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SAMMANFATTNING 

 

Titel: FASTIGHETSVÄRDERING- processen att fastställa ett marknadsvärde 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp  

Författare: Veronica Larsson & Susanne Lindberg 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2010 – Juni  

 

Syfte: Vi ska analysera hur fastighetsmäklare värderar småhus och hur de använder sig av 

taxeringsuppgifter, det vill säga de egenskapsuppgifter om tomtmark och småhus som 

samlats in vid fastighetstaxeringen från fastighetsägarna. Vi ska även sammanställa en 

modell över de faktorer som har central betydelse vid uppskattning av marknadsvärdet. 

Metod: En kvalitativ metod har använts där vi genomfört personliga intervjuer med 

fastighetsmäklare. Teorin baseras på relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och 

elektroniska källor. Empirin redovisas genom en kategorianalys.   

Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att fastighetsmäklare med erfarenhet inte 

följer de steg som teorin tar upp vid fastighetsvärdering. Egenskapsuppgifterna från 

fastighetstaxeringen används endast som grundläggande information på grund av att de 

inte är helt tillförlitliga uppgifter.  

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att utforska, vad ersättningen 

för köparmäklare baseras på. Hur skulle ett gemensamt system över lokalt försålda 

fastigheter kunna se ut? Vad är det som gör att lockpriser uppstår? 

Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att uppsatsen ska bidra till en bättre inblick för 

hur fastighetsmäklare värderar småhus och vilka hjälpmedel de använder sig av vid 

bedömning av marknadsvärdet. 

Nyckelord: Fastighetsvärdering, fastighetstaxering, fastighetsmäklare, småhus och 

marknadsvärde 
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ABSTRACT 
 

Title: REAL ESTATE APPRAISAL- the process to establish a market value 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Veronica Larsson & Susanne Lindberg  

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2010 – June 

 

Aim: In this thesis we analyze how real estate agents value small houses in Gävle. In 

addition, we examine how property information from property taxation is used in real 

estate appraisal. We will also present a model of the factors that are essential in the 

estimation of market value. 

Method: A qualitative approach was used in which we conducted personal interviews 

with real estate agents. The theory is based on relevant literature, scientific articles and 

electronic sources. Empirical data reported by a category analysis. 

Result & Conclusions: We have found that experienced real estate agents do not follow 

the steps of the theory when valuating property. Property information provided by 

property taxation is not completely reliable and is used only as basic information. 

Suggestions for future research: It would be interesting to explore, what the 

compensation for real estate agents for buyer is based on. What would a common system 

of locally sold properties look like? What is it that makes specially reduced prices occur? 

Contribution of the thesis: We hope that this paper will contribute to a better insight on 

how real estate agents value small houses and which means they use to estimate the 

market value. 

Key words: Real estate appraisal, property taxation, real estate agent, small houses and 

market value.  
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1. INLEDNING 

 

 

I det inledande kapitlet framgår de bakomliggande orsakerna till varför vi har valt att skriva 

om det här ämnet. Syftet med uppsatsen redovisas samt de avgränsningar vi valt att göra. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Vi finner fastigheter som ämne mycket intressant och på Lantmäteriets hemsida upptäckte vi 

många intressanta uppslag till examensarbete. Efter kontakt med Irena Drogou och Henrik 

Roos valde vi att analysera området för fastighetsvärdering. Det finns många olika varianter 

av fastighetsvärdering där skillnaderna kan bero på syftet med värderingen, typ av fastighet, 

val av metod och kunskaper av värderingsteknik. Vi kommer endast att granska fastigheter 

med typkod 220, vilket är en småhusenhet som är inrättad som helårsbostad för 1-2 familjer.  

Det vanligaste syftet med en fastighetsvärdering är att för en viss tidpunkt få fram ett 

marknadsvärde. Marknadsvärdet påverkas av en mängd olika faktorer, både från fastigheten i 

sig och från omvärlden, vilket komplicerar arbetet. För att uppskatta ett så korrekt 

marknadsvärde som möjligt finns det därför olika informationskällor och metoder att använda 

sig av. När det gäller småhus är det främst fastighetsmäklare som uppskattar marknadsvärdet 

medan det ”rätta” marknadsvärdet fastställs av köparen efter en försäljning. 

(Lantmäteriverket, 2006) 

När marknadsvärdet beräknas är det viktigt att hamna på ett så riktigt marknadsvärde som 

möjligt. Diskussionerna om eventuella lockpriser på bostadsmarknaden känner nog de flesta 

till. Det finns olika åsikter om vad det kan bero på att en bostad säljs för ett betydligt högre 

belopp än det uppskattade marknadsvärdet. Dessa diskussioner leder till att 

fastighetsmäklarnas prissättning ifrågasätts. Det är därför av stor betydelse att marknadsvärdet 

hamnar på rätt nivå så att trovärdigheten i bedömningen kvarstår. (Runfors, 2009) 

Taxeringsvärden används i stor utsträckning som underlag vid fastighetsvärdering. 

Egenskapsuppgifterna från fastighetstaxeringen används här för att se hur jämförbara 

fastigheter är i förhållande till varandra. Uppgifterna bestäms utifrån fastighetens egenskaper 

som till exempel byggnadens standard och tomtens storlek. Det är i dessa fall mycket viktigt 

att ha tillgång till taxeringsvärden och egenskapsuppgifter av god kvalitet. 

Egenskapsuppgifterna som redovisas tillsammans med taxeringsvärdet kan betraktas som 

minst lika betydelsefulla, vilket borde innebära att färre egenskapsuppgifter skulle vara 

negativt för de flesta användare. (Statskontoret , 1993)  

Det här arbetet går ut på att analysera om fastighetsmäklare har ett behov av de 

egenskapsuppgifter som härstammar från fastighetstaxeringen i deras arbete med att beräkna 

ett marknadsvärde. För att komma fram till det har vi valt att utföra intervjuer med 

fastighetsmäklare i Gävleområdet om hur de går tillväga vid värdering av småhus och vilka 

uppgifter de använder sig av. 
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1.2 Problemformulering 
Vi är intresserade av hur fastighetsmäklare utför sitt arbete när det gäller bedömning av 

marknadsvärde på småhus. Marknadsvärdet är en färskvara på grund av att det påverkas av 

omvärldsfaktorer som till exempel ränteläget, arbetsmarknaden på orten, utbud och 

efterfrågan. Varje hus har dessutom sina speciella egenskaper med avseende på tomtens unika 

läge, skick och standard. Samtliga värderingsobjekt måste därför bedömas utifrån sina 

säregna kvaliteter när det gäller att uppskatta ett marknadsvärde vilket skapar olika problem 

under bedömningsarbetet. Till sin hjälp finns då olika metoder och redskap.  

Ortsprismetoden är en vanligt förekommande metod när det gäller värdering av småhus. Då 

används jämförelseobjekt, vilka består av redan sålda fastigheter inom samma område och 

genom att jämföra dem med det aktuella objektet kan ett marknadsvärde bedömas. I arbetet 

ingår då att uppskatta fördelar och nackdelar på de olika objekten mot varandra för att få fram 

ett så sannolikt värde som möjligt. (Lantmäteriverket, 2006) Vi kommer att undersöka vilka 

uppgifter och informationskällor fastighetsmäklare i Gävleområdet använder sig av i sitt 

dagliga arbete, och om de utför arbetet på samma sätt i praktiken som det framläggs i 

litteraturen?  

Vid fastighetsvärdering används bland annat fastighetstaxeringsuppgifterna som hjälpmedel 

för att bedöma ett marknadsvärde. Taxeringsvärdet kritiseras ofta på grund av sin bristande 

aktualitet. Användarna (t ex fastighetsvärderare, banker, försäkringsbolag m.fl.) är väl 

medveten om detta och justerar därför priserna till aktuella. Taxeringsuppgifterna bygger 

dessutom på fastighetsägarens egna uppgifter, vilket har lett till misstankar om uppgifterna 

kan anses vara inkorrekta. (Statskontoret , 1993) Skapar bristen av aktualitet och misstankarna 

om oriktiga uppgifter problem för fastighetsmäklarna? 

Några ytterligare frågor som vårt arbete avser att besvara är:  

 Vilka av de fastighetsrelaterade egenskapsuppgifterna som taxeringsvärdet bestäms 

utifrån, anses vara de mest centrala och användbara vid värdering av fastigheter? 

 Betraktas de som pålitliga uppgifter och underlättar de mäklarnas arbete?  

 Kan de spara in på kostnader på grund av tidbesparingar med hjälp av det befintliga 

taxeringssystemet, till skillnad från om det inte fanns något 

fastighetstaxeringsregister? 

 Skulle de klara sig lika bra utan information från fastighetstaxeringsuppgifterna, 

varför/ varför inte?  

 Hur bedömer de att ett eventuellt nytt system för fastighetsuppgifter skulle kunna se 

ut? 

 

Genom intervjuer med fastighetsmäklare och analys av hur de går till väga vid värdering av 

småhus, ska vi fördjupa oss i området fastighetsvärdering och få svar på våra frågor.  
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1.3 Syfte  
Vi ska analysera hur fastighetsmäklare värderar småhus och hur de använder sig av 

taxeringsuppgifter, det vill säga de egenskapsuppgifter om tomtmark och småhus som samlats 

in vid fastighetstaxeringen från fastighetsägarna. Vi ska även sammanställa en modell över de 

faktorer som har central betydelse vid uppskattning av marknadsvärdet. 

1.4 Avgränsning 
Vi ska rikta in oss på området för värdering och begränsa oss till en inriktning mot småhus 

(typkod 220) inom Gävle området. Ortprismetoden används främst vid värdering av småhus 

och det är den vi kommer att utgå ifrån. 
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2. METODDISKUSSION  

 

 

Detta kapitel handlar om metodval och hur den empiriska undersökningen har genomförts. Vi 

tar även upp uppsatsens trovärdighet. 

 

 

2.1 Val av metod 
För att få fram hur fastighetsmäklare värderar småhus och hur de använder sig av 

taxeringsuppgifter har en kvalitativ undersökningsmetod genomförts. I en kvalitativ metod 

skapas ett samspel mellan människor, till exempel genom intervjuer och observationer 

(Eriksson, 2006, s. 81). Vi anser att det är den bästa metoden för att komma fram till svaren 

på våra frågor. I personliga intervjuer kan följdfrågor ställas som gör att mer information kan 

erhållas för varje fråga. Det ger även en möjlighet att avläsa kroppsspråk och röstens tonläge 

som kan vara viktiga för att tolka ett svar på rätt sätt. 

2.2 Litteraturöversikt 

Den teori vi har använt oss av kommer från relevanta böcker, rapporter och vetenskapliga 

artiklar om ämnet. För att få fram lämpliga artiklar använde vi oss främst av databaserna 

Academic Search Elite, Science Direct och Springer Link. Sökorden som i första hand valdes 

var real property, real estate och valuation . Redan från början av vårt arbete märkte vi att det 

fanns en brist vad det gäller böcker om fastighetsvärdering. Tillgång till ytterligare källor 

hade varit önskvärt, men de som använts i arbete anser vi ändå vara tillförlitliga för vårt syfte. 

