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Abstract 

Titel: Energiprestandans prispåverkande effekt på småhus 

Nivå: C- uppsats i Företagsekonomi  

Författare: Daniel Lorentzon & Patrik Salmén 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2011 – Januari 

För att främja en hållbar utveckling och en god miljö är energieffektivisering av befintlig 

bebyggelse viktigt för att uppnå de energipolitiska målen. 

Syfte: För att uppnå energipolitiska mål om en hållbar utveckling och en god miljö är 

energieffektivisering inom bl a bostads- och servicesektorn nödvändig. Denna studies 

huvudsyfte är att beskriva hur bostadsmarknadens energiprestandamedvetenhet ser ut 

i dagsläget. För att kunna mäta den så har vi i studien likställt 

energiprestandamedvetenhet med värdet av energiprestandan i fastighetens 

köpeskilling. Frågeställningen blir således: Hur påverkar ett småhus energiprestanda 

dess köpeskilling? Finns det några skillnader geografiskt? 

Metod: Införandet av energideklarationer har möjliggjort vår kvantitativa studie, där 

vi sammanfogat data från Lantmäteriets Fastighetsregister och Boverkets 

Deklarationsregister. Ur dessa har vi tagit ur värdepåverkande faktorer och använt 

dessa som variabler i en multipel regressionsanalys. På detta sätt kan vi undersöka hur 

småhus energiprestanda påverkar köpeskillingen och om det finns några geografiska 

skillnader. 

Resultat och slutsats: Genom analyserna har det visat sig att energiprestanda inte har 

någon märkbar påverkan på köpeskillingen vid fastighetsaffärer. Geografiskt sett kan 

det inte heller utläsas några större skillnader, med undantag från Jönköpings kommun 

som har lägre genomsnittlig energiprestanda och ett statistiskt signifikant resultat. 

Förslag till fortsatt forskning: För att få en mer individuell syn på hur 

energiprestanda värdesätts så kan en kvalitativ studie genom intervjuer och utförliga 

enkäter göras. Energiprestanda påverkas av uppvärmningssystem och 

energibesparande renoveringar. Hur ser återbetalningstiderna för dessa ut och lönar 

det sig att investera i dessa? Kan man se om olika tidsperioders byggnadsteknik har 

någon prispåverkande effekt? Hur väl stämmer Atemp överens med Fastighetsregistrets 

uppgifter om area? Varför utmärker sig Jönköping som de gör? 

Uppsatsen bidrag: Studien slår fast att energiprestandamedvetenheten är låg, om 

någon alls. Fastighetsmäklare bör lyfta fram såväl ekonomiska som miljömässiga 

fördelar med en låg energiprestanda för konsumenterna och använda det som ett 

säljargument.  

Nyckelord: Energiprestanda, Prispåverkande faktorer, Hedonisk prissättning, 

Småhus, Fastighetsmäklare, Energideklaration. 



 

Abstract 

Title: The price-adding effect of energy performance on housing prices 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Daniel Lorentzon & Patrik Salmén 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2011 – January 

Aim: To achieve political energy objectives of sustainable development and healthy 

environment energy efficiency in areas such as housing and service is necessary. The 

main aim for this study is to describe today’s energy awareness in the housing market. 

To measure this we have chosen to equate energy awareness with how homebuyers 

value energy performance as a part of the full purchase price of their house. The issue 

to be analysed is: How does house’s energy performance affect its purchase price? 

Are there any geographical differences?  

Method: The introduction of energy performance certificates has allowed our 

quantitative study, where we have merged data from Lantmäteriet’s property records 

and Boverket’s register of energy performance certificates. From these, we have 

picked out value-adding factors and used them as variables in a multiple regression 

analysis. Through this we can investigate how house energy performance affects its 

purchase price and if there are any differences geographically.  

Result & Conclusions: Our research shows that house energy performance does 

not have any noticeable impact on the purchase price of houses. There are no 

geographically major differences to notice either, apart from Jönköping that 

have better average energy performance and a statistically significant result. 

Suggestions for future research: To get a more individual view of how energy 

performance is valued on the housing market, a qualitative study through interviews 

and extensive surveys could be done. Energy performance is affected by heating 

systems and energy-saving renovations. How long are the payback times for these 

and are they worth the investment? Is one able to find out if building techniques 

through different periods of time affects the value? How well does Atemp agree with 

the property records data of area? Why does Jönköping distinguish in energy 

performance? 

Contribution of the thesis: The study concludes that the energy awareness in the 

housing market is low, if it exists. Real estate agents should promote both economic 

and environmental benefits with good energy performance for customers and use 

it as a selling point. 

Key words: Energy performance, value-adding factors, hedonic pricing, residential 

property, real estate agent, energy performance certificates. 
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1.  Introduktion 

I introduktionen tar vi upp bakgrund, problemformulering och syfte för att göra en 

nulägesbeskrivning och förklara varför vi gör studien. Vi har även tagit med 

begreppsdefinitioner som har fastighetsanknytning i introduktionen för att bidra till en 

bättre förståelse av studiens innehåll.   

1.1   Bakgrund 

För att beskriva hur nuläget ser ut idag har vi beskrivit bakgrunden i tre nivåer; den 

globala klimatförändringen, nationellt och bostadsbranschen. Detta kommer leda oss 

vidare in i problemformuleringen, syftet och slutligen begreppsdefinitionerna.  

1.1.1  Den globala klimatförändringen 

”Future generations may well have occasion to ask themselves, "What were our 

parents thinking? Why didn't they wake up when they had a chance?" We have to 

hear that question from them, now.” (Gore, 2006) 

Klimatkonferensen i Rio de Janeiro 1992 hade som målsättning att framställa 

riktlinjer inom miljö och hållbar utveckling och Kyoto-protokollet från 1997 handlar 

om minskning av utsläpp av växthusgaser. Dessa två stora händelser har till stor del 

satt agendan för klimatdebatten och många länder har fått upp ögonen för 

klimatförändringarna. Runt millenniumskiftet så kom den omtvistade debatten igång 

på allvar i Sverige och har sedan dess trappats upp.  

Ett numera ständigt aktuellt ämne är samhällets miljöpåverkan. Miljöbilarna 

subventioneras, återvinning ses av många svenskar som en självklarhet och uttrycket 

”global warming” har tagit plats i så gott som allas ordförråd. Att vara ”grön” har 

blivit trendigt. 

Medeltemperaturen i världen stiger, vilket får negativa konsekvenser för klimatet och 

ekosystemen. Det finns flera olika teorier till varför detta sker, men det som enligt 

många har lett fram till klimatförändringarna är i huvudsak utsläpp av koldioxid och 

andra växthusgaser som i sin tur kommer från förbränning av fossila bränslen. 

Utsläppen påverkar atmosfären genom att en del av solens instrålande värme inte 
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reflekteras tillbaks ut i rymden utan istället värmer upp jorden, vilket ger upphov till 

den s k växthuseffekten. (Naturskyddsföreningen, 2009) 

Uppskattningar från FN:s Klimatpanel, IPCC, av jordens uppvärmning det kommande 

seklet visar en ökning av medeltemperaturen med 1,8 till 4 grader (Linnér, 2007). 

