgärder i början av sin innehavstid. 

Något samband mellan standardpoängen och det faktiska skicket går inte att 

påvisa. Enligt Lantmäteriets hypotes borde dessa vara korrelerade med varandra. 

Den undersökning som har kunnat göras med dessa faktorer genom standardpoäng 

och fastigheternas K/T-tal då dessa baseras på de taxerade standardpoängen, visar 

inget tydligt samband mellan faktorerna. Studien har inte kunnat framlägga bevis för 

några samband mellan någon faktor med standardpoängen vilket ger anledning att 

tro att det inte går för skicket heller. 

6.2 Hur påverkas värdet 

Faktorn ägarens innehavstid har visat sig ha en tydlig inverkan på 

småhusfastigheternas värde. Har innehavstiden varit längre är försäljningspriset 

vanligtvis lägre och om innehavstiden varit kortare är försäljningspriset generellt 

högre.  

 

Det går inte att utläsa något samband mellan standardpoängen och värdet. När 

fastighetsmäklarna gör sin bedömning ser de inget samband mellan fastighetens 

taxerade standard och köpesumman, de spekulerar även i hur uppdaterade 

standardpoängen är och lägger ingen tilltro till deras riktighet. 

 

Undersökningarna kring sambandet mellan antal utförda åtgärder(skicket) och 

fastigheternas värde visar inget synligt samband eller mönster. Fastighetsmäklarna 
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anser dock att det finns ett tydligt samband mellan antal utförda renoveringsåtgärder 

och fastigheternas slutpris. De menar också att det finns fler parametrar som 

påverkar hur åtgärderna påverkar värdet. Till exempel nämner fastighetsmäklarna 

att kvalitén på hur åtgärderna är utförda, vilka specifika åtgärder fastighetsägarna valt 

att utföra samt material- och trendval är avgörande för hur värdet påverkas. 

Fastighetsmäklarna menar att om en åtgärd är dåligt utförd kan det istället påverka 

priset negativt. Skicket tillsammans med läget är det som påverkar köpesumman på 

småhusfastigheter mest anser fastighetsmäklarna som deltagit i intervjuerna. 

 

6.3 Framtida studier 

Nedan följer tre förslag på framtida studier kopplade till de resultat och slutsatser 

som kunnat göras i denna studie. 

- Påverkar interiöra eller exteriöra åtgärder priset mest? 

- En undersökning om vilka åtgärder som påverkar värdet och slutpriset på 

småhusfastigheter mest, om det är interiöra eller exteriöra åtgärder. 

 

- Hur korrekta är Skatteverkets taxerade standardpoäng för småhusfastigheter?  

- Undersökning om hur väl den taxerade standarden stämmer överens med 

verkligheten och förslag på hur dessa skulle kunna förbättras. 

 

- Värdepåverkande faktorer landsbygd kontra storstad 

- Vilka faktorer påverkar värdet på en småhusfastighet, finns det geografiska 

skillnader?  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Adress: 

Av författaren 

ifylld adress till 

respektive fastighetsägare 

 

 

 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Malin Helperin, jag är student på Högskolan i Gävle och behöver er 

hjälp!  

 

Jag skriver just nu mitt examensarbete på uppdrag av Lantmäteriet där jag utför en 

fallstudie av fastigheter som sålts under perioden 2014–2016 i ett område i 

Bomhus där ni tidigare ägde ett radhus. Därför behöver jag er hjälp med att få 

information om vilka upprustningsåtgärder som ni utförde på fastigheten. Enkäten 

finns på baksidan. Dessa svar är helt anonyma och varken fastighetsbeteckning 

eller några namn kommer att publiceras i mitt examensarbete.  

 

Underlaget jag får av er kommer att bearbetas och levereras till Lantmäteriet för 

att ge ytterligare kunskap om hur småhusfastigheters värde påverkas av 

byggnadens standard och skick. Era svar är av stor vikt för att få ett tillförlitligt 

resultat. Svaren är av stor vikt oavsett hur mycket eller lite åtgärder som har 

utförts.   

 

Sänd åter inom en vecka i bifogat svarskuvert, vid frågor är ni välkomna att ringa 

mig på 070-4444757 vardagar mellan kl. 9-18. Om så önskas kan ni även ta en 

bild på enkäten och skicka ett MMS till mig på ovan nämnda nummer.  

 

Stort tack på förhand. 