2.3 Intervjuguide         

För att få fram en representativ bild av hur arbetsgången vid fastighetsvärdering ser ut har vi 

valt att använda oss av en halvstrukturerad intervjumodell med så kallade öppna frågor. Det 

innebar att respondenterna fick en stor frihet att besvara frågorna samtidigt som vi styrde in 

dem på relevanta områden för vårt arbete. Det är annars lätt att hamna på sidospår i en öppen 

intervju vilket kan vara både tidsödande och energikrävande för båda parter. (Gillham, 2008)  

I en öppen intervju kan svaren bli långa och det är dessutom viktigt att vara uppmärksam på 

respondenten. Därför spelades intervjuerna in på band, då möjligheten finns att i efterhand 

analysera de olika svaren  (Gillham, 2008, s. 49). Ett par av våra respondenter valde att inte 

bli inspelade och vi fick då erfarenhet av hur komplicerat det är att anteckna allt som sägs 

under en intervju, för ”att lyssna kräver stor koncentration” (Gillham, 2008, s. 55). I dessa 

fall sammanställdes intervjuerna direkt efter att de avslutats, medan svaren var färska i vårt 

minne.  

Innan en intervju genomförs är det viktigt att komma överens med intervjupersonerna hur 

intervjuerna senare får användas. Fingerande namn kan användas för att värna om 

respondenterna. Det kan även förekomma förändringar av intervjupersonernas egenskaper vid 

redovisning av resultaten. (Kvale, 2009) 
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Intervjuerna har genomförts i samverkan med fastighetsmäklare i Gävle, Sandviken och 

Skutskär. Vi valde att göra några utanför Gävle för att se om de var av en annan uppfattning 

angående vår frågeställning. Intervjuerna utfördes på kontoret hos respektive 

fastighetsmäklare efter avtalad tid per telefon. Varje fastighetsmäklare hade dessutom fått 

tillgång till intervjuunderlaget i förväg, för att till viss del vara förberedd och upplyst om vad 

som komma skall. Detta förarbete medförde att vi i lugn och ro kunde intervjua 

respondenterna på ett framgångsrikt sätt.  

Vi är även intresserade av hur fastighetsmäklare bedömer nyttan av tillgången från de olika 

fastighetsrelaterade egenskapsuppgifter som taxeringsvärdet bestäms utifrån. För att få fram 

ett resultat på detta utfördes en kvantitativ undersökning genom en enkät som besvarades av 

respondenterna i samband med intervjun. Enkäten bestod av två delar, ena delen bestod av en 

femgradig skala som visade hur fastighetsmäklarna bedömde nyttan av de olika 

egenskapsuppgifterna vid värdering av småhus. I den andra delen fanns fyra allmänna frågor 

kring fastighetstaxering. 

2.4 Bearbetning och redovisning av intervjuerna 
Den empiriska datainsamlingen fortsatte tills vi uppnådde en mättnadsgrad. Efter sju 

intervjuer, upplevde vi inte några större skillnader i deras utförande av vare sig värdering av 

småhus, eller nyttjandet av egenskapsuppgifterna från fastighetstaxeringen. Av den orsaken 

fortsatte inte datainsamlingen med flera intervjuer utan vi gör en generalisering att övriga 

fastighetsmäklare i Gävleområdet arbetar på liknade sätt.  När intervjuerna var slutförda, 

lyssnade vi på det inspelade materialet och gjorde en skriftlig sammanfattning för varje 

respondent.  

Vi har redovisat intervjuerna med hjälp av en kategorianalys (se kapitel 5). Den presenteras 

med hjälp av kategorirubriker som ska lyfta fram egenskaperna hos de uttalanden där de hör 

hemma. Respondenternas substantiella uttalanden identifierades först och utifrån dessa 

bestämdes olika kategorirubriker. Det viktigaste med en kategorirubrik är att det latenta 

innehållet som placeras i kategorin är tydlig. (Gillham, 2008) 

2.5 Validitet 
Validitet är ett begrepp som ofta användas för att beskriva forskningens kvalitet. Begreppet 

visar hur forskningen genomförs och om de metoder som används verkligen granskar det som 

var ämnat att undersöka. (Fejes, Thornberg, & mfl, 2009, s. 218)  

Efter en intervju är det viktigt att försöka återge allt som sades så tillförlitligt som möjligt. I 

arbete används respondenternas egna ord och uttryck så långt det går. Vid behov har orden 

justerats för att få en sammanhängande text och en rättvis bild över det som sades. Personliga 

intervjuer har utförts efter ett intervjuunderlag, där samtliga respondenter har haft samma 

förutsättningar. Vi förutsätter att respondenterna har svarat sanningsenligt på frågorna. I de 

fem fall som en diktafon har använts under intervjun kan materialet anses som mycket 

tillförlitlig, eftersom ett ordagrant underlag har varit tillgängligt vid sammanställningen. De 

andra två intervjuerna uppnår inte samma validitet som det inspelade materialet. Därför 



 
 

 

 
12 

sammanställdes intervjuerna direkt efter genomförandet för att minimera risken för ett 

eventuellt bortfall. 

Sju intervjuer kan möjligtvis upplevas som ett tunt underlag för att fastställa trovärdiga 

slutsatser. I Gävle finns det ett tiotal fastighetsmäklare inom småhus, i Skutskär två och i 

Sandviken finns det tre enligt eniro.se. Vi har intervjuat hälften av dessa där resultaten från 

intervjuerna mynnade ut i liknande svar, därför bedömer vi underlaget som tillförlitligt. De 

metoder som vi har använt oss av i arbetet har undersökt de områden och frågeställningar som 

var avsedda att analysera. Av den orsaken tycker vi att metoden har fungerat bra.  
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3. FASTIGHETSVÄRDERINGSTEORI 

 

 

Här tar vi upp vad teorin säger om fastighetsvärdering och dess grundläggande egenskaper. 

Vilka olika moment och metoder som finns för att fastställa ett marknadsvärde på småhus. 

 

 

3.1 Bakgrund till fastighetsvärdering 
En fastighet kan bestå av olika delar, byggnader, mark, andra anläggningar som staket, 

trädgårdsanläggning och växande skog. Definition för en fastighet finns i lagboken, ” Fast 

egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter” (Jordabalk 1970:994, 1:1). En fastighet kan 

även omfattas av juridiska rättigheter och skyldigheter som servitut och att betala 

fastighetsavgift (Lantmäteriverket, 2006, s. 1). 

Innan värderingen genomförs behöver en del förberedelser göras. Det är viktigt att 

egendomen som ska värderas har angivits med rätt fastighetsbeteckning. 

Fastighetsbeteckningen är unik och uppbyggd av kommunnamn, traktnamn och ett 

löpnummer, som till exempel GÄVLE SPIRAN 12. (Lantmäteriverket, 2006, s. 16) 

Syftet för värderingen bör alltid anges, det kan till exempel vara överlåtelse, belåning eller 

beskattning av fastigheten. Det vanligaste syftet är att uppskatta ett marknadsvärde (Betts & 

Silas, 2005). Marknadssituationen kan förändras relativt snabbt, genom externa faktorer som 

till exempel politiska beslut om räntebidrag och lågkonjunktur. Därför måste marknadsvärdet 

alltid kopplas till en given tidpunkt, en värdetidpunkt. Det är viktigt att tydliggöra vilket värde 

som värderingen avser, är det ett marknadsvärde, avkastningsvärde eller något annat? 

(Lantmäteriverket, 2006, s. 17) 

När en fastighet ger en nytta som tillgodoser mänskliga behov uppstår ett värde. Om det inte 

finns tillräckligt många fastigheter är den som önskar den specifika varan beredd att göra en 

uppoffring för att få tillgång till den. Ett värde uppstår och då är det möjligt att byta varan mot 

någonting annat som till exempel pengar. (Lantmäteriverket, 2006, s. 1) 

3.1.1 Värdeteori 

Värdeteorin har sin grund i den allmänna ekonomiska teorin där begreppen utbud och 

efterfrågan har en central plats. Det krävs vissa grundläggande förutsättningar för att värde 

ska uppstå. På fastigheter brukar följande förutsättningar anges: 

 Behov, tillfredsställs hos användare genom användning av fastigheten. 

 När en fastighet ägs eller disponeras uppstår nytta. 

 Den som äger/använder fastigheten kan disponera den. 

 Det finns en möjlighet att överlåta fastigheten. 

 Det finns bara en begränsad omfattning av fastigheten. 
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I första hand tilldelas en fastighet ett individuellt värde, det vill säga vad värdet är för en 

individ, ett företag med mera. Det är ett ekonomiskt värde som kan uttryckas i pengar. 

(Lantmäteriverket, 2006) 

3.1.2 Värderingsteori 

Värderingsteorin fungerar som en begreppsapparat som länkar samman värdeteorin och 

värderingsmetoder. Det finns olika typer av beslutssituationer som resulterar i två 

värderingssituationer; överlåtelse och innehav. Överlåtelsesituationen handlar om pengar, det 

vill säga den summa pengar ägaren kan få om han byter fastigheten mot pengar genom att 

sälja den. I innehavssituationen är ägaren intresserad av framtida nyttor, nettointäkter av olika 

slag. Det finns två värdebegrepp som kan kopplas till värderingssituationerna, marknadsvärde 

och avkastningsvärde. (Lantmäteriverket, 2006) 

3.1.3 Värderingsmetoder 

Värdering av bostadsfastigheter har utvecklats inom fastighetsmarknaden. 1974 utvecklades 

en prismodell av Rosen som utgör ett linjärt förhållningssätt, där priset på egendomen 

bestäms genom summan av dess olika egenskaper. En annan modell introducerades 1963 av 

Bailey och handlar om värdering genom upprepade försäljningar. Baileys modell används 

mindre än Rosens modell på grund av svårigheter att hitta den information som krävs för 

genomförandet. (Garcia, Gamez, & Alfaro, 2008) 

När syftet för värderingen är fastställt kan val av värderingsmetod bestämmas. 

Värderingsmetoderna innehåller olika verktyg som värderaren använder för att samla in 

information, samt tekniskt utföra de beräkningar som leder fram till en värdebedömning. 

Värdering av fastigheter kan ske på varierande sätt, beroende på vilket syfte värderingen har, 

fastighetstyp och val av metod. Det vanligaste syftet är att få fram ett marknadsvärde på 

fastigheten för en viss tidpunkt. (Lantmäteriverket, 2006) 

En annan metod som inte bygger på några beräkningar är värderingsmannens kännedom om 

den lokala fastighetsmarknaden. Då görs en bedömning av marknadsvärdet utifrån kunskap 

med ledning av uppgifter om den aktuella fastigheten. Det här är en metod som 

fastighetsmäklare och en del kreditinstitut använder sig av (Statskontoret , 1993) 

Det finns tre huvudmetoder, när det gäller fastighetsvärdering. 