Enligt FN leder detta i sin tur till stigande havsnivåer med mellan 0,2 och 0,6 meter 

under samma tidsperiod över hela världen, eftersom glaciärer och de istäckta 

områdena runt våra poler smälter. Redan vid 0,5 meter högre havsnivåer kan många 

av jordens större städer, som ligger nära haven, drabbas hårt. Det handlar inte om 

översvämningar i vanlig mening, men ändå betydande problem med översvämningar 

av avloppssystem, tunnelbanor och eldistribution. (Swedish Weather & Climate 

Centre, 2010). 

1.1.2  Nationellt 

Sveriges regering har satt ihop ett Miljömålsråd för att samordna arbetet mellan 

myndigheterna och för att se till att myndigheternas resurser utnyttjas så effektivt som 

möjligt. Ett av dessa mål är inom energianvändning i byggnader: 

”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler 

minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i 

förhållande till användningen 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för 

energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar 

energi ökar kontinuerligt.” (Miljörådsmålet, 2010) 

Sedan 1 januari 2009 ska småhus energideklareras vid försäljning eller nybyggnation 

(Boverket, 2009). Syftet med energideklarationen är att främja en effektiv 

energianvändning och en god inomhusmiljö.  

1.1.3  Bostadsbranschen  

I dagsläget finns det huvudsakligen boenden av två typer; småhus och flerbostadshus 

(Figur 1). Ur dessa finns det i huvudsak tre typer av boendeformer - fastigheter med 

äganderätt, bostadsrätter och hyresrätter. Fastigheter med äganderätt och bostadsrätter 

får man sätta ett värde på och därmed sälja, medan hyresrätter endast får förmedlas 

eller överlåtas utan köpeskilling.  
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 Figur 1. Generalisering av boendetyper i Sverige. Grönmarkerade rutor är nyttjanderätter. 

Siffror grundade på samtliga 16- 74-åringar i Sverige år 2008, visar att landet har ca 6 

754 000 boende personer. Utav dessa så bor 57,2% i småhus och resterande i 

flerbostadshus, med undantag för 0,1 % som bor på pensionärshem. (Statistiska 

Centralbyrån, 2010a) 

För denna studie är även ett ytterligare nyckeltal intressant, nämligen 

omsättningshastigheten på småhus i Sverige, som under 2000-talet legat på omkring 4 

% (Mäklarsamfundet, 2007). Med andra ord omsätts i snitt ungefär 60 000 

småhusfastigheter per år i landet.  

Energimyndigheten delar upp energianvändningen inom tre sektorer - bostäder och 

service, industrier och transporter. Bostäder och service står för ca 36 % av den 

slutliga användningen eller 141 TWh per år och är därmed den största sektorn i 

Sveriges energibalans. Enbart uppvärmning och varmvatten utgör 61 % av den 

sammanlagda energianvändningen i sektorn. 

Av sektorns totala användning så står småhusens uppvärmning och varmvatten för ca 

22,5 % eller 31,8 TWh. Ett av flera sätt för hushållen att förändra denna stora 

kostnadspost är att byta uppvärmningssystem eller göra renoveringar som minskar 

värmeförluster. Det vanligaste sättet att värma upp småhus är att bara använda 

elvärme, vilket antingen menas direktverkande el eller vattenburen el. Ca en tredjedel 

av Sveriges småhus använder detta uppvärmningssätt, ofta p g a dess enkla hantering 

och billiga investeringskostnad. Biobränsle och olika typer av värmepumpar kan 

Boende

Småhus

Fastigheter 
med 

äganderätt

Friliggande
Rad- och 
kedjehus

Tomträtt

Friliggande
Rad- och 
kedjehus

Flerbostadshus

Bostadsrätt Hyresrätt Ägarlägenheter
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komplettera alternativt ersätta elvärmen för att ge en effektivare uppvärmning. 

(Energimyndigheten, 2009) 

Bostadssektorns stora andel av energianvändningen, tillsammans med vår utbildning 

inom fastighetsekonomi gör att vi ställer oss frågande till dagens situation. 

Som branschen ser ut idag så är det ett sorts moment 22 som bör brytas. Vi ser det 

som ett hjul med tre ekrar (Figur 2), fastighetsmäklare (hädanefter mäklare), banker 

och konsumenter. Mäklare estimerar inte högre marknadsvärden på energisnåla 

fastigheter eftersom de inte får någon klar bild av hur konsumenter värdesätter 

energiprestanda. Banker ger i sin tur inte konsumenter högre lån för att köpa 

energisnåla hus då mäklare inte värderar sådana fastigheter högre. Det leder till att 

konsumenter inte kan betala mer för energisnåla fastigheter eftersom de inte kan få en 

högre belåning av bankerna. Cirkeln är sluten och hjulet snurrar på i allt för hög takt 

utan att energifrågan får sitt rätta utrymme. Vi tror att detta leder till att energisnåla 

hus inte får en ”rättvis” högre värdering, trots deras miljövänlighet och jämförelsevis 

låga driftskostnad.  

 

Figur 2. Hjulet beskriver nulägets moment 22. 

Vissa banker runt om i Europa har börjat ge mer fördelaktiga villkor till s k ”green 

buildings” (Lorenz & Lützkendorf, 2008), dock upplever vi att det sker främst inom 

kommersiella fastigheter.  

1.2  Problemformulering  

Vid försäljning av småhus anges ofta fastighetens driftskostnad. Den innefattar 

hushållsel, uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, försäkring och eventuella 

avgifter till samfälligheter eller vägföreningar.  

Mäklare

BankKonsument



5 

 

Den största delen av dessa kostnader utgörs av uppvärmning. Dess koppling till 

energiförbrukning är stark och kan lätt påverkas genom energibesparande åtgärder, 

som t ex byte av uppvärmningssystem eller renoveringar. Detta medför i sin tur 

märkbart lägre driftskostnader, vilket logiskt sett bör generera ett högre värde för 

småhuset. 

Kopplingen mellan småhusfastigheters energiprestanda och dess försäljningspriser är 

trots dessa omständigheter otydlig. Om energieffektiva fastigheter inte värdesätts av 

marknaden skapar det bl a problem med att uppfylla de mål som Miljörådet har 

fastställt, då befolkningens och företagens ekonomiska incitament för att minska 

energianvändningen i bostadssektorn saknas. Vi ställer oss därför frågande till 

följande;  

Hur påverkar ett småhus energiprestanda dess köpeskilling?  

Finns det några skillnader geografiskt? 

1.3  Syfte 

För att uppnå energipolitiska mål om en hållbar utveckling och en god miljö är 

energieffektivisering inom bl a bostads- och servicesektorn nödvändig.  

Studiens huvudsyfte är att beskriva hur bostadsmarknadens 

energiprestandamedvetenhet ser ut i dagsläget. Vi kommer i studien likställa 

energiprestandamedvetenhet med värdet av energiprestandan i fastighetens pris.  