 

Hälsningar 

Malin Helperin 

Lantmäteristudent på Högskolan i Gävle 
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Åtgärder utförda på fastigheten (av författaren ifylld fastighetsbeteckning) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 
Exempel för att illustrera hur man kan fylla i enkäten: 

Kök årtal: 2014 – beskrivning: Byte av luckor och handtag samt ny bänkskiva. Ny kyl/frys. 

 

Fasad årtal: 2012–2013 – beskrivning: Bytt träpanel på sydsidan + målat om resterande fasad. 

Bytt två fönster. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 

Fasad: årtal:………….. – beskrivning: 

 

 

 

 

Tak: årtal:………….. – beskrivning: 

 

 

 

 

Badrum: årtal:………….. – beskrivning: 

 

 

 

 

Kök: årtal:………….. – omfattning: 

 

 

 

 

Energihushållning (rörande t.ex. radiatorer och kamin) årtal:…………..  – 

beskrivning: 

 

 

 

 

Interiör tapetsering/målning: årtal:…………..  – beskrivning: 

 

 

 

 

 

Övrigt: årtal:………….. – beskrivning: 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor: 
 

1. Vilka tre faktorer anser du vara de som påverkar köpesumman på 

småhusfastigheter mest? 

 

 

2. Hur mycket anser du att skicket på en fastighet påverkar värdet?  

I mycket stor,  stor,  liten  eller  mycket liten 

utsträckning? 

 

 

3. Jag har undersökt om det finns ett samband mellan ägarens innehavstid och 

köpesumman hur upplever du att ett sådant samband kan se ut? 

 

 

4.  Mina undersökningar tyder på att om man ägt fastigheten under kortare tid 

tenderar köpesumman bli högre och tvärtom. Är det ett mönster du har 

noterat eller nu kan tänka dig stämmer? 

 

 

5. Enligt din uppfattning finns det något samband mellan fastighetens taxerade 

standard och köpesumman?  

 

 

6. Om ja: Hur ser det ut? 

 

 

7. Min undersökning tyder på att det inte finns något samband mellan 

fastighetens taxerade standard och köpesumman, enligt din bedömning hur 

väl verkar det stämma överens med verkligheten?  

 
 
I så fall varför?  
 
 

8. Vilka renoveringsåtgärder anser du vara de som påverkar värdet mest? 

 

 

9.  Med hänsyn till värdepåverkan hur skulle du rangordna åtgärderna: Fasad, 

tak, badrum, kök, energihushållning och interiör som tapetsering/målning 

på en småhusfastighet? 
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10. Vad upplever du att det är vanligast att fastighetsägare renoverar?  

 

 

11. Vad upplever du att fastighetsägarna ofta väljer bort att renovera? 

tak och dränering 

 

 

12. Min enkätundersökning riktad till säljarna till de fastigheter som analyserats 

har visat att det är vanligast att fastighetsägarna väljer att renovera badrum, 

interiör (tapetsering & målning), kök och fasad. Enligt din uppfattning hur 

väl verkar det stämma överens med verkligenheten? 

 

 

13. och att det är tak och energihushållning som fastighetsägarna i minst 

utsträckning väljer att åtgärda. Enligt din uppfattning hur väl verkar det 

stämma överens med verkligenheten?  

 

 

14. När under innehavstiden upplever du att det är vanligast att renoveringar 

genomförs? 

 

 

15. Enkätundersökningen tyder på att det är mer vanligt att inleda renoveringen 

i början av innehavstiden men att det varierar stort när renoveringar 

genomförs upplever du att det kan stämma? 

 

 

16. Enligt din erfarenhet anser du att det finns något samband mellan antal 

utförda renoveringsåtgärder och fastigheternas slutpris?  

 

 

17. Vilka andra parametrar påverkar hur renoveringsåtgärder påverkar värdet än 

just antalet åtgärder?  

 

 

18. Enligt din bedömning påverkar interiör eller exteriör renovering mest? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor med svar: 
 

1. Vilka tre faktorer anser du vara de som påverkar köpesumman på 

småhusfastigheter mest? 

 

Mäklare Gävle Mäklare 

Malmö 

Mäklare Mora Mäklare Enskede 

1.Geografiska 

läget 

(efterfrågan på 

orten) 

2.Skicket 

3.Läget i 

området 

(exempel 

hörntomt) 

1.Läget på 

tomten i 

området 

2.Skick 

3.Läget 

geografiskt. 

1.Läget vart 

ligger 

fastigheten 

(närhet till 

olika saker) 

2.Skick 

3.Typ av 

värmesystem. 