Ortsprismetoden 

Den här metoden bygger på att ett förväntat pris för en viss fastighet kan uppskattas med hjälp 

av priser som tidigare betalats för liknande fastigheter, så kallad jämförelseköp. 

Ortsprismetoden är vanligast när det gäller att framställa ett marknadsvärde på småhus. 

(Lantmäteriverket, 2006)  

Användningen av jämförelsemetoden är populär i Sverige på grund av att det finns en 

öppenhet på fastighetsmarknaden. Jämförelsemetoden är lättare att använda sig av när det 

finns tillgång till mycket marknadsinformation. (McParland, Adair, & McGreal, 2002) 
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Nuvärdesmetoden (avkastningsmetoden) 

Här bedöms värdet på en fastighet utifrån förväntade avkastningar, som nuvärdesberäknas till 

värde tidpunkten. (Lantmäteriverket, 2006) 

Produktionskostnadsmetoden 

Innebär en uppskattning av dels kostnaden för att återanskaffa den egendom som ska 

värderas, samt värdeminskning på egendomen genom ålder och bruk. Till detta ska även 

tomtmarkens värde räknas in. (Lantmäteriverket, 2006) 

3.2 Ortsprismetoden 
Det har gjorts jämförelse av redovisningsstandarder och metoder i Sverige, Nederländerna, 

Tyskland och Frankrike. Fokus har lagts på vikten av definitioner i värderingsprocessen. 

Analysen visar att Sverige har en säregen strategi vad gäller fastighetsfrågor som till exempel 

utbildning och val av värderingsmetod. I Sverige och Nederländerna var respondenterna mer 

positiv till jämförelsemetoden än respondenterna i Tyskland och Frankrike. Flera av 

värderingsmännen från alla fyra länderna hävdar att den jämförande metoden är grunden för 

alla metoderna. (McParland, Adair, & McGreal, 2002) 

Valet av analysmetod kan bestämmas utifrån tillgången på jämförelseköp. Är det tillräckligt 

många köp gjorda inom området där värderingsobjektet är beläget är ortsprismetoden ett 

naturligt val. Försäljningspriserna från jämförelseobjekten kan relateras till värderingsobjektet 

direkt eller så kan de normeras med hjälp av till exempel taxeringsvärdet, arean eller hyran. 

(Lantmäteriverket, 2006, s. 51) 

I den här metoden görs urval för att finna de mest jämförbara köpen. Till hjälp har 

fastighetsmäklarna olika fastighetsprissystem eller kommunala förköpslistor. 

Jämförelseobjekten måste vara från samma eller liknande delmarknader som 

värderingsobjektet och köpen får inte vara gjorda för långt bak i tiden. Om det inte finns 

jämförelseobjekt på orten där fastigheten är belägen kan fastighetsmäklaren utöka sin sökning 

genom att jämföra med objekt som är belägna på andra orter. (Lantmäteriverket, 2006) 

Jämförelseobjekten måste gallras bort om det finns egenskaper som avviker för mycket från 

värderingsobjektet eller när den prispåverkande effekten inte kan uppskattas. Till sist räknas 

ett medeltal fram för de slutgiltiga valda jämförelseobjekten. Det framräknade värdet bedöms 

med hänsyn till skillnader mellan jämförelseobjekten och värderingsobjektet för att få fram 

marknadsvärdet (Lantmäteriverket, 2006, s. 52).  

Vid användning av ortsprismetoden är det nödvändigt att ha tillgång till både taxeringsvärden 

och egenskapsuppgifter. K/T-värdet är ett centralt begrepp det är ett värde som anger 

relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde för att se hur jämförbara fastigheterna är 

med varandra. Egenskapsuppgifterna används även vid urval av jämförelseobjekt. 

(Statskontoret , 1993)  
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3.2.1 Datainsamling vid fastighetsvärdering 

Vid fastighetsvärdering är det viktigt att samla in all väsentlig information som kan ha 

betydelse för värdet på fastigheten. Information kan sökas i bland annat fastighetsregistret, 

fastighetsprisregistret, bygglovshandlingar och ritningar. 

En annan viktig informationskälla är kommunala myndigheter. Hos kommunen finns svaren 

på frågor om planer och bestämmelser för det specifika området. Det är framför allt viktigt att 

undersöka om det finns planer på ändrad markanvändning eller andra begränsningar vad 

gäller mark och byggnader som berör området där fastigheten är belägen. Av detaljplanen 

framgår bland annat tillåten byggrätt och antal våningsplan.  

Större mäklarkedjor som till exempel Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling kan 

ge ut information om försäljningspriser. Genomsnittspriset för en villa anges månadsvis och 

kommunvis/länsvis. Även en prisutveckling för det senaste året kan finnas presenterat. För att 

få en rättvis bild av prisnivån och prisutveckling bör det statistiska materialet vara relativt 

stort, eftersom försäljningarna kan vara variera från månad till månad, annars kan resultatet på 

prisutveckling bli grovt missvisande. Fastighetsmäklare kan föra egna register, både manuella 

och datorbaserade, där lokal kunskap om marknaden lagras. (Lantmäteriverket, 2006) 

För att få så rättvisande statistik som möjligt bör informationen mätas över en längre 

tidsperiod, vid en kortare period kan inte någon längre trend avläsas. Eftersom statistiken 

mäter olika saker måste den avläsas på rätt sätt. Till exempel om rapporten visar förändringar 

i medelpriserna, säger inte det någonting om vilka hus som sålts. Fastighetspriset avgörs inte 

bara av trycket på marknaden utan även av husets storlek, ålder, standard och läge. Det finns 

en stor efterfrågan på snabb marknadsinformation som ständigt uppdateras, ungefär som på 

börsen. (Gerken Christiansen, 2009) 

Det aktuella utbudet finns presenterat i tidningar eller på särskilda hemsidor. Begärt pris 

behöver inte nödvändigtvis vara lika som det slutgiltiga priset eller som marknadsvärdet. Det 

är viktigt att följa marknaden för att avläsa signaler och trender som finns där. 

(Lantmäteriverket, 2006) Eftersom fastighetsmäklare endast ger en uppskattning av vad de 

tror fastigheten kommer att säljas för, är det så kallade riktpriset inte ett bindande åtagande för 

varken säljaren eller köparen. Säljaren kan bli rekommenderad ett reservationspris av 

fastighetsmäklaren som kan användas som det lägsta godtagbara priset vid eventuell 

budgivning. (Stevenson, Young, & Gurdgiev, 2010) 

Ägaren eller uppdragsgivaren ska bistå med uppgifter om fastighetens belåningsförhållanden. 

Informationen kan handla om bland annat typ av lån, bindningstider och räntenivåer.  Det 

viktigaste är att fastighetsmäklaren har kontroll över värderingsobjektets framtida användning 

ur rättslig, teknisk och ekonomisk synpunk. Handlingarna ska bidra med information för att 

fastighetsmäklaren ska kunna göra en så korrekt värdebedömning som möjligt. 

Fastighetsägaren själv är den viktigaste informationskällan eftersom han oftast har bäst 

kännedom om sin fastighet. (Lantmäteriverket, 2006). 
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3.2.2 Besiktning av värderingsobjektet 

Om vi bortser från nyproducerade fastigheter, säljs en fastighet i befintligt skick. Köparen 

måste därmed undersöka fastigheten före köpet, det vill säga köparen har en 

undersökningsplikt att upptäcka eventuella fel och brister. Om fel hittas efter köpekontraktet 

är undertecknat, kan det vanligtvis inte hävdas som fel mot säljaren. (Fastighetsnytt, 2005, s. 

270) Idag är det vanligt att fastighetsköpare tar hjälp av konsulter (besiktningsmän) för att 

göra en undersökning av fastigheter som de är intresserade av. Vid en besiktning av småhus 

tittar de i första hand på det tekniska skicket på byggnaden, som till exempel takets skick och 

uppvärmningssystem. (Fastighetsnytt, 2005, s. 267) 

Besiktning av fastigheten utförs nästan alltid i samband med överlåtelse, en 

överlåtelsebesiktning. Resultatet av undersökningen kan få en tydlig påverkan på 

köpeskillingen. Om det skulle visa sig att okända brister upptäcks så ska priset för fastigheten 

justeras. I detta fall är köpet fortfarande öppet för andra spekulanter och det är något som 

köparen måste ta hänsyn till. Ibland kan undersökningen göras i efterhand efter det att 

köpekontraktet är tecknat. Då brukar kontraktet innehålla regler för hur mycket resultatet av 

undersökningen kommer att påverka priset. Det sker ofta med en nedsättning av det 

överrenskomna priset med kostnaden för att åtgärda felen. (Fastighetsnytt, 2005, s. 269)   

Det är vanligt att fastighetsmäklarna gör en egen besiktning av fastigheten. Den kan bland 

annat hjälpa till att ge en bättre bild över fastigheten inför en värdering. Vid värdering består 

besiktningen av förberedande arbete, där en stor del av arbetet sker med insamling av 

uppgifter kring värderingsobjektet. När fastighetsmäklaren är klar med insamlingen sker en 

besiktning av värderingsobjektet på plats. Då tittar fastighetsmäklaren på objektet både 

invändigt och utvändigt, vilket sedan dokumenteras. Slutligen genomförs en sammanställning 

av alla de uppgifter som samlats in. Det är viktigt att faktorer som kan påverka 

marknadsvärde beskrivs noggrant. (Lantmäteriverket, 2006, s. 47).  

3.2.3 Värdebedömning av fastigheten 

När arbetet med ortsprismaterialet är färdigt tillämpas resultatet på värderingsobjektet. Nu ska 

alla faktorer som påverkar fastighetens värde vägas samman till ett slutgiltigt värde. 

Fastighetsmäklaren har nu några frågor att fundera över. Finns det några särdrag hos 

värderingsobjektet med avseende på till exempel belägenhet, standard och skador i 

förhållandet till jämförelseobjekten. Skillnaderna bör beskrivas och frågeställningarna 

utvecklas. I värderingsarbetet är den svåraste delen att bedöma hur mycket marknadsvärdet 

påverkas av eventuella egenskapskillnader. (Lantmäteriverket, 2006) 

Eftersom värdebedömningar är förenade med en viss osäkerhet kan marknadsvärdet redovisas 

på olika sätt. En punktskattning t ex ”1 500 000 kronor” är vanligt. Värderaren kan även ange 

ett intervall kring marknadsvärdet, till exempel 1 500 000 kronor ± 10 procent eller ± 100 000 

kronor. Intervallangivelsen bör bygga på en statistisk beräkning med jämförelsematerialet 

som utgångspunkt, till exempel priset för den här fastigheten kommer med 90 procent 

sannolikhet att befinna sig inom intervallet 1 400 000- 1 600 000 kronor och det mest 

sannolika priset uppgår till 1 500 000 kronor. (Lantmäteriverket, 2006, s. 59)  
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4. FASTIGHETSTAXERINGSTEORI 

 

 

Det här kapitlet behandlar allmän information om fastighetstaxering för att underlätta 

insikten av samspelet mellan fastighetsvärdering och fastighetstaxering.  