En ökad medvetenhet kring energiprestandans betydelse medför synergieffekter i 

många branscher, så som leverantörer av uppvärmningssystem och 

hantverksbranschen i form av energibesparande renoveringar.  

Konsumenter kommer dessutom att tjäna på det i två avseenden, dels via lägre 

driftskostnader för sina bostäder, men även i form av ett mer hållbart klimat som 

gynnar allt liv på jorden. Vi anser också att studien, oavsett resultat, bör vara av 

intresse för hela fastighetsmäklarkåren. 

Som en delfråga i problemformuleringen frågar vi oss om det finns några skillnader i 

energiprestandamedvetenhet geografiskt sett. Genom att även analysera varje stad för 

sig ges möjlighet att se om olika klimatförutsättningar och befolkningens inställning 

till ämnet visar sig i påverkan på småhus köpeskillingar. 
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1.4  Begreppsdefinitioner 

Atemp - Golvarean (m
2
) i

 
temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 

10 °C begränsade av klimatskärmens insida. För att man ska kunna bestämma 

byggnadens specifika energianvändning måste byggnadens årliga energianvändning 

fördelas på en golvarea. För detta ändamål har en tempererad golvarea definierats. I 

denna area ingår inte garaget trots att energin för uppvärmning av garaget ingår i 

byggnadens energianvändning. I det fall byggnaden enbart består av ett garage och 

detta värms upp till mer än 10 °C gäller samma krav som för lokaler och garagets area 

räknas med som Atemp. (Boverket, 2008) 

Area – ”Area är en storlek av en avgränsad yta”. (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2005) 

Biarea – ”Bruksarea för utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende samt för 

utrymmen helt eller delvis under mark inrättade för boende”. (Institutet för värdering 

av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2005) 

Boarea – ”Bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för boende”. 

(Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2005) 

Bruksarea – ”Area av nyttjanderätt eller annan grupp av sammanhörande mätvärda 

utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan mätvärdhet 

angiven begränsning”. (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för 

fastighetsekonomi, 2005) 

Energiprestanda - Byggnaders energianvändning för uppvärmning, varmvatten, 

komfortkyla och fastighetsenergi uttryckt i kWh/m
2
 och år. Energiprestanda anges 

som den normalårskorrigerade uppmätta energianvändningen i byggnaden, fördelad 

per Atemp exklusive eventuell area för varmgarage i byggnaden, om inte varmgaraget 

är en egen byggnad. Byggnader där den oberoende experten som upprättar 

energideklarationen konstaterar att det inte går att få fram uppgifter om den faktiska 

energianvändningen, får istället deklareras genom att energiprestandan beräknas med 

relevant beräkningsprogram.  

För energislag som måste omvandlas till kWh, t.ex. olja och biobränsle, kan uppmätta 

volymer av bränslet omräknas till kWh med hjälp av bränsletypernas värmevärde. 

(Boverket, 2010) 
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Vi vill klargöra att ett högt värde på energiprestanda (kWh/m
2
) innebär en 

energimässigt ineffektiv fastighet. I motsats till många andra fall så är en hög 

prestanda, i den här uppsatsen, negativt.  

Fastighet – ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet 

avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt”. Enligt 1 kap 1§ 

Jordabalken. (Gregow, 2008) 

Fastighetsregistret – ”Ett fastighetsregister är ett register över fastigheter fört av 

fastighetsregistermyndighet. Lantmäteriet förvaltar och utvecklar fastighetsregistret, 

pantbrevsregistret, fastighetsprisregistret och samfällighetsföreningsregistret. 

Ajourhållningen sker från lantmäterimyndigheter, inskrivningsmyndigheter, 

kommuner m fl”. (Johansson, Tyrefors, & Törnqvist, 2008) 

Fastighetstaxering – ”Fastighetstaxering sker vid allmän, förenklad och särskild 

fastighetstaxering. Vid fastighetstaxering skall beslut fattas om fastigheternas 

skattepliktsförhållanden och indelning i taxeringsenheter. Vidare skall typ av 

taxeringsenhet och taxeringsvärde bestämmas för varje taxeringsenhet”. Enligt 1 kap 

1 § Fastighetstaxeringslagen 1979:1152. (Gregow, 2008) 

Köpeskilling – ”Köpeskillingen är det sammanlagda belopp som betalas vid ett köp. 

Vanligen används termen vid köp av fast egendom”. (Johansson, Tyrefors, & 

Törnqvist, 2008) 

Mätvärdhet – För att vara mätvärt skall ett utrymme vara tillgängligt via 

dörröppning, trappa, permanent stege eller lucka med fällbar stege. Utrymmet ska 

även ha ett beträdbart golv och ha en rumshöjd av minst 1,90 m på en bredd av minst 

0,60 m. (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 

2005) 

Småhus – ”Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till sådan 

byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad. 

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och högst tio familjer skall tillhöra 

byggnadstypen småhus, om byggnaden ligger på fastighet med åkermark, betesmark, 

skogsmark eller skogsimpediment”. Enligt 2 kap 2§ Fastighetstaxeringslagen 

1979:1152. (Gregow, 2008) 
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Värdeyta – Värdeytan utgörs av summan av småhusets boyta och ett tillägg 

motsvarande 20 procent av sådan biyta som kan nås inifrån småhuset genom dörr eller 

liknande. I tvåbostadshus ska biyta som används som gemensamt 

kommunikationsutrymme inte medräknas. Tillägget för biyta får uppgå till högst 20 

kvadratmeter. (Appendix 1) 

Värdeår - Värdeåret utgörs av småhusets nybyggnadsår, om till- eller ombyggnad 

inte skett. Har till- eller ombyggnad, som ändrat boytans storlek, skett ska värdeåret 

jämkas. Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset togs 

eller kunde ha tagits i bruk. Som nybyggnadsår för byggnader uppförda 1929 och 

tidigare anges 1929. Ålder ska anges i hela år. (Appendix 1) 
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2.  Metod 

I metodkapitlet beskrivs med vilken utgångspunkt vi har gjort studien och hur den har 

genomförts.  

2.1  Val av metod 

Studien är gjord med en kvantitativ metod i form av en multipel regressionsanalys. 

För att det skulle vara möjligt så har vi fått ta del av data från Lantmäteriets 

Fastighetsregister och Boverkets Deklarationsregister.  

2.2  Urval 

Frågeställningen i problemformuleringen är vid, med anledning av att vi vill få fram 

en slutsats som går att generalisera på stora delar av Sverige. Vi har därför valt fyra 

likartade kommuner som var och en innehåller en mellanstor stad. 

Befolkningsmängden i dessa var den 31 december 2009 mellan 94 352 och 128 359 

invånare (Statistiska Centralbyrån, 2010b). Övriga gemensamma nämnare är att alla 

har direkt närhet till hav eller sjö och samtliga städer har universitets- eller 

högskoleverksamhet. Dessa faktorer kan påverka såväl klimat som efterfrågan av 

bostäder i nämnda områden (Benson et al, 1998). Kommunerna har en stor geografisk 

spridning från norr till söder med Umeå, Gävle, Jönköpings och Helsingborgs 

kommun som valda kommuner i studien. 