1.Läget 

2.Skicket 

3.Efterfrågan/utbudet.  

 

 

2. Hur mycket anser du att skicket på en fastighet påverkar värdet?  

I mycket stor, stor,  liten eller mycket liten utsträckning? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Mycket stor Stor Stor Stor 

 

Mäklaren från Gävle lade även till att skicket har mindre påverkan om det är 

stor efterfrågan på ett specifikt objekt t.ex. med strandläge som är svårt att 

hitta. Men anser ändå att skicket har generellt mycket stor betydelse. 

 

 

3. Jag har undersökt om det finns ett samband mellan ägarens innehavstid och 

köpesumman hur upplever du att ett sådant samband kan se ut? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Att ju längre tid 

man ägt 

fastigheten ju 

lägre blir 

köpesumman. 

De som ägt ett 

hus länge har 

sällan gjort 

renoveringar de 

senaste åren. 

När du köper en 

fastighet gör du 

investeringar och 

renoverar. Säljer 

man inom 5 år 

Det finns helt 

klart ett sådant 

samband, har 

man ägt länge 

har huset 



 

6 

 

Framför allt de 

som har byggt 

sina hus eller haft 

en innehavstid på 

ca 40 år. Det 

beror givetvis på 

hur skicket är på 

huset var i när 

man köpte det. 

Men generellt så 

har man ägt huset 

en kortare tid är 

det i bättre skick 

och ger ett högre 

pris. 

 

Medan de som 

bara bott i huset 

i några år har 

oftast renoverat 

när de flyttade in 

och får därför 

bättre betalt. 

 

finns det 

fortfarande 

fräscha ytskikt, 

kontra någon 

som bott i 40 år 

som nöjer sig 

med att det 

fungerar och 

därför får de 

som ägt under 

kortare tid mer 

betalt. 

 

sämre skick för 

då har de inte 

renoverat på så 

länge. 

 

 

4.  Mina undersökningar tyder på att om man ägt fastigheten under kortare tid 

tenderar köpesumman bli högre och tvärtom. Är det ett mönster du har 

noterat eller nu kan tänka dig stämmer? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Det är något 

som jag noterat 

och det 

stämmer.  

Stämmer. Ja det kan 

stämma. 

Stämmer 

absolut. 

 

 

5. Enligt din uppfattning finns det något samband mellan fastighetens taxerade 

standard och köpesumman?  

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Det är inget jag 

noterat men om 

man tänker kring 

det borde de ha 

ett samband. 

Men det är inte 

så många som 

Jag har ingen bra 

koll på 

standardpoäng. 

Men jag tror inte 

det finns. 

Nja, har ej koll på 

standardpoäng. 

Jag undrar om 

det är 

uppdaterat. 

Vet ej. 
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uppdaterar sina 

standardpoäng så 

jag misstänker att 

felmarginal finns, 

de kan vara både 

för höga och för 

låga. 

 

 

6. Om ja: Hur ser det ut? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

- - - - 

 

7. Min undersökning tyder på att det inte finns något samband mellan 

fastighetens taxerade standard och köpesumman, enligt din bedömning hur 

väl verkar det stämma överens med verkligheten?  

 

Mäklare 

Gävle 

Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Stämmer. Jag tror det 

stämmer helt. 

Stämmer 

mycket väl. 

Vet ej. 

 

I så fall varför?  

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Svårt att se 

sambandet då 

den taxerade 

standarden är 

dåligt 

uppdaterat. Kan 

vara fel åt alla 

håll. 

Finns inget 

samband. 

För att det är 

dåligt 

uppdaterat. 

Vet ej. 
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8. Vilka renoveringsåtgärder anser du vara de som påverkar värdet mest? 

 

Mäklare Gävle Mäklare 

Malmö 

Mäklare Mora Mäklare Enskede 

Badrum, kök och 

energihushållning. 

Kök och 

badrum.   

Kök och 

badrum samt 

tak, grund och 

värmesystem. 

Interiör, 

målning/tapetsering 

 

9. Med hänsyn till värdepåverkan hur skulle du rangordna åtgärderna: Fasad, 

tak, badrum, kök, energihushållning och interiör som tapetsering/målning 

på en småhusfastighet? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

1. Kök 

2. Badrum 

3. Energi. 

4. Interiör 

5. Tak 

6. Fasad 

1. Fasad 

2. Kök 

3. Badrum 

4. Interiör 

5. Energi 

6. Tak 

1. Energi 

2. Tak 

3. Kök 

4. Badrum 

5. Fasad 

6. Interiör 

1. Interiör 

2. Energi 

3. Kök 

4. Badrum 

5. Tak 

6. Fasad 

 

 

10. Vad upplever du att det är vanligast att fastighetsägare renoverar? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Interiör är 

vanligast sedan 

badrum och 

kök. 