 

 

4.1 Information om fastighetstaxering 
Fastighetsskatten har alltid varit en källa till lokala intäkter och baseras i första hand på 

befintlig egendom. Så länge det finns någon form av skatt kommer diskussioner att 

förekomma om rättvis fördelningen av skattebördan. För att det ska bli rättvist och mer 

förståelse för systemet, bör utvärderingarna baseras på det aktuella marknadsvärdet av 

egendomen. Värdet i ett område kan öka, medan värdet i ett annat område kan minska. 

(Wadsworth, 2010) 

”Fastighetstaxering sker vid allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering och 

särskild fastighetstaxering” (Fastighetstaxeringslagen 1979:1152, 1:1). Någon form av 

taxering utförs varje år, den allmänna på udda årtal och den förenklade på jämna årtal. 

Eftersom de förutom detta också är uppdelade i olika taxeringsenheter så inträffar de med sex 

års mellanrum per enhet och taxeringsmodell (se figur 1) (Fastighetsnytt, 2005, s. 138). 

”Fastighetstaxering skall ske på grundval av fastighetsanvändning och beskaffenhet vid 

taxeringsårets ingång” (Fastighetstaxeringslagen 1979:1152, 1:6). 

4.2 Taxeringsenheter 
”Taxeringsenheterna är vad som skall taxeras för sig. Fastighet skall utgöra taxeringsenhet, 

om inte annat föreskrivs” (Fastighetstaxeringslagen 1979:1152, 4:1). Småhus-, ägarlägenhets-

, lantbruks-, hyreshus-, industri-, elproduktions- och specialenheter är de olika 

taxeringsenheterna. ”Har skilda delar av fastigheten olika ägare skall fastigheten uppdelas i 

taxeringsenheter enligt ägarförhållandena” (Fastighetstaxeringslagen 1979:1152, 4:2). 

Industrienhet, elproduktionsenhet och specialenhet behandlas inte i den förenklade 

fastighetstaxeringen (FFT). Därför taxeras de endast vart sjätte år om det inte sker en särskild 

fastighetstaxering där emellan.  

Den särskilda fastighetstaxeringen (SFT) beaktas endast om någonting har ändrats på 

fastigheten mellan taxeringsperioderna och som har påverkat dess värde eller genom en 

förändring av taxeringsenhetens uppdelning. Indelningen av taxeringsenheter beror 

framförallt på att fastighetstaxeringen ligger till grund för fastighetsavgiften och olika 

fastigheter beskattas efter olika regler (Fastighetsnytt, 2005, s. 143). 

I den allmänna fastighetstaxeringen (AFT) tilldelas varje berörd taxeringsenhet nya 

taxeringsvärden (Fastighetsnytt, 2005, s. 532). För småhus utfördes den allmänna 

fastighetstaxeringen senast 2009 och före det gjordes den 2003. Den förenklade 

fastighetstaxeringen skedde senast 2006 och kommer att utföras 2012 nästa gång. 
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År Typ av taxering och enhet 

2007 AFT Hyreshus-, industri-, elproduktions- och specialenheter 

2008 FFT Lantbruksenheter 

2009 AFT Småhusenheter 

2010 FFT Hyreshusenheter, Ägarlägenheter (ny enhet från 2010) 

2011 AFT Lantbruksenheter 

2012 FFT Småhusenheter 

osv. osv. 

 Figur 1: Översikt av taxeringstyp och år.  

”Byggnadstypen skall bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnad till övervägande 

del är inrättad för och det sätt som byggnad övervägande del används för” 

(Fastighetstaxeringslagen 1979:1152, 2:3).  

Byggnad som inte kan placeras in i definitionerna småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, 

kraftverksbyggnad, industribyggnad och specialbyggnad klassas som övrig byggnad 

(Fastighetsnytt, 2005, s. 140). 

Vid fastighetstaxering delas mark in i någon av följande ägoslag: tomtmark, täktmark, 

åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment. Mark som inte tillhör något av dessa 

ägoslag klassificeras som övrig mark (Fastighetsnytt, 2005, s. 142).  

4.3 Värderingsmoment vid fastighetstaxering 
Oavsett fastighetstyp kan värdering vid fastighetstaxeringen fördelas in i nedanstående 

moment. 

1. Indelning i värderingsenheter. 

2. Klassificering av värdefaktorer. 

3. Beräkning av värde. 

4. Summering av värdena för varje värderingsenhet till delvärden och taxeringsvärde. 

5. Eventuell justering för säregna förhållanden. 

 

”Taxeringsvärde ska bestämmas för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet och det 

skall bestämmas till det belopp som motsvarar 75 procent av taxeringsenhetens 

marknadsvärde, med marknadsvärdet för en taxeringsenhet avses det pris som den sannolikt 

betingar vid en försäljning på den allmänna marknaden”. (Fastighetstaxeringslagen 

1979:1152, 5:1-3) 

”Värderingen skall ske med utgångspunkt i värde faktorer. Med värde faktorer avses 

egenskaper som är knutna till fastigheten och som har betydelse för marknadsvärdet”. 

(Fastighetstaxeringslagen 1979:1152, 7:1) 
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En överblick av fastighetstaxeringens värdefaktorer: 

 

 

För byggnad 

 
Storlek, bestäms av husets boyta och biyta. 

Mätningen sker enligt Svensk Standard (SS 10 02 

53).  

 

Ålder, anges genom ett värdeår som normalt är lika 

med nybyggnadsåret. 

 

Standard, bestäms av husets byggmaterial och 

utrustning och anges genom antalet standardpoäng.  

 

Byggnadskategori, om huset är ett friliggande-, 

kedje- eller radhus 

 

Fastighetsrättsliga förhållanden, handlar i stora 

drag om hur huset ligger till och om det går att bilda 

en självständig fastighet eller inte. 

 

Värdeordning, husets ordningsnummer i värde 

hänseende inom tomten. Den delas in i två klasser, 

det värdefullaste småhuset och övriga småhus. 

 

 

För att räkna ut ett småhus värde utgår man 

från tabellavläsningar. Det framräknade 

värdet motsvarar ett värde som tar hänsyn 

till ovanstående värdefaktorer. Det 

förutsätts också att fastigheten motsvarar de 

genomsnittliga förhållandena inom 

värdeområdet, föreligger någon särskild 

omständighet (t ex byggfel, eftersatt 

underhåll, radon och buller) justeras det 

framräknade värdet för de säregna 

förhållandena  
 

 
För tomtmark 

 
Storlek, tomtmarkens areal.  

 

Vatten och avlopp, på vilket sätt och i vilken 

utsträckning tomtmarken har tillgång till drickbart 

vatten och avlopp. 

 

Fastighetsrättsliga förhållanden, handlar i stora 

drag om hur värderingsenheten ligger till och om det 

går att bilda en självständig fastighet eller inte. 

 

Typ av bebyggelse, är värderingsenheten bebyggd 

eller avses den att byggas med friliggande hus, 

kedjehus eller radhus. 

 

Närhet till strand, värderingsenhetens läge i 

förhållande till strand. Värdefaktorn delas in i fyra 

olika klasser. 

 

 

 

 

 

Det framräknade värdet besvarar skillnader 

med hänsyn av faktorerna ovan. Det 

förutsätts också att fastigheten motsvarar de 

genomsnittliga förhållandena inom 

värdeområdet, skulle det föreligga någon 

särskild omständighet (till exempel 

strandens attraktivitet beskaffenhet, 

sjöutsikt eller inte, buller, närhet till 

kraftledning och servitut) utförs justeringar 

av värdet. 

 Figur 2: En definition över småhusenheternas värdefaktorer (Fastighetsnytt, 2005).  

 

Summan av värdet för byggnaden och värdet för tomtmarken blir taxeringsvärdet.   
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5. KATEGORIANALYS 

 

 

Här redovisas en sammanställning från intervjuerna där de viktigaste uttalandena klargörs 

med hjälp av en kategorianalys. 

 

 

Syftet är att analysera både hur fastighetsmäklare värderar småhus samt hur de använder sig 

av taxeringsuppgifter. Därför har vi valt att dela in kategorianalysen i två delar; 

fastighetsvärdering och fastighetstaxering. Vår förhoppning är att indelningen ska bidra till en 

bättre översikt för läsaren. Kategorierna är bestämda utifrån respondenternas svar från 

intervjuerna. Under huvudrubriken fastighetsvärdering syftar rubriken roll på 

fastighetsmäklaren, process avser arbetsgången och egenskaper gäller de värdepåverkande (se 

tabell 1). I tabell 2 redovisas fastighetstaxeringens kategorirubriker där nytta innebär 

taxeringsuppgifternas användning vid fastighetsvärdering, reliabilitet avser 

egenskapsuppgifternas trovärdighet och avvecklingseffekt anspelar på betydelsen av 

fastighetstaxeringsuppgifternas bortfall.  

Vi har valt att använda oss av fingerade namn i kategorianalysen för att respondenternas 

uttalanden ska förbli anonyma. Men däremot har inte några förändringar gjorts i 

respondenternas uttalanden.  
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 Tabell 1: Sammanställning av intervjuunderlag inom fastighetsvärdering.  

 

 

 

 

 

FASTIGHETSVÄRDERING 

 

Roll Process Egenskaper 

Robin 

 

”… är att agera som en mellanman 

mellan köpare och säljare” 

”Vi ska sälja i första hand, men vi 

ska även tänka på köparen” 

1 Fastighetsutdrag 

2 Information om område 

och jämförelseobjekt 

3 Besiktning 

4 Går igenom värderingen 

5 Diskussion med kollegor 

om värdet 

6 Fastställa ett värde 

 

”LÄGET, man kan betala jättemycket för 

vissa lägen även om det är ett skithus” 

”Självklart är det även hur huset ser ut, hur 

välskött det är” 

Linda 

 

”Vara den förmedlande biten 

mellan kunder, köpare och säljare” 

”Se till att det blir bästa möjliga 

affär för alla parter” 

1 Fastighetsutdrag 

2 Besiktning 

3 Genomgång 

4 Fastställa ett värde 

 

”Helhetsintrycket är en viktig egenskap” 

”Läget är inte viktigt i alla lägen” 

”Kan överväga läget i förhållande till 

priset” 

Måns 

 

 

”Att tillgodose behovet hos köpare 

och säljare” 

”Se till att en överlåtelse går till på 

rätt sätt” 

1 Fastighetsutdrag 

2 Besiktning 

3 Jämföra med liknande 

objekt 

4 Ibland diskussion med 

kollegorna 

5 Vid osäkerhet, tar hjälp av 

datasystem 

6 Fastställa ett värde 

 

”Läget… det är det som är mest 

avgörande” 

”Olika områden har olika efterfrågan” 

”Naturligtvis är skick och standard 

värdepåverkande” 

Kim 

 

”… att hjälpa köpare och säljare att 

hitta ett hus” 

”Att sälja är uppdraget” 

1 Fastighetsutdrag 

2 Information om område 

och sålda fastigheter 

3 Besiktning 

4 Återkopplar och diskuterar 

med varandra 

5 Fastställa ett värde 

 

”Det mest värdepåverkande är området, 

läget, skicket, planritning, garage” 

Anna 

 

”… att hitta en köpare till en 

säljare, att få ihop affären” 

1 Fastighetsutdrag 

2 Information om tidigare 

försäljningar 

3 Besiktning 

4 Diskuterar objektet med de 

på kontoret 

5 Fastställa ett värde 

 

”Mest värdepåverkande är LÄGET, 

standard, utvändigt skick, antal sovrum” 

Kalle 

 

”… att förmedla fastigheter som ska 

säljas” 

”Vi ska vara länken mellan köpare 

och säljare” 

”Vår uppgift är att göra både köpare 

och säljare nöjda” 

1 Fastighetsutdrag 

2Tar fram antal sålda 

fastigheter i området 

3 Besiktning 

4 Ofta diskuterar de objektet 

på kontoret 

5 Fastställa ett värde 

 

”Läget är det mest värdepåverkande”  

”Skicket har också betydelse, både yttre 

och inre” 

Lars 

 

 

 

 

”… att sälja (förmedla) en produkt 

som i det här fallet kallas för hem” 

1 Fastighetsutdrag 

2 Besiktning 

3 Kollar information om 

fastigheten  

4 Fastställa ett värde 

 

”LÄGET, LÄGET, LÄGET” 

”Värmesystemet kan också påverka samt 

skicket” 
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Tabell 2: Sammanställning av intervjuunderlag inom fastighetstaxering.  