Vårt tidsintervall är fastigheter som är tillträdda från och med den 1 januari 2009 till 

och med den 4 november 2010, alltså från den dag då samtliga småhus ska 

energideklareras vid försäljningar fram tills den senast tillträdda fastigheten vid 

insamlingstillfället.  

2.3  Datainsamling 

Lantmäteriet och Boverket har gett oss utdrag ur deras respektive register i var sitt 

Exceldokument för Umeå, Gävle, Jönköping och Helsingborg. Dessa data 

sammanförde vi till ett dokument så att det skulle underlätta analysen i det 

statistikprogram vi valt att använda. I programmet har vi använt korrelationsmatriser 

och flertalet multipla regressionsanalyser. 
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2.4  Metodproblem 

Den mesta datan kommer från Fastighetsregistret, där mycket utav datan i sin tur 

inhämtas från fastighetsägarna. Vi vill uppmärksamma att information från 

fastighetsägarna kan vara subjektiv då fastigheter tidigare har taxerats utifrån den 

information ägarna lämnat. Från och med 2008 så beskattas småhusfastigheter 

(typkod 220) med en kommunal fastighetsavgift och inte som tidigare med en 

fastighetsskatt. Skillnaden är att för fastighetsägare med ett taxeringsvärde som är 

strax ovanför 800 000 kr (indexbundet, vilket innebär att det förändras årligen) blir 

det en märkbart lägre fastighetsskatt/fastighetsavgift. (Skatteverket, 2010) 

Fastighetsskatten utgick tidigare med 1 % från fastighetens taxeringsvärde 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Det medförde att fastighetsägare hade 

incitament att undanhålla information som ökade taxeringsvärdet eftersom de ville ha 

så låg skatt som möjligt. Det tankesättet kan till viss del leva kvar än idag och påverka 

den insamlade datans objektivitet. 

Värt att uppmärksamma med vår kvantitativa metod är att i jämförelse med en 

eventuell kvalitativ metod, får vi inte med köparnas tankar om varför de värderar 

energiprestanda som de gör, samt detaljer om deras energiprestandamedvetenhet i 

stort. Sådan information hade underlättat vid de slutliga diskussionerna kring våra 

resultat.  

Vi är också medvetna om att resultaten bygger på generaliseringar av ett stort antal 

observationer, vilket gör att ytterligheter i datamaterialet inte visas. 

Utifrån det material vi har haft tillgång till så är nedanstående variabler de som enligt 

Wilhelmsson (2004) huvudsakligen har betydelse för köpeskillingen på småhus. Vi 

har även vidareutvecklat dessa värdepåverkande faktorer samt adderat 

energiprestanda som variabel. Vi är dock medvetna om att det kan finnas fler eller 

andra variabler som hade kunnat förbättra validiteten i resultaten. 

2.5  Korrelationsmatris 

För att se vilka variabler som korrelerar med varandra och därmed vilka variabler som 

eventuellt måste tas bort eller som kräver interaktionsvariabler för att bli mer 

tillförlitliga, så gör vi en korrelationsmatris för varje kommun. Korrelationen mäter 

sambandet mellan två variabler, där ett maximalt positivt samband anges med 1 och 
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ett maximalt negativt samband anges med -1. Ifall variablerna är helt utan korrelation, 

anges det med värdet 0. Syftet med matrisen är att se tillförlitligheten i variablerna, då 

variabler som inte korrelerar med varandra är optimalt. (Studenmund, 2006) 

2.6  Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys används för att på lämpligast sätt särskilja flera 

oberoende variablers påverkan av den beroende variabeln. Eftersom vår frågeställning 

går ut på att ta reda på hur energiprestanda påverkar köpeskillingen är således det en 

utav dessa oberoende variabler. Genom den multipla regressionsanalysen får vi även 

ut hur andra oberoende variabler värdesätts, vilket kan vara av intresse för våra läsare. 

För att få ett tillförlitligt resultat så har vi gallrat utifrån ortsprismetoden (se 3.4). 

Gallringen specificeras under respektive underrubrik.  

2.6.1  Den beroende variabeln 
Den beroende variabeln i vår studie är köpeskillingen och den naturliga logaritmen av 

köpeskillingen (skrivs som Pris i funktionerna och som KRM och LKRM i 

datamaterialet), vars storlek påverkas av övriga oberoende variabler, däribland 

energiprestandan. Precis som i många andra fall så beror alltså varans pris, i detta fall 

fastighetens köpeskilling, av dess egenskaper och hur köparna värderar dessa. I vår 

studie räknas observationernas köpeskillingar om till pris/m
2
 i enlighet med 

ortsprismetoden (se 3.4 Formel 3).  

2.6.2   Värdepåverkande faktorer 

Enligt Wilhelmsson (2004) så är de mest värdepåverkande faktorerna (i studien även 

kallat; variabler) för fastigheter storleken, standarden (kvalitén) och läget. Standarden 

är i sin tur indelad i ålder och utrustningsnivå. Wilhelmssons värdepåverkande 

faktorer kan uttryckas med den hedoniska prisfunktionen (Funktion 1) (se 3.2). 

                                                

Funktion 1 

Wilhelmssons (2004) värdepåverkande faktorer kan ses som en generalisering av det 

huvudsakliga prisbildandet av fastigheter. För att öka precisionen i funktionen så 

utvecklar vi den genom att dela upp vissa faktorer.  
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Figur 3. Den här studiens (grönt) utvidgning av Wilhelmssons (2004) (blå) värdepåverkande faktorer. 

Första raden är Wilhelmssons värdepåverkande faktorer. Andra raden är den här studiens översiktliga 

variabler och den tredje raden inkluderar ytterligare variabler som tas upp. 

För att återgå till problemformuleringen, där vi ska ta reda på hur energiprestanda 

påverkar småhus köpeskilling så adderar vi variabeln energiprestanda till den 

hedoniska prisfunktionen (se 3.2) som används i studien (Funktion 2).  

                                                                 

                                     

Funktion 2 

Datamaterialet från Boverkets deklarationsregister och Lantmäteriets 

Fastighetsregister gallrades i enlighet med ortsprismetoden (se 3.4) för att endast 

bibehålla relevanta jämförbara fastigheter för studien. Mer om det under respektive 

underrubrik. 

Den beroende variabeln Pris (KRM om det inte logaritmerats och LKRM om det har 

logaritmerats) och den oberoende variabeln Energiprestanda (EP om det inte 

logaritmerats och LEP om det har logaritmerats) görs om till naturliga logaritmer för 

att på så sätt kunna få resultaten i procent istället för i enheter.  