Kök och 

badrum. 

Kök. Interiör och 

fasad. 
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11. Vad upplever du att fastighetsägarna ofta väljer bort att renovera? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Åtgärderna har ju 

olika livslängd 

större tyngre 

saker inte sker 

lika ofta. Beror 

på hur dåligt 

skicket är. Men 

generellt tak. 

Fönster, det 

byts endast vid 

kris. 

Tomten. Tak och 

dränering 

 

12. Min enkätundersökning riktad till säljarna till de fastigheter som analyserats 

har visat att det är vanligast att fastighetsägarna väljer att renovera badrum, 

interiör (tapetsering & målning), kök och fasad. Enligt din uppfattning hur 

väl verkar det stämma överens med verkligenheten? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Stämmer väl. Stämmer 

jättebra. 

Stämmer bra. Stämmer bra. 

 

 

13. Samt att det är tak och energihushållning som fastighetsägarna i minst 

utsträckning väljer att åtgärda. Enligt din uppfattning hur väl verkar det 

stämma överens med verkligenheten? 

 

Mäklare Gävle Mäklare 

Malmö 

Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Ja stämmer ganska 

bra, i alla fall tak. 

Energihushållningen 

är ganska vanlig 

tycker jag. 

 

Stämmer 

bra. 

 

Nej stämmer 

inte, 

fastighetsägarna 

vill gärna byta 

tak. 

Stämmer. 
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14. När under innehavstiden upplever du att det är vanligast att renoveringar 

genomförs? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Oftast inom dom 

tre första åren 

under 

förutsättning att 

det är ett hus som 

behöver 

underhåll. 

 

Inom de första 

två åren. 

Ganska tidigt, 

inom de första 

två åren. 

I början. 

 

 

 

15. Enkätundersökningen tyder på att det är mer vanligt att inleda renoveringen 

i början av innehavstiden, inom de första 4 åren. Men att det varierar stort 

när övriga renoveringar genomförs upplever du att det kan stämma? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare Enskede 

Ja det stämmer. Stämmer. Verkar stämma. Stämmer. 

 

16. Enligt din erfarenhet anser du att det finns något samband mellan antal 

utförda renoveringsåtgärder och fastigheternas slutpris? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare Enskede 

Ja. Ja, såklart. Ja. Absolut. 

 

 

17. Vilka andra parametrar påverkar hur renoveringsåtgärder påverkar värdet än 

just antalet åtgärder? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

-På viket sätt 

åtgärderna är 

utförda, dålig 

eller bra kvalité.  

- De höjer inte 

- Smaken, hur 

man renoverat 

om man följt 

dagens trender 

eller udda smak 

- Måste vara 

ordentligt gjort, 

gärna av 

hantverkare när 

det gäller kök 

- Vilken åtgärd 

man har valt att 

göra. 

- Hur väl utfört 

det är. 
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lika mycket om 

allt annat är tipp-

topp. 

- Vad som är 

gjort, om det är 

dyrare saker ger 

det större 

genomslag. 

på inredning. 

- Dåligt 

renoverat. 

och badrum så 

intyg finns. Kan 

slå åt andra håller 

om det är gjort 

själv. 

 

18. Enligt din bedömning påverkar interiör eller exteriör renovering mest? 

 

Mäklare Gävle Mäklare Malmö Mäklare Mora Mäklare 

Enskede 

Interiör Interiör Interiör Interiör 
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Bilaga 4 

Utdrag från SPSS. 

Correlations 

 Standardpoäng Kvmpris 

Säljarens 

innehavstid 

Standardpoäng Pearson Correlation 1 -,038 -,198 

Sig. (2-tailed)  ,826 ,246 

N 36 36 36 

Kvmpris Pearson Correlation -,038 1 -,301 

Sig. (2-tailed) ,826  ,075 

N 36 36 36 

Säljarens innehavstid Pearson Correlation -,198 -,301 1 

Sig. (2-tailed) ,246 ,075  

N 36 36 36 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15440,808 807,266  19,127 ,000 

Säljarens innehavstid -79,659 43,355 -,301 -1,837 ,075 

a. Dependent Variable: Kvmpris 

 