 

 

 

 

 

FASTIGHETSTAXERING 

 

Nytta Reliabilitet Avvecklingseffekt 

Robin 

 

”Vi tittar mycket på dem” 

”Egenskapsuppgifterna är viktiga”  

”Bra som grundläggande 

information” 

 

”Mer trovärdiga idag” 

”Innan 6000kr regeln kanske man 

glömde ett badrum” 

 

”Uppgifterna är viktiga men inte i 

huvudsak, utan det är den egna 

erfarenheten och uppfattningen ” 

Linda 

 

”Förkastligt hos oss för vi känner till 

området så väl” 

”Grunddelen om vad man vet om 

området i sig är viktigare” 

 

”Trovärdigheten varierar från fall 

till fall” 

 

”Jag finner inget bekymmer med att 

om taxeringsvärdet skulle försvinna” 

Måns 

 

”Jag väljer alltid att ha dem med, för 

de är ändå en parameter som man 

väger in i det här resonemanget” 

Används med en nypa salt” 

”Det bottnar i hur någon sitter och 

fyller i sin deklaration” 

 

”Vi har inget behov av att 

uppgifterna måste finnas för att göra 

en värdering” 

Kim 

 

”Är användbara, framförallt att det 

är rätt fastighet som säljs och att det 

inte är någon annan som försöker 

sälja” 

 

Ägaren får fylla i deklarationen 

själva så det kan finnas en risk att 

det inte stämmer helt” 

”Men de tittar inte så noga på dem 

så det spelar inte så stor roll” 

 

”Det skulle bli krångligare om 

uppgifterna försvann… annars skulle 

uppgifterna behövas hämtas via 

telefon... det tar för lång tid” 

Anna 

 

”Kan inte titta enbart på dem, för då 

skulle inte banken behöva deras 

hjälp vid värdering för förändring av 

lån” 

”Helhetsintrycket är viktigt” 

”De tittar på uppgifterna 

taxeringsvärdena, men det är inte 

plikttroget, uppgifter kanske inte 

stämmer” 

”det beror hur ägaren har fyllt i 

dem” 

 

 

Kalle 

 

”Taxeringsvärdet ska vara 75 % av 

marknadsvärdet och det har inte 

stämt på flera år” 

”Nu kan man använda sig av det 

mer” 

”Egenskaperna är användbara… 

men det är erfarenheten som gör det 

stora jobbet” 

 

”Nu straffas man inte för att man 

har lagt ner pengar i huset… 

därför är taxeringsuppgifterna mer 

trovärdiga nu” 

 

”Om taxeringsuppgifterna försvann 

helt skulle det inte vara bra… vi 

måste ju ha uppgifterna, ett 

kontrollsystem” 

Lars 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är bra som rådata” 

”De är en källa för  

t ex tomtens storlek, strandnära osv. 

dessa uppgifter kan man lita på” 

”Bra att det finns samlat, det spar 

tid” 

Eftersom det är några som har 

suttit och fyllt i dem får man ta de 

med en nypa salt”  

”Mer pålitliga idag än tidigare 

eftersom fastighetsavgiften inte 

påverkas av taxeringen lika 

mycket” 

”… vill ha taxeringsuppgifterna kvar, 

de ger en viss ram” 

”De är en källa för t ex tomtens 

storlek, strandnära osv., dessa 

uppgifter kan man lita på” 

”Bra att ha dem samlade, det spar 

tid” 
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6. DISKUSSION 

 

 

Vi för här ett resonemang mellan de teoretiska ståndpunkterna, åsikterna från de empiriska 

undersökningarna och våra egna tankar. 

 

 

6.1 Fastighetsmäklarens roll  
Att en fastighetsmäklare skall vara opartisk gäller sedan långt tillbaka. Det brukar sägas att en 

mäklare ska vara en ”fri och obunden mellanman” som kan inta en ”oberoende och opartisk 

ställning gentemot båda parter”. (Melin, 2010)   

En fastighetsmäklare behöver vara opartisk i sin roll vid en överlåtelseaffär. Oftast är det 

säljaren som är uppdragsgivaren och deras gemensamma intresse är att få ut ett så högt pris 

som möjligt vid en försäljning.  De flesta köpare vill däremot betala ett så lågt pris som 

möjligt. Enligt Melin (2010) stöder mäklaren i rent affärsmässiga förhållanden hellre sin 

uppdragsgivare än motparten, vilket anses vara helt naturligt. Vi anser att med dessa 

grundförutsättningar borde fastighetsmäklaren och säljaren ha ett starkare gemensamt band. 

Melin (2010) tillägger också att en fastighetsmäklare inte bara får tillvarata sin 

uppdragsgivares intressen, utan att han/hon ska göra det. 

Enligt respondenterna ska de vara den förmedlande länken mellan köpare och säljare. De ska 

tillgodose behovet hos båda parter och se till att överlåtelsen går till på rätt sätt. Uppdraget är 

att sälja och se till att det blir bästa möjliga affär för alla parter. Resultatet av ett lyckat 

uppdrag är när alla parter går därifrån nöjda. De anser inte att det är några problem med att 

vara den förmedlande och opartiska länken mellan köpare och säljare.  

”Då är man på fel ställe liksom, det är så som jobbet ser ut” 

”Visst kan man känna sympati för någon ibland, men det är viktigt att hålla isär begreppen” 

”Man måste vara opartisk”  

”Egna åsikter får man lämna bakom sig” 

Fastighetsmäklare intar en yrkesroll precis som andra yrkeskategorier där servicekänsla och 

personliga kontakter ingår. I dessa yrken krävs det ibland att egna tankar och känslor hålls 

utanför den affärsmässiga delen. Alla människor har olika preferenser vilket gör att 

fastighetsmäklaren inte kan uppfylla allas önskemål men deras strävan är att göra kunderna 

nöjda. 

6.2 Fastighetsvärderingens olika faser  
Teorin och respondenterna är enade om att det vanligaste syftet med en värdering är att 

fastställa ett marknadsvärde inför en eventuell försäljning av fastigheten. Det finns även så 
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kallade bankvärderingar och de uträttas när lånevillkoren av någon orsak skall förändras på 

fastigheten. Värdering vid bodelning och i samband med dödsbo förekommer också. 

Respondenterna är överens om att det är viktigt att ha bra lokalkännedom och därför är deras 

arbetsområden i allmänhet inte alltför stora. Efter våra intervjuer upplevde vi att 

yrkeserfarenhet och lokalkännedom är det mest värdefulla i samband med fastighetsvärdering. 

Det är positivt att känna till området väl där värderingsobjektet finns beläget då det 

underlättar värderingsarbetet. Alla respondenter nämner att erfarenheten är viktig medan 

teorin inte nämner något om detta. Teorin tar upp att det finns en metod där bedömning av 

marknadsvärdet görs utifrån kunskap och med hjälp av uppgifter om objektet. En erfaren 

fastighetsmäklare behöver inte använda sig av alla de steg som utförs i ortsprismetoden, utan 

kan då uppskatta ett marknadsvärde utifrån sin kännedom om marknaden och sina tidigare 

försäljningar. Det kan till och med vara så att en fastighetsmäklare får in ett objekt de tidigare 

sålt. Eftersom de redan känner till fastigheten kan det vara lättare att uppskatta ett 

marknadsvärde. De tar då med förändringar på marknaden och fastigheten i sin bedömning av 

marknadsvärdet. 

6.2.1 Datasystem för fastighetsmäklare 

I samband med ett uppdrag lämnas uppgift om adress eller fastighetsbeteckning till 

fastighetsmäklaren. En respondent som har arbetat inom samma område under en längre tid 

säger att, ”redan då jag får uppdraget börjar det ticka uppe i databasen (i huvudet)”. Som vi 

skrev i tidigare avsnitt så anser respondenterna att erfarenhet är deras främsta 

värderingsredskap. 

Efter att ha blivit tilldelad ett uppdrag tar samtliga respondenter ut ett fastighetsutdrag, 

antingen från SFD mäklarsystem eller direkt från Lantmäteriet. Där får de grundläggande 

information om till exempel taxeringsvärde, tomtareal, boarea och byggnadsår (se bilaga 2). 

De kan även se fastighetens belåningsgrad och utifrån den göra en uppskattning av hur 

mycket som kan vara gjort i huset. Om en inteckning har gjorts i en fastighet behöver det inte 

betyda att ägaren har investerat pengarna i själva huset, de kan istället ha köpt en båt eller 

varit ute och rest. Därför tycker vi att uppgiften bör tas med en nypa salt. Genom 

fastighetsutdraget kan respondenterna snabbt kontrollera att säljaren är densamma som ägaren 

till fastigheten. Respondenterna använder sig alltid av fastighetsutdraget när de ska bedöma 

ett marknadsvärde men inte av alla uppgifter som den består av. Vi kan förstå att ett 

fastighetsutdrag är till stor hjälp för fastighetsmäklarna eftersom den ger all grundläggande 

information om värderingsobjektet och att det finns samlat på ett ställe.  

Vid varje fastighetsförsäljning registreras den försålda fastigheten i ett register hos den 

ansvariga mäklarfirman. Fastighetsmäklarna har stor hjälp av uppgifterna från tidigare 

försäljningar. Där får de tillgång till mer information om objekten än vad de skulle få hos 

andra externa mäklarsystem. Enligt respondenterna är en annan fördel att de egna 

försäljningarna blir registrerade direkt medan de i externa mäklarsystemet baseras på 

lagfarter. Handläggningstiden av lagfarter gör att det tar längre tid innan de blir registrerade.  