2.6.3  Energiprestanda 

För att kunna besvara frågeställningen i problemformuleringen så använder vi 

energiprestanda (EP och LEP i datamaterialet) som variabel. Energiprestanda 

inkluderar uppvärmning, varmvatten, komfortkyla och fastighetsenergi, tas från 

energideklarationer som oberoende experter upprättar bl a i samband med 

försäljningar av fastigheter, där den står uttryckt i kWh/m
2
 och år efter 

Storlek

Bostadsyta Tomtareal

Ålder

Slitage Ålder

Ålder Ålder2

Tid

Utrustningsni
vå

Standard

Läge

Mikroläge Makroläge

Umeå Gävle Jönköping Helsingborg
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normalårskorrigering. Den oberoende experten rapporterar in till Deklarationsregistret 

som vi i vår tur har fått datan ifrån. Kvadratmeterantalet tas från Atemp som är den 

tempererade ytan i byggnaden. Uppvärmningssystem så som olja och biobränsle 

omvandlas till kWh genom att se på bränsletypernas energivärden som publiceras i 

Boverkets årliga skrift Energiläget. (Boverket, 2010). Viktigt att poängtera är att en 

hög energiprestanda betyder att en byggnad drar mycket energi i motsats till om man 

benämner prestanda vid andra tillfällen.  

Ett lågt värde av energiprestanda bör eftersträvas för att uppnå låga driftskostnader 

och genom det en kostnadseffektiv fastighet (Mills, 2003). Enligt Nevin och Watson 

(1998) kan man se tydliga samband mellan energieffektiva fastigheter och 

jämförelsevis högre köpeskillingar. 

Vi har gallrat bort fastigheter med en energiprestanda under 30 och över 300 kWh/år 

och m
2
. Under och över dessa gränser ser vi som orimliga om man använder sin 

fastighet för permanent boende. 

2.6.4  Bostadsyta 

Wilhelmsson (2004) menar att av de fastighetsbundna egenskaperna som bildar en 

fastighets värde, så är storleken av avgörande betydelse. Storleken har som beskrivits 

ovan delats upp i två variabler varav den ena är bostadsytan (ATEMP i 

datamaterialet) (Figur 3) som mäts i m
2
.   

För att få en enhetlig mätning (variabeln energiprestanda utgår från Atemp) och 

tillförlitlig mätning av bostadsytan så använder vi oss av Atemp som hämtas från 

Deklarationsregistret. Som beskrivet i begreppsdefinitionerna så är det inte detsamma 

som boarea, biarea eller värdeyta då Atemp inte utgår från taxeringsinformation. Atemp 

mäts upp av en oberoende energiexpert och färgas därför inte av fastighetsägarens 

tidigare eventuella strävan efter låg beskattning (se 2.4).  

Vi har gallrat bort alla fastigheter med Atemp över 300 eftersom det utesluter 

eventuella felklassificerade fastigheter. 

2.6.5  Tomtareal 

Som beskrivits i 2.6.2 så är storleken av avgörande betydelse för en fastighets 

värde.(Wilhelmsson, 2004). Den andra variabeln som blev ur storleken är tomtarealen 
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(TAREAL i datamaterialet) (Figur 3) som mäts i m
2
. Wilhelmsson (2002) menar även 

att tomtarealen har betydelse för värdet även om bostadsytan och ett ostört läge är av 

större betydelse. 

Datan för tomtarealen tas från Fastighetsregistret där det i sin tur rapporterats in i 

samband med fastighetsbildningen. Tomtarealen har vi tilltro till då 

fastighetsbildningen är reglerad både via lag såväl som av förrättare från 

Lantmäteriet.  

Vi har inte tagit hänsyn till den disponibla tomtarealen, då det inte, utifrån våra 

förutsättningar (kvantitativ metod med data från Fastighetsregistret och 

Deklarationregistret), går att ta reda på hur stor del av fastigheten som är bebyggd 

eller obrukbar av andra skäl. 

Inga gallringar har gjorts av tomtareal. 

2.6.6  Slitage 

Variabeln slitage (SLIT i datamaterialet) kommer ur Wilhelmssons (2004) 

värdepåverkande faktor ålder (Figur 3). För att veta en fastighets slitage så skulle en 

okulärbesiktning behöva genomföras på fastigheten, något som inte är möjligt på ett 

så stort material som vi har. Vi har därför använt värdeår ur Fastighetsregistret som ett 

mått på slitage. Värdeår är ett årtal som utgår från nybyggnadsåret och jämkas till ett 

årtal därefter om det gjorts till- eller ombyggnader på fastigheten.  

För att få ett mer användbart mått på slitage har vi utgått från året då fastigheten 

tillträddes (2009 eller 2010) subtraherat med värdeåret. Exempelvis 2010 – 1990 = 20 

års slitage. En hög siffra är ett större slitage och därmed ett sämre skick och vise 

versa.  

Inga gallringar har gjorts av slitage. 

2.6.7  Ålder 

Enligt Wilhelmsson (2004) så har åldern (ALD i datamaterialet) betydelse för värdet 

på en fastighet. Både Wilhelmsson (2004) och Giaccotto & Clapp (1998) slår fast att 

åldern inte är linjär i sin värdepåverkan och därför tas variabeln ålder
2
(ALD2 i 

datamaterialet) också med i vår studie. Wilhelmsson (2004) konstaterar att det finns 

en gräns vid ungefär 70 år gamla byggnader (Figur 4). Byggnader som är yngre än 70 
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år sjunker i pris för varje år som går, men byggnader som är äldre blir dyrare för varje 

år som går. Det är det här faktumet som gör att s k ”sekelskifteshus” ofta värdesätts 

högre marknaden.  

 

Figur 4. (Wilhelmsson, 2004) Figuren beskriver att byggnader som är äldre än 70 år ökar i pris för 

varje år de blir äldre. 

Variablerna ålder och ålder
2
 utgår från Fastighetsregistrets nybyggnadsår. Det år då 

fastigheten tillträddes (2009 eller 2010) subtraheras med nybyggnadsåret för att få 

fram åldern på byggnaden. Exempelvis 2010 – 1990 = 20 år gammal byggnad. En hög 

siffra är således ett äldre hus.  

Inga gallringar har gjorts av ålder och ålder
2
. 

2.6.8  Tid 

För att se hur stor påverkan tiden har på en fastighets värde så tas variabeln tid (TID i 

datamaterialet) med i funktionen. Med hjälp av denna variabel kan vi fånga upp och 

ta hänsyn till den prisutveckling som har skett under det berörda tidsintervallet. Tiden 

är sorterad i ett steg för varje fastighets tillträdesdatum. I de fall det finns flera 

tillträdda fastigheter på samma dag så har de samma nummer i skalan och de datum 

då det inte har gjorts försäljningar så går skalan direkt vidare på nästkommande datum 

där registrerad transaktion har förekommit. 
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Genom att ta hänsyn till tiden kan vi fånga upp trender i prisutvecklingen som vi inte 

har haft möjlighet att täcka upp på annat sätt i denna studie. 

Inga gallringar har gjorts av tid.  

2.6.9  Standard 

Fastighetens standard kan ha betydelse för priset och därför använder vi standard 

(STD i datamaterialet) som variabel. Variabeln standard tas från Fastighetsregistrets 

standardpoäng som är en skala som tar hänsyn till fastighetens utrustning och till viss 

del även om något är utbytt 2003 eller senare. Standardpoäng delas in i fem 

huvudområden; exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör. (Appendix 

1) 

Standardpoäng är en skala mellan 1 och 59 där en hög standardpoäng innebär en hög 

standard- och utrustningsnivå.  

Inga gallringar har gjorts av standard. 

2.6.10  Mikroläge 

”Läget har klart störst betydelse vid värdering av småhus”. (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2006). Därför delar vi upp läget i två variabler; mikroläge och 

makroläge. 

Mikroläget, läget på fastigheten inom orten, har bl a betydelse i form av avstånd till 

olika saker, utsikt, buller och tryggheten i sitt hemkvarter.  

Närheten av trafikerade järnvägsspår (Strand & Vågnes, 2001), flygplatser och 

vältrafikerade vägar (Theebe, 2004) har negativ påverkan av priset på en fastighet. 

Benson et al. (1998) slår fast att närheten till vatten har stor påverkan på priset, från 

att en fastighet inte har någon närhet till vatten alls till att ha sjöglimt där värdet ökar 

med 8,2 % och till att ha direkt sjötomt som ökar värdet med 126,7 %. Hur kvarteret 

fastigheten ligger i är uppbyggt har också påverkan för priset. Är det en återvändsgata 

så betingar det ett högre värde än och kvarteret är uppyggt på ett rutnät med 

proprtioneriga parallellgator och tvärgator. (Asabere, 1990) 

I studien har vi gjort en egen tregradig skala för att mäta variabeln mikroläge (LAGE i 

datamaterialet). Den utgår inte direkt från något prispåverkande attribut utan är 
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uppdelad med hjälp av Skatteverkets värdeområden. Vi tog fram ett genomsnittligt 

pris per kvadratmeter (värdeyta i m
2
) på fastigheter inom samma värdeområde. 

Värdeområde, pris (köpeskilling) och värdeyta hämtas från Fastighetsregistret. För att 

justera skalan för prisskillnaden mellan de olika städerna så har vi utifrån det delat 

upp värdeområdena för respektive stad i ungefärliga tredjedelar sorterat på pris/m
2
. 

Det innebär städerna har olika gränser mellan låg- (1 i skalan), mellan- (2 i skalan) 

och högprisområden (3 i skalan) enligt tabell 1. 

 Umeå Gävle Jönköping Helsingborg 

Lågpris (1) < 15 < 12  < 14  < 19 

Mellanpris (2) 15 – 19 12 – 14  14 – 17  19 - 23 

Högpris (3) > 19  > 14  > 17 > 23 
 

Tabell 1. Låg- mellan- och högprisområden i tkr/m
2
. 

En gallring har gjorts utefter Fastighetsregistrets belägenhetsklasser. Klass 1 t o m 3 

har gallrats bort och således finns det bara klass 4 kvar. Belägenhetsklasserna utgår 

från byggnadens närhet till vatten där klass 4 innebär att byggnaden är mer än 150 

meter från strandlinjen. (Appendix 1) Gallringen har gjorts för att få mer tillförlitliga 

jämförelseobjekt i enlighet med ortsprismetoden (se 3.4). 

2.6.11  Makroläge 

Som tidigare konstaterats så läget en stor betydelse för fastighetens värde. Det är inte 

bara mikroläget som har betydelse utan även makroläget (U, G, J och H i 

datamaterialet), var i landet fastigheten ligger. Det är stora prisskillnader mellan 

fastigheter belägna i en storstad jämfört med en fastighet ute på landsbygden.  

I den här studien så har vi valt att använda oss utav kommunerna, med tillhörande 

städer, Umeå, Gävle, Jönköping och Helsingborg. Valet av städerna kommer från att 

de är medelstora, liknande städer med en stor geografisk spridning som gör att man 

med en grov generalisering skulle kunna säga att det är en bild av hela landets 

uppfattning om prisbildning av fastigheter. 

Fastighetsvärderingsverktyget Datscha (Datscha, 2011) har en kommunranking som 

sammanställts utifrån samhällsekonomiska perspektiv. Enligt denna ranking, som är 

indelad i fem klasser och kommuner med ranking 1 anses ha bäst ekonomiska 

förutsättningar, så är Jönköping ensam bland våra kommuner om att hamna i 
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toppklassen. Helsingborg och Umeå har ranking 2 medan Gävle har 3. Detta har inte 

på något sätt tagits med i utformningen av lägesvariabeln, men vi kommer ändå att ha 

denna ranking i åtanke när vi senare analyserar studiens resultat och ser om det finns 

något samband. 

Städerna görs till dummyvariabler för att få reda på dess påverkan på fastighetens 

pris. Gävle (G) sätts som referensort för att sedan få reda på vad priset i Umeå (U), 

Jönköping (J) och Helsingborg (H) har för förhållande till Gävle.  

En gallring har i makroläget gjorts genom att bara analysera de fyra valda 

kommunerna Umeå, Gävle, Jönköping och Helsingborg.  

2.6.12  Övrigt urval 

Övriga urval vi har fått göra för att få fram tillförlitlig data i enlighet med 

ortsprismetoden (se 3.4) är till typkod, energideklaration eller ej, vatten- och 

avloppsklass, K/T- tal och vissa andra anledningar som skulle kunna få påverkan på 

priset. Alla de övriga urvalen hämtas från Fastighetsregistret förutom 

”energideklaration eller ej” som hämtas från både Fastighetsregistret och 

Deklarationsregistret. 

I studien har vi bara fastigheter med typkod 220. Det innebär att vi bara analyserar 

småhus som är helårsbostad för en eller två familjer. 

För att analysen ska vara möjlig så måste en energideklaration vara upprättad för varje 

såld fastighet som tas in i datamaterialet. Något som enligt lag är ett krav men med ett 

villkor i fastighetsaffärens köpekontrakt går att ta sig runt. Av denna anledning har vi 

gallrat bort alla fastighetsöverlåtelser som inte haft en upprättad energideklaration 

med sig.  

En gallring har gjorts av vatten- och avloppsklass för att få liknande fastigheter som 

jämförelseobjekt (se 3.4). Fastighetsregistrets VA- klasser är en sexgradig skala där 

alla utom klass 1 har gallrats bort. Klass 1 innebär att det finns kommunalt vatten och 

WC- avlopp året om. Klass 2 till 6 är av fallande skala där klass 6 inte har varken 

vatten eller WC- avlopp. (Appendix 1) 
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Skatteverket har gjort en bedömning utav vilka fastighetsaffärer som anses vara 

representativa. Det som exempelvis inte anses vara representativt är bl a släktköp och 

tvångsförvärv. Vi har gallrat bort allt som Skatteverket inte ansett vara representativt.  

Skatteverket bedömer även om det finns en extrem köpeskillingskoefficient (K/T- 

tal). K/T innebär kvoten av köpeskilling och taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ska 

motsvara 75 % av marknadsvärdet (Institutet för värdering av fastigheter och 

Samfundet för fastighetsekonomi, 2005). Vi gör en snävare bedömning än 

Skatteverket och gallrar bort allt som är under 1 och över 2,25 i K/T- tal.  