Om respondenterna inte får fram några användbara jämförelseobjekt via sitt interna system så 

används VD Link, där markeras det aktuella området ut på en karta och får på så vis fram vad 
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som har blivit sålt i området. Sedan gallras de objekt som inte är jämförbara med det aktuella 

objektet bort. I vissa fall kollar de även med kommunen om eventuella förändringar finns i 

detaljplanen. Respondenter tycker att dagens system över informationskällor uppfyller sin 

funktion och de har inga förslag till förbättringar. Eftersom vi inte har haft tillgång till de 

externa system som respondenterna använder sig av kan vi inte uttala oss i frågan. 

Alla fastighetsmäklare som har intervjuats anser att det interna systemet över egna 

försäljningar är den allra bästa informationskällan. Därför tycker vi att ett gemensamt system 

borde skapas över samma försäljningsområde och visa information över alla gemensamt sålda 

fastigheter, oavsett fastighetskontor. Vi tycker att alla fastighetsmäklare tjänar på det, de får 

då tillgång till de absolut senaste försäljningarna utan att behöva vänta på att lagfarten går 

igenom. Idag kan de se vilka objekt som ligger ute till försäljning hos de olika 

fastighetsmäklarfirmorna, bilder på objekten samt det uppskattade marknadsvärdet. Dessa 

uppgifter är offentliga idag och därför borde det inte gagna eller missgynna någon att skapa 

ett gemensamt system över försålda fastigheter. Fördelen är att information om köpeskillingen 

blir tillgänglig snabbare. En fastighet är unik och kan endast säljas via ett 

fastighetsmäklarkontor, de konkurrerar därför inte mot varandra med en och samma vara utan 

har ett gemensamt intresse av att beräkna ett så riktigt marknadsvärde som möjligt därför 

bedömer vi att alla fastighetsmäklare inom det aktuella området gynnas av systemet. 

Förutom de internetbaserade mäklarsystemen som vi har nämnt tidigare använder de flesta av 

våra respondenter sig av allmänna webbplatser som eniro.se, google earth och hitta.se för att 

få fram information om fastighetens läge. Hemnet.se och boliga.se används ibland utav några 

av våra respondenter. Där finns möjlighet att jämföra olika objekt med varandra. De bedömer 

främst standard, prisnivå och information om hur länge ett objekt har legat ute till försäljning. 

Det som ska beaktas då är att om ett objekt har legat ute till försäljning länge kan det 

uppfattas som negativt hos de potentiella köparna. Eftersom det inte har blivit sålt kan en 

uppfattning bildas att det skulle vara något fel på objektet. Som till exempel om det tar 37 

dagar i maj för att få ett fritidshus sålt, medan det i oktober tar 109 dagar. Betyder det att 

efterfrågan på fritidshus har minskat? Eller kan det bero på helt naturliga orsaker som till 

exempel att det inte är rätt årstid för objektet? Det kan förekomma brister hos de som 

levererar statistiken det är därför viktigt att ifrågasätta statistiken och vad den egentligen 

visar. (Gerken Christiansen, 2009) 

6.2.2 Värdepåverkande egenskaper 

Genom forskning har det visat sig att det är i de centrala områdena som fastigheter med de 

högsta priserna är belägna. Längre bort från centrum fick resultaten ett icke-linjärt beteende, 

där fick de äldsta fastigheterna det högsta priset. Undersökningen visar att priset för de största 

fastigheterna till ytan tenderar att minska med ålder, medan priset för de medelstora 

fastigheterna minskar med åldern fram till en viss punkt, för att sedan stiga igen. (Garcia, 

Gamez, & Alfaro, 2008) 

De flesta av våra respondenter anser att läget är den mest värdepåverkande egenskapen. Läget 

är en egenskap som det inte går att ändra på, fastigheten ligger där den ligger. Spekulanterna 

kan även överväga läget i förhållande till priset, ”somliga kan betala jättemycket för vissa 
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lägen även om det är ett skithus” . ”Läget påverkar prisnivån men det behöver inte påverka 

fastigheten i sig”. Om vi tänker oss två fastigheter som är identiska med varandra där den ena 

ligger i ett ”mycket populärt” område och den andra i ett ”mindre populärt” område, kommer 

fastigheten i det ”mycket populära” området att säljas för en betydligt högre summa än den 

andra. Vi vill förtydliga att det ”mindre populära” området absolut inte behöver vara ett sämre 

område att bo i, utan du kan få betala samma pris för ett hus med hög standard i det ”mindre 

populära” området jämfört med ett hus med låg standard i det ”mycket populära”.  

Fastighetens egenskaper som skick och standard är värdepåverkande. Mest värdepåverkande 

är de som kostar mycket att åtgärda, som till exempel kök, badrum och yttre ytskikt. Även de 

egenskaper som ger en dyrare boendekostnad påverkar värdet på fastigheten såsom det 

befintliga uppvärmningssystemet. Enligt respondenterna är efterfrågan idag störst på 

fastigheter med bra skick och standard. Det tror vi främst beror på att folk inte har den tid som 

krävs för att renovera huset till den standard som de efterfrågar. 

6.2.3 Bedömning av värderingsobjektet 

Innan ett marknadsvärde på en fastighet fastställs bör en besiktning av objektet utföras. Vid 

en besiktning är det vanligt att respondenterna har med sig en kamera för dokumentation. De 

tittar bland annat på läget, skicket, planlösningen och antal rum. Helhetsintrycket är viktigt. 

Är fastigheten välskött? Har ägarna brytt sig om hela huset eller bara vissa delar av det? Hur 

mycket kostar det att få huset i bra skick?  

Idag används homestyling mer och mer vid försäljning av småhus. Det är ett relativt nytt 

fenomen som innebär att en inredare anlitas för att framhäva bostaden och ge ett bättre första 

intryck. Spekulanterna kan då lättare se fördelar och möjligheter med huset än om det inte 

skulle vara stylat. En respondent tycker att, ”vissa renoverar noggrant och andra slarvigt, 

och att det inte spelar någon roll på värdet, de som köper bostaden kanske river ut allting 

ändå” en annan säger ”idag kan man riva ut ett kök trots att det bara är fem år gammalt”.  

Vi tror att det kan bero på att idag lever vi i ett ”köp och släng” samhälle där det är populärt 

att köpa nya saker oavsett om pengar finns till investeringen eller om den fyller någon nytta.    

Det är vanligt att fastighetsmäklare har en prisbild över objektet redan innan de åker ut på 

besiktningen. Vid svårbedömda fall där det figurerar många olika prisbilder förs diskussioner 

med varandra på kontoret för att se om de tänker lika angående bedömningen av 

marknadsvärdet. Med hjälp av de olika mäklarsystemen kan de få en bekräftelse att de är på 

rätt väg. De kan även titta på om andra fastighetsmäklare har något liknande objekt ute till 

försäljning, för att på så sätt uppskattat ett marknadsvärde.  

För att få fram ett rättvist marknadsvärde är det nödvändigt att studera förhållandet mellan de 

variabler som kan påverka. Under processen uppstår det ett antal frågor. Hur många 

försäljningar bör ligga till grund för att representera objekten på ett så riktigt sätt som möjligt? 

Om det inte finns tillräckligt många aktuella jämförelseobjekt, vilka variabler bör användas 

för att reflektera dagens marknadsvärde på fastigheten?  (Burggraaf, 2004) 

Det är inte säkert att många jämförelseobjekt leder till ett mer ”riktigt” marknadsvärde. Få 

jämförelseobjekt som har liknande värdepåverkande egenskaper kan vara bättre än många 
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som har färre likheter med värderingsobjektet. Läget, skick och standard är de variabler som 

påverkar värdet främst och bör därför användas i brist av jämförelseobjekt. 

Vad är rätt värde? Det uppskattade marknadsvärdet och det slutgiltiga försäljningspriset 

behöver inte överrensstämma med varandra. Enligt fastighetsmäklarnämnden har 

fastighetsmäklare krav på sig att inte sätta lockpriser. De uppstår då det uppskattade 

marknadsvärdet är betydligt lägre än fastighetens slutpris. Att sätta lockpriser strider mot god 

fastighetsmäklarsed. Mäklarsamfundet rekommenderar samtidigt att fastighetsmäklare ska 

sätta ett försiktigt bedömt marknadspris (Runfors, 2009).  

Det måste vara svårt för en fastighetsmäklare att uppskatta ett marknadsvärde, eftersom 

mäklarsamfundet tycker att priset ska sättas med försiktighet. Men om ett alltför lågt 

marknadsvärde uppskattas för en fastighet kan det uppfattas som ett lockpris. Det betyder att 

de helst ska sätta ett ”lagom” lågt pris och vad är ”lagom” egentligen? Vid försäljning av 

fastigheter måste säljaren alltid godkänna utgångspriset (Runfors, 2009). På det viset kan 

säljaren förhindra att ett lockpris sätts, för den vill i regel få ut så mycket som möjligt för sin 

fastighet. Vi tycker därför att det inte behöver vara fastighetsmäklarens fel att lockpriser 

uppstår, eftersom det är säljaren som har sista ordet. Om det finns flera potentiella köpare av 

samma fastighet uppstår budgivning. En respondent frågar sig; ”är det rätt värde när de flesta 

spekulanter hoppar av eller är det där budgivning slutar?”   

Kundkategorin är den som i slutändan sätter marknadsvärdet. Om bostaden är i bra skick så 

leder det till ett större intresse och en större kundkategori, medan ett stort renoveringsbehov 

på fastigheten leder till färre intressenter. Arbetssituationen på orten och räntan är andra 

parametrar som kan påverka antalet potentiella köpare och det slutliga marknadsvärdet. Idag 

är det ofta jobben som styr och människor väljer att flytta dit där arbeten finns. 

Marknadsvärdet är inte bestående, det påverkas av olika marknadsförhållanden och kommer 

därför att förändras över tiden lika som aktier  (Burggraaf, 2004). En värdering är en 

färskvara. Enligt banken anses en fastighetsvärdering vara giltig i sex månader, men 

respondenterna tycker det är för lång tid. De anser att om det inte händer något drastiskt på 

marknaden är en värdering korrekt i tre till sex månader.  

Värderingsarbetet avslutas med ett värdeutlåtande som kan se olika ut beroende på uppdraget. 

En bankvärdering avslutas med ett skriftligt värdeutlåtande, medan det inför en försäljning 

oftast sker muntligt. Vid en överlåtelse läggs det aktuella objektet ut till försäljning efter det 

att värdet har blivit uppskattat och därför finns det inget behov av ett skriftligt värdeutlåtande. 

6.3 Tillämpning av fastighetstaxering 

6.3.1 Fastighetsavgift 

Fastighetsavgiften har betydelse i den bemärkelsen att den påverkar boendekostnaden som i 

sin tur påverkar värderingen. Som fastighetsavgiften är idag anser respondenterna inte att den 

påverkar värderingen, på grund av att det finns en taknivå. Maxbeloppet är indexbundet och 

rättar sig efter de årliga förändringarna av inkomst basbeloppet, för 2010 är fastighetsavgiften 

6362 kronor för småhus (Skatteverket.se). Skulle reglerna förändras markant kan det ha en 
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påverkan på värderingen eftersom ett högre taxeringsvärde ger en högre fastighetsavgift och 

därmed en ökad boendekostnad.  

6.3.2 Egenskapsuppgifter 

Respondenterna har skilda åsikter beträffande om egenskapsuppgifterna från 

fastighetstaxeringen är användbara vid fastighetsvärdering. Från ett rakt nej, ”grunddelen om 

vad man vet om området är viktigare” till att, ”egenskapsuppgifterna är jätteviktiga”. 

Majoriteten anser att uppgifterna är användbara. Deras åsikter kan sammanfattas med att 

uppgifterna är bra som grundläggande information om fastigheten. De tittar bland annat på att 

det är rätt fastighet som säljs, att det är samma ägare som säljare. Egenskaper som ålder, area, 

vatten och avlopp beaktas också. Uppgifterna ses som användbar rådata, men det är den egna 

erfarenheten som gör det stora jobbet när det gäller fastighetsvärdering. 

Figur 3: Varje respondents bedömning av nyttan för varje egenskapsuppgift från 

fastighetstaxeringen i samband med värdering av småhus (5=stor nytta och 1= liten nytta). 

Från diagrammet ovan kan vi konstatera att egenskapsuppgiften närhet till strand är den som 

respondenterna bedömer som störst nytta vid värdering av småhus. Samtliga respondenter är 

där eniga i sitt val. De övriga egenskaperna får spretigare resultat, vilket tyder på att de är 

besvärligare att betygsätta. Som vi nämnt tidigare har läget stor påverkan på fastighetens 

värde. Alla fastigheter som ligger i närhet till vatten är generellt populära och klassificeras 

som mycket bra lägen.  

Efter ett antal intervjuer upptäckte vi att egenskapsuppgiften värde område uppfattades olika 

av respondenterna och kan därför inte ses som tillförlitlig. Några tolkade värdeområdet som 

läget i Gävle medan andra uppfattade det som de olika värdeområden Sverige är indelat i 

enligt fastighetstaxeringen. Eftersom egenskapsuppgiften finns med i fastighetstaxeringen 

valde vi att inkludera den i vårt arbete ändå. Det bör påpekas att uppgiften är otydlig och dess 

betydelse har inte framgått. 
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6.3.3 Trovärdighet och användning 

Beträffande trovärdigheten av taxeringsuppgifterna menar respondenterna att det beror på om 

fastighetsägaren har fyllt i sin fastighetsdeklaration riktigt. De tror att uppgifterna är mer 

trovärdiga idag eftersom fastighetsavgiften inte påverkas lika mycket av fastighetstaxeringen 

som fastighetsskatten gjorde tidigare. ”Idag straffas du inte för att du har lagt ner pengar i 

huset”. Tidigare kunde fastighetsägare låta bli att fylla i förbättringar som de gjort för att 

undvika högre fastighetsskatt. Taxeringsvärdet påverkas även av andra faktorer som till 

exempel marknadsförhållanden. ”Om flera hus i samma område har blivit sålda och samtliga 

av dem har varit i toppskick, får de övriga fastigheterna i området högre taxeringsvärde, 

oavsett skick, på grund av att de ligger i samma område”.  

Enligt teorin skall fastigtaxeringsvärdet motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Om det 

skulle stämma i verkligheten skulle taxeringsuppgifterna kunna användas som kontrollmetod 

vid fastighetsvärdering. De flesta av respondenterna tyckte inte att taxeringsvärdet kunde 

användas som kontrollmetod vid fastighetsvärdering men de tyckte att uppgifterna i sig var 

viktiga. ”de är en del av alla parametrar som man har tillgång till och om det ser rimligt ut i 

taxeringsvärde i förhållande till allt som försålts i området”.  

Problematiken är att taxeringsvärdet baseras på fastighetens marknadsvärde två år bakåt i 

tiden (Skatteverket.se). Det gör att taxeringsvärdet inte är dagsaktuellt och behöver därför 

justeras för att kunna användas. Som tidigare nämnts är ett marknadsvärde enligt banken 

korrekt i sex månader. Däremot tycker de flesta av respondenterna att sex månader är för lång 

tid eftersom marknadsförhållandena kan förändras snabbt. Hur mycket skulle då inte kunna ha 

förändrats under de två år som fastighetstaxeringen baseras på? Vi förstår problematiken med 

att basera ett marknadsvärde på inaktuella uppgifter när vikten av färsk information är av stor 

betydelse. Respondenterna tycker att fastighetstaxeringsuppgifterna är viktiga men de tycker 

att erfarenhet och helhetsbilden är viktigare vid en värdering. Om det finns flera 

informationskällor att använda sig av vid bedömning av marknadsvärdet, blir resultatet 

troligtvis bättre.  

”Kanske man tittar på taxeringsuppgifterna, men inte enbart på dem, för då skulle inte 

banken behöva deras hjälp vid värdering för förändring av lån” 

”Ingen kontrollmetod för värderingen, men däremot att man får uppgifter om vem som är 

ägare, tomtareal och dom bitarna” 

”Om det inte skulle vara någon kostnad förknippad med fastighetstaxeringen så skulle folk 

svara ärligare och då kanske det skulle fungera som kontrollmetod” 

Om taxeringsuppgifterna skulle försvinna helt tycker de flesta av respondenterna att det skulle 

försvåra deras arbete. Det skulle skapa problem för det skulle bli svårare att kontrollera 

fastighetens egenskaper som till exempel tomtstorlek och vilken ägare det är på fastigheten. 

Eftersom den grundläggande informationen om fastigheten finns samlad spar det tid för 

respondenterna. Om taxeringsuppgifterna inte fanns skulle de bli tvungna att ta kontakt med 

olika myndigheter för att få tillgång till dem och det skulle ta alldeles för lång tid. 

Respondenterna måste inte ha tillgång till uppgifterna men det är bra att de finns.  
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7. SLUTSATS 

 

 

I detta avslutande kapitel besvaras syftet med uppsatsen. Vi kommer att redovisa resultaten 

från vår analys och ge förslag till vidare forskning inom ämnesområden som påverkat oss 

under resans gång. 

 

 

En fastighetsmäklare ska vara opartisk i sin yrkesroll men förhållandet kan anses vara starkare 

med uppdragsgivaren, som i de flesta fall är säljaren. Vi kan konstatera att det vanligaste 

syftet med en fastighetsvärdering är att uppskatta ett marknadsvärde vid en eventuell 

försäljning och att fastighetsmäklare arbetar inom ett begränsat område. I Gävleområdet utför 

de sin värdering av småhus på liknande sätt. Ett uppdrag börjar alltid med en adress eller en 

fastighetsbeteckning varefter de tar ut ett fastighetsutdrag. Fastighetsmäklarna samlar sedan in 

information om jämförelseobjekt genom olika datasystem samt utför en besiktning av 

värderingsobjektet för att slutligen fastställ ett marknadsvärde. 

De fastighetsmäklare som blev intervjuade använder sig i grunden av ortsprismetoden men 

erfarenheten styr arbetsgången. Är erfarenheten stor behöver de inte gå igenom alla steg som 

teorin tar upp vid fastighetsvärdering. Erfarenheten ses som deras främsta värderingsredskap, 

oavsett om det är deras egen eller en kollegas. Det interna systemen över tidigare försäljningar 

är viktiga men skulle kunna utvecklas för att bidra till att fastighetsmäklare får information 

om försålda objekt snabbare . Fastighetens marknadsvärde är en färskvara och läget är den 

mest värdepåverkande egenskapen följd av fastighetens skick och standard.  

 

 

Figur 4: Faktorer som har en central betydelse vid uppskattning av 

marknadsvärdet. 
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Egenskapsuppgifterna vid fastighetstaxering är bra att ha som grundläggande information vid 

värdering av småhus. Trovärdigheten beror på om fastighetsägaren har varit ärlig i samband 

med fastighetsdeklarationen och därför blir taxeringsuppgifterna inte tillförlitliga. I och med 

detta kan de inte användas som kontrollmetod vid fastighetsvärdering. Uppgifternas 

trovärdighet har förbättrats eftersom fastighetstaxeringsuppgifterna idag påverkar 

fastighetsavgiften i mindre omfattning än tidigare. Respondenterna måste inte ha tillgång till 

uppgifterna men det är bra att de finns.  

Figur 5: Visar den sammanslagna rangordningen över hur värdepåverkande 

varje egenskap är i samband med fastighetsvärdering. 

  

7.1 Förslag på vidare forskning 
Vi har kommit i kontakt med några områden som enligt oss är intressanta för ytterligare 

forskning. Ett delvis nytt fenomen som har dykt upp på marknaden är köparmäklare. 

Fastighetsmäklarens uppdrag är då att hitta en fastighet åt en köpare. Det skulle vara 

intressant att studera hur dessa uppdrag går till och vad ersättningen bör baseras på.  

Eftersom det finns ett stort behov av snabb information från fastighetsförsäljningar anser vi 

att ett gemensamt system över lokala försäljningar bör utformas. Det skulle göra att 

fastighetsmäklare snabbare kunde få information över tänkbara jämförelseobjekt.   

Slutligen vore det intressant att utforska hur lockpriser uppstår. Är det fastighetsmäklaren som 

medvetet sätter ett för lågt pris vid en försäljning eller finns det en naturlig förklaring i form 

av förändringar på marknaden?  
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BILAGOR 

Bilaga 1.1 Brev till respondenterna  

Med denna uppsats: 

Vill vi ta reda på hur fastighetsmäklare värderar småhus och hur de använder sig av 

taxeringsuppgifter, d.v.s. de egenskapsuppgifter om tomtmark och småhus som samlats in vid 

fastighetstaxeringen från fastighetsägarna. 

Vi undrar också om fastighetsmäklarna ser taxeringsuppgifterna som pålitliga och om 

uppgifterna underlättar deras arbete på något vis eller skulle de klara sig lika bra utan 

uppgifterna från fastighetstaxeringen. 

Vi är särskilt intresserade av att veta vilka system som fastighetsmäklarna använder sig av för 

att få fram information till arbetet med värderingen och om de tycker att dagens 

informationskällor och system fungerar bra eller finns det behov av förbättringar/ 

förändringar. 

Vad vi vill att du ska göra: 

Låta oss intervjua dig på din arbetsplats och eventuellt spela in intervjun på band (för att få 

med oss så mycket information från intervjun som möjligt). 

Låta oss genom intervjun, få ta del av hur du går till väga i ditt arbete när du utför en 

värdering av ett småhus och hur du använder dig av egenskapsuppgifterna från 

fastighetstaxeringen. 

Låta oss använda citat från intervjun (anonymt om du vill) när resultatet skall redovisas i 

examensarbetet. 

 

 

Om du har frågor var god ring:  Veronica Larsson 

Susanne Lindberg  

  

 

Annars ses vi på avtalad tid: … maj klockan … 
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Bilaga 1.2 Intervju underlag, fastighetsvärdering 

 

 Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 

 Vad är en fastighetsmäklares främsta uppgift, anser du? 