I studien har vi gallrat bort fastighetsaffärer som inte haft fullständig data i respektive 

register. Exempelvis om inte nybyggnadsåret funnits med.  

2.6.13  Interaktionseffekter 

Vid multipla regressionsanalyser kan det ibland finnas variabler som påverkar 

varandra, vilket skapar interaktionseffekter. Detta regleras genom att dessa variabler 

multipliceras med varandra och skapar nya interaktionsvariabler. För att se vilka 

variabler som har en påverkan på varandra så har vi dels gjort korrelationsmatriser i 

statistikprogrammet men vi har även utgått ifrån Skatteverkets författningssamling; 

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2009 och senare års 

fastighetstaxeringar (Appendix 1) där tre utav de fyra interaktionsvariablerna 

redovisas.  

Energiprestanda och standardpoäng kan ha en interagerande effekt eftersom att ett 

utav fem huvudområden som används när standardpoäng räknas ut är 

energihushållning. El, fönster, uppvärmning och underhålls- och ombyggnadsstandard 

betygssätts i energihushållning när standardpoängen sätts.  

Av ovan nämnda anledning har vi interaktionsvariabeln 

Energiprestanda*Standardpoäng (LEPSTD i datamaterialet). 

Tidigare studier (Lundkvist & Vesterblom, 2010) har visat att energiprestanda och 

ålder har en interagerande effekt eftersom att exempelvis äldre hus har sämre 

isolering och därmed är mer energiineffektiva.  

Av ovan nämnda anledning har vi interaktionsvariabeln Energiprestanda*Ålder 

(LEPALD i datamaterialet). 
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I fyra av de fem huvudområdena som betygssätts när standardpoängen räknas ut är 

underhålls- och ombyggnadsstandard som gjorts 2003 eller senare med och inverkar 

på standardpoängen. Det leder till att det kan finnas en interagerande effekt mellan 

standardpoäng och ålder. Lundkvist och Vesterblom (2010) visar även att det finns en 

interagerande effekt i sin studie.  

Av ovan nämnda anledning har vi interaktionsvariabeln Ålder*Standardpoäng 

(ALDSTD i datamaterialet).  

Ålder och slitage kan ha interagerande effekt eftersom slitaget mäts i värdeår och 

åldern i år mellan tillträdesåret och nybyggnadsåret. Eftersom värdeåret utgår från 

nybyggnadsåret så finns det likheter i datamaterialet. Ofta görs det inte någon om- 

eller tillbyggnad alls på byggnader och andra gånger görs det men det rapporteras av 

någon anledning inte in i registren (se 2.5).  

Av ovan nämnda anledning har vi skapat interaktionsvariabeln Ålder*Slitage 

(ALDSLIT i datamaterialet).  

Att döma av senare skapade medelvärdes- och korrelationsmatriser 1-5 så har 

variablerna ålder och slitage alldeles för stor påverkan på varandra för att kunna 

användas samtidigt i regressionsanalyserna. Vi kommer därför att skilja dem åt 

genom att göra flera körningar i statistikprogrammet, där vi bara använder en av dem 

åt gången.  

Genom denna åtgärd behöver vi inte heller ha med interaktionsvariabeln ALDSLIT i 

den slutgiltiga funktionen. 

2.7  Den fullständiga funktionen 

Vi ställer upp den fullständiga funktionen med Pris uttryckt i tkr/m
2
. 

Funktionen utskriven: 

                                                  

                                            

Funktion 3 
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2.8  Reliabilitet och validitet 

I studien har vi i största möjliga mån försökt att detaljerat redovisa vårt urval av data 

för att underlätta framtida forskning i ämnet. Vill ytterligare studenter eller forskare 

upprepa studien eller göra en liknande så finns all nödvändig information om hur vi 

har gått tillväga tillgänglig här i uppsatsen. Denna öppenhet leder också till att våra 

läsare själva kan analysera materialet och sannolikt dra slutsatser som 

överensstämmer med de den här studien har kommit fram till. 

Det kan finnas variabler som har betydelse för köpeskillingen på småhus som vi 

saknar. Dock anser vi att vi har använt oss av de mest lämpliga för att besvara 

frågeställningen, utifrån det material vi har haft tillgång till samt den tid vi har 

begränsats av. Datamaterialet är omfattande och de utvalda variablerna är relevanta 

för det dem ska undersöka. Vi har dock reflekterat över att det även går att se 

annorlunda på energiprestandamedvetenhet än vad vi har valt att göra. Förmodligen är 

alla inte helt överrens om att det mest adekvata är att likställa medvetenheten med den 

värdepåverkan som sker på priset. 
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3.  Teori 

Här presenteras teori som är relevant för studien. Alla delar har samband eller bygger 

på varandra men visar upp teorin ur olika synvinklar. Exempelvis så kommer 

värdeteorin ur den hedoniska prissättningen som i sin tur bygger på utbud och 

efterfrågan. Utöver dessa tas även ortsprismetoden, rationellt kontra irrationellt 

beslutsfattande och asymmetrisk information upp. Först i respektive avsnitt behandlas 

den allmänna teorin för att mot slutet gå in på hur dessa påverkar fastighetsbranschen 

och vår studie.  

3.1  Utbud och efterfrågan 

En varas pris på en marknad, avgörs enligt denna teori av varans utbud och 

efterfrågan. Lite förenklat kan man säga att efterfrågan av en vara eller tjänst är den 

totala kvantitet som köpare är beredda att köpa vid varje givet pris. Efterfrågan beror 

av ett flertal faktorer, bland annat varans/tjänstens pris, samt priser på substituta 

och/eller komplementära varor. Även faktorer så som kvalitet, smak, intresse och 

inkomst påverkar hur kunder efterfrågar en vara. 

 

Figur 5. Kurva över jämviktspriser 

Utbudets definition kan skrivas som den totala kvantitet av en vara eller tjänst som 

alla säljare på en marknad bjuder ut vid varje prisnivå. På en perfekt marknad 

kommer utbudet att bestämmas av den aggregerade marginalkostnadsfunktionen för 

att producera den aktuella varan eller tjänsten. I regel beskrivs utbudsfunktionen som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Varor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pris
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sustituta_varor&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplement%C3%A4ra_varor&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfekt_marknad&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marginalkostnad
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positivt lutande, vilket innebär att en säljare är beredd att sälja större kvantiteter 

om priserna stiger. 

Dessa kurvor kommer någonstans att korsa varandra, och skapa ett jämviktspris i 

korsningspunkten (Figur 5). Om priset t ex skulle vara lägre än denna punkt kommer 

det att finnas fler kunder än marknaden har varor att sälja. Marknaden kanske bara har 

två exemplar av varan kvar, men det är jättemånga som vill köpa dem. Då brukar man 

höja priset så pass mycket att det bara är två kvar som vill betala det du begär. På 

samma sätt måste man sänka priset om man märker att ingen köper ens 

varor. (Pindyck & Rubinfeld, 2009)  

Denna pristeori påverkar givetvis även priserna på fastighetsmarknaden. Såväl 

utbudet som efterfrågan påverkas där framför allt av olika makroekonomiska faktorer. 