 Vilka objekt värderar ni? 

 Vilket är det vanligaste syftet med värderingen? 

 Hur går en värdering av småhus till hos er? 

 Vilka egenskaper anser du att är de mest värde påverkande? 

 Använder ni er av något datasystem? (internt/ externt) 

Vilka uppgifter har ni i detta system? Varifrån får ni uppgifterna? Finns det uppgifter 

från fastighetstaxeringen som t.ex. standardpoäng, värdeår, värdearea i ert system?   

 Finns det något som bör/kan förbättras när det gäller insamling, uppdatering, innehåll 

och tillgänglighet av fastighetsinformation för värderingsändamål?  

 I vad mån påverkar fastighetsavgiften/ fastighetsskatten värderingen? 

 Hur länge anser du att en värdering är korrekt? 
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Bilaga 1.3 Enkät underlag, fastighetstaxering 

 

Vilken nytta anser du att nedanstående egenskaper har i samband vid värdering av småhus: 

 1 liten 2 3 4 5 stor 

BOSTADSBYGGNAD:      

Storlek, boa, bia      

Ålder      

Standard, exteriör      

      ”, energihushållning      

      ”, kök      

      ”, sanitet      

      ”, övrig interiör      

Byggnadskategori      

Värde område      

TOMTMARK:      

Storlek,         

Vatten och avlopp      

Fastighetsrättsligaförhållanden      

Typ av bebyggelse      

Närhet till strand      

 

 Är egenskapsuppgifterna från fastighetstaxeringen användbara vid 

fastighetsvärdering? 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 

 Är taxeringsuppgifterna trovärdiga? 

Om ja, varför?  Om nej, varför inte? 

 

 

 Kan taxeringsvärden användas som kontrollmetod, vid fastighetsvärdering? 

Om inte, varför? 

 

 

 

 Om taxeringsuppgifterna försvinner, skulle det påverka dig i ditt arbete? 
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Bilaga 2 Fastighetsutdrag 
 

FR Webb | Gävle Vallbacken 20:9 Allmän fastighetsinformation,  

Taxeringsinformation 04 Juni 2010 

Fastighet(01, 03)  Beteckning  Senaste ändringen i inskrivningsdelen 

2008-04-15 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 

2010-05-31  Gävle Vallbacken 20:9 

Nyckel: 210023108 

Församling   Gävle Heliga Trefaldighet 

Gävle Vallbacken 20:9 

Adress(07)  Sofiagatan 5 

        802 54 Gävle 

Läge    karta Sofiagatan N, E (SWEREF 99 TM) Registerkarta 

        56727529.568 616917.9636727_616 

Areal(08)  Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal 

        Totalt 732 kvm 732 kvm 

Läge, karta(09) Område N, E (SWEREF 99 TM)N, E (SWEREF 99 16 

30)Registerkarta 

        16727528.7 616918.76728486.7 184968.1Gävle 

Lagfart(21)   Ägare Andel Inskrivningsdag Akt 

251111-7562 Svensson, Märta Elisabet 

Sofiagatan 5, 802 54 Gävle1/12008-04-158706 

        Bouppteckning: 2008-03-14 
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Rättigheter(17) Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Planer, bestämmelser och fornlämningar(18) 

        Planer Datum Akt 

        Stadsplan 1925-10-16 

        2180-2666 

        Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått 

        Tomtindelning: Fylgia 1934-05-15 

       2180-3737 

Taxeringsuppgifter265278-3(19, 20)  

Taxeringsenhet Uppgifts år Taxeringsår 

        Småhusenhet, helårsbostad (220)  265278-3 

        Omfattar hel registerfastighet 20092009 

        Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde 

       1.853.000 SEK 1.218.000 SEK 635.000 SEK 

        Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp 

        251111-75621/1Fysisk person Lagfart 

Svensson, Märta Elisabet Sofiagatan 5802 54 Gävle 

        Värderingsenhet småhusmark 0050792443  

        Markvärde Riktvärdeområde 

        635.000 SEK 2180030 

        Tomtareal Strand Vatten o avlopp 

732 kvm(Inte strand eller strandnära) mer än 150 m  

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp 

        Fastighetsrättsliga förhållanden 

        Självständig 

        Värderingsenhet småhusbyggnad0050793443  

        Byggnadsvärde 1.218.000 SEK 
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        Bebyggelsetyp Total standardpoäng 

        Friliggande 31 

        Bostadsyta Biutrymmesyta Värdeyta 

        168 kvm 83 kvm 185 kvm 

        Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår 

        19341934 

        Under Byggnad 

        Nej 

Åtgärd(15)  Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt 

        Tomtmätning 1934-06-162180-3753 

        Införd i tomtboken 1934-06-22 

Ursprung(05) Gävle Olsbacka 11:1 

Tidigare beteckning(04) Beteckning Omregistreringsdatum Akt 

        X-Gävle Fylgia 9 1979-05-01 21-79:128 

 

© Lantmäteriet 2010 
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Bilaga 3 Ordlista 
Avkastningsvärde, Nuvärde av de förväntade avkastningar som en fastighet ger 

(Lantmäteriverket, 2006, s. 372). 

Allmän fastighetstaxering (AFT), Indelning och värdering av fastigheter för 

taxeringsändamål. Den innebär att skattepliktsförhållanden och indelning i taxeringsenheter 

bestäms liksom fastigheternas beskattningsnatur och taxeringsvärde (Nationalencyklopedin). 

Biarea (BIA), Utrymmen som är inrättade för sidofunktioner till boende samt för utrymmen 

som helt eller delvis under mark är inrätt för boende (Fastighetsnytt, 2005, s. 534).  

Boarea (BOA), Det utrymme som används till boende (Fastighetsnytt, 2005, s. 534). 

Byggnadsvärde, Beräknas vid fastighetstaxering av andra taxeringsenheter än lantbruk. 

Därvid görs en uppdelning i markvärde och byggnadsvärde. Byggnadsvärdet skall utgöra  

75 % av marknadsvärdet på fastighetens byggnad (Nationalencyklopedin). 

Fastighetsprisstatistik, Års- och kvartalsstatistik över priser och prisutveckling på småhus, 

hyreshus, industri- och jordbruksfastigheter m.m. Statistiken förs av Statistiska centralbyrån 

och innehåller bl.a. antal köp, samt medelvärden på köpeskillingar och taxeringsvärden. Olika 

hustyper redovisas efter storleks-, standard- och åldersklasser. Statistiken används av 

myndigheter som underlag vid allmän fastighetstaxering, politiker, banker med flera 

(Nationalencyklopedin). 

Förenklad fastighetstaxering (FFT), Den genomförs i stora drag på samma sätt som den 

allmänna fastighetstaxeringen. Förenklingen ligger dels i att någon fastighetsdeklaration i 

regel inte genomförs utan bygger på de uppgifter som redan finns i 

fastighetstaxeringsregistret. Vid FFT utnyttjas den indelning i värdeområden som upprättats 

vid den senast föregående allmänna fastighetstaxering för fastighetstypen ifråga 

(Lantmäteriverket, 2006).  

Inteckning, Inskrivning av panträtt i fastighet eller tomträtt. Det kan också vara viss 

förmånsrätt i annan lösegendom. Den skriftliga handlingen pantbrevet syftar på vilken 

inteckning som ligger till grund och inteckningsbeslutet antecknas (Fastighetsnytt, 2005, s. 

542).  

Jämförelseobjekt, Fastighet som ur marknadssynpunkt bedömts vara likartad som 

värderingsobjektet (Fastighetsnytt, 2005, s. 543). 

Köpeskilling, Bestämd ersättning i köpehandlingen uttryckt i pengar (Fastighetsnytt, 2005, s. 

544). 

Lagfart, Vid inköp av en fastighet sker en inskrivning av äganderätt till myndighet 

(Fastighetsnytt, 2005, s. 544). 

Marknadsvärde, Är det mest sannolika priset vid 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 (Lantmäteriverket, 2006, s. 6). 
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SFD mäklarsystem, Är ett välutvecklat arbetsverktyg anpassat till dagens fastighetsmäklare 

och deras behov. Systemet är direkt sammankopplat med lantmäteriets fastighetsregister, för 

att du snabbt och enkelt ska få information om fastigheten. Meningen är att du ska finna det 

du söker och behöver i samma verktyg. Det innehåller för den skull även flera tilläggstjänster 

som du kan lägga till efter behov (SvenskFastighetsData). 

Småhus, Friliggande hus med en eller två bostäder, radhus eller kedjehus. I reglerna för 

bostadsfinansiering och i bostadsstatistiken definieras småhus som hus som till minst hälften 

innehåller utrymmen för bostadsändamål och som inrymmer en eller två bostadslägenheter 

(Nationalencyklopedin). 

Svensk Fastighets Data (SFD), Är ett företag i VITEC software group, de arbetar med att 

underlätta din vardag som fastighetsmäklare. Konceptet är att tillhandahålla just så 

avancerade funktioner som du och ditt företag kräver (SvenskFastighetsData).  

Särskild fastighetstaxering (SFT), Fastighetstaxering som äger rum år då allmän 

fastighetstaxering inte sker. Särskild fastighetstaxering kan dock endast ske om 

nytaxeringsgrund föreligger. Sådan är t.ex. tillkomsten av en ny registerfastighet, väsentlig 

värdeförändring genom exempelvis nybyggnad eller en stadsplaneändring 

(Nationalencyklopedin). 

Tomtmark, Markområde som är bebyggt eller som är avsett att bebyggas (Fastighetsnytt, 

2005, s. 551). 

Tomträtt, Fastighet som upplåts med nyttjanderätt för visst ändamål under obestämd tid mot 

ersättning i pengar (Fastighetsnytt, 2005, s. 551). 

Taxeringsår, Det kalenderår under vilket taxeringsbeslut rörande den skattskyldiges taxering 

för beskattningsåret skall meddelas. Under taxeringsåret granskar skattemyndigheterna den 

skattskyldiges deklaration med hjälp av kontrollmaterial av olika slag 

(Nationalencyklopedin). 

VD Link, Är ett verktyg som är sammankopplat med SFD och som uppdateras dagligen. Där 

får du information om prisutvecklingen på villor och fritidshus. Du kan gå in och markera ett 

visst geografiskt område på en karta, vilket genererar information om vad som har blivit sålt i 

området. Du kan sedan gå in och gallra ur de objekt som du inte anser är jämförbara med det 

aktuella objektet (SvenskFastighetsData). 

Värdeområde, Ett geografisktområde vid fastighetstaxering inom vilken prisbildningen är 

likartad för visst ägoslag eller viss byggnadstyp (Fastighetsnytt, 2005, s. 553). 

Värderingsobjekt, Fastighet eller enhet som ska värderas (Lantmäteriverket, 2006, s. 371) 

Värdeutlåtande, Dokument som redovisar en bedömning av fastighetens värde och grunden 

för bedömningen (Lantmäteriverket, 2006, s. 371). 

 