Beroende på bl a konjunkturläge, räntenivå, disponibel inkomst och övriga kostnader 

för hushållen så kan marknadsläget kring bostäder skifta ordentligt (Poterba, Weil, & 

Shiller, 1991). Man ska dock vara medveten om att denna marknad är speciell, då 

behovet att ha en bostad är så pass basalt. Utöver det så är varje fastighet i princip 

unik med sitt läge och sina specifika egenskaper, vilket försvårar möjligheterna att 

hitta direkta substitut. De är med andra ord heterogena varor. Ofta är bostadsaffärer 

dessutom de största affärerna människor gör i sina liv. (Smith, Rosen, & Fallis, 1988) 

Ur denna grundläggande ekonomiska teori har sedan många fler synsätt framkommit. 

Bl a Epple (1987) tar i sin studie upp en syn på kopplingen till den hedoniska 

prissättningen på differentierade varor med fokus på fastigheter. 

3.2  Hedonisk prissättning 

Teorin härstammar från den filosofiska inriktningen hedonism, som innebär att 

människan strävar efter att uppnå lycka, välbehag och njutning med allt den företar 

sig. Den hedoniska prissättningsmodellen utvecklades av Andrew Court år 1939 

(Goodman, 1998) och fokuserade framför allt på efterfrågan på marknaden, men 1974 

publicerade Rosen (1974) en artikel om att även utbudssidan har stor betydelse för 

prissättning av egenskaper vilket gör den välanvänd vid fastighetsvärdering.  

Prissättningsmodellen anger att en varas pris är beroende av den tillfredställelse varan 

medför till köparen. Priset för en vara blir då en funktion av antalet egenskaper som 

varan har och hur dessa karaktärsdrag värderas av köparna. Den hedoniska 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pris
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prisfunktionen (funktion 4) visar sambandet mellan jämviktspriset på en heterogen 

vara (så som fastigheter) och dess egenskaper (e i Funktion 4).  

                           

Funktion 4 

Funktionen avslöjar ingenting om hushållens enskilda värderingar och inte heller 

varför egenskaperna fått de priser de har. Det den beskriver är de priser marknaden 

bestämt på olika egenskaper (Eriksson, 1997). Tinbergen (1956) beskriver lön som en 

funktion av en arbetares utbud och en arbetsgivares efterfrågan. Prisfunktionen är 

således ett resultat av utbud och efterfrågan på marknaden (se 3.1).  

Syftet med hedonisk prissättning är att undersöka hur en varas pris beror på dess 

karaktär och service. Metoden ger möjlighet att värdera dessa karaktärsdrag genom att 

titta på hur det pris som konsumenterna är villiga att betala, förändras i takt med att 

varans karaktärsdrag förändras. Det uppskattade priset baseras på de karaktärsdrag 

varan levererar snarare än varan i sig, vilket enkelt kan översättas till hur köpare 

väljer och värderar bostäder. Detta visas bl a i en studie av Sirmans, Macpherson, & 

Zietz (2005). Här poängteras också att multipla regressionsanalyser är väl anpassade 

för att undersöka vad varje egenskap har för enskild påverkan på fastigheters 

köpeskilling. 

3.3  Värdeteori 

I enlighet med den hedoniska prissättningsteorin ovan (se 3.2), så är syftet med 

värdeteori att förklara varför värden uppstår. Värdeteorins kärna bildas genom att det 

finns ett behov hos en individ, som även ska dra nytta av att denne kan disponera en 

fastighet. Fastigheten ska även kunna överlåtas och bara finnas i en begränsad 

omfattning.  

Eftersom alla fastigheter har unika egenskaper som individer värdesätter på olika sätt 

så är värdet av en fastighet individuellt. Värdet brukar beskrivas som en funktion av 

en rad olika faktorer (a – n i Funktion 5) som alla har gemensamt att de i större eller 

mindre grad är en del i den process där värden på fastigheter uppstår 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Det kan skrivas som en funktion: 
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Funktion 5 

I vårt fall kan vi se de i metodkapitlet redan presenterade variablerna som faktorer i 

funktionen. T ex energiprestandan kan potentiellt skapa värde hos fastigheter, precis 

som vi tog upp i 2.6.3. Som Mills (2003) förklarar det så bör vi kunna se en låg 

energiprestanda och fastighetens genom det låga driftskostnad som en tänkbar nytta. 

Denna nytta klargörs ytterligare av Nevin och Watson (1998), när de påvisar att man 

kan se tydliga samband mellan energieffektiva fastigheter och jämförelsevis högre 

köpeskillingar. 

3.4  Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är ett av tre sätt som branschen rent praktiskt värderar fastigheter på. 

De andra två är nuvärdesmetoden, även kallad avkastningsmetoden, och 

produktionskostnadsmetoden. Med nuvärdesmetoden diskonteras framtida 

betalningsflöden med en kalkylränta till nuvärde. De två senare kommer lämnas här 

för att de framför allt används vid värdering av kommersiella fastigheter.  

Genom att göra utdrag ur Fastighetsregistret kan värderare få reda på vilken 

köpeskilling alla fastigheter i Sverige har sålts för.  

Ortsprismetoden går ut på att jämföra fastigheten med andra, tidigare sålda, 

fastigheter med liknande karaktär, för att därigenom få ett värde. Den fastighet som 

värderas brukar kallas värderingsobjekt och de fastigheter som det jämförs med kallas 

jämförelseobjekt. För att kunna jämföra fastigheter så måste köpeskillingarna göras 

jämförbara med varandra. Eftersom alla fastigheter är unika så måste det i princip 

alltid (det behövs eventuellt inte om värderingsobjektet och jämförelseobjektet är 

grannar i radhus och de båda sålts/säljs i samma typ av marknad) räknas om till 

nyckeltal. Dessa nyckeltal kan vara K/T-tal (Formel 1) och Pris/m
2 

(Formel 3), men 

för att kunna räkna på dessa nyckeltal krävs att värderaren gallrar så att det bara är 

liknande jämförbara fastigheter som utgör jämförelseobjekt. 

För att hitta jämförelseobjekt bör man gallra utefter dessa områden: 

 Geografisk delmarknad  

 Typkod  



26 

 

 Bebyggelsetyper  

 När i tiden överlåtelsen gjordes 

 Fastighetsanknutna egenskaper 

 Närmiljö och mikroläge 

Vissa av de ovanstående områdena finns i Fastighetsregistret, men inte alla. Därför 

bör värderaren vara påläst om området och göra ett besök på den aktuella fastigheten 

för att göra en korrekt bedömning utav värdet. När gallringen genomförts och 

nyckeltalen räknats ut för jämförelseobjekten så appliceras nyckeltalen på 

värderingsobjektet (Formel 2 och 4). Genom att veta taxeringsvärdet eller boarean så 

multipliceras värdet fram. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006) 

                            

                             
                        

Formel 1. K/T-tal del 1 

 

                                                                         

Formel 2. K/T-tal del 2 

 

                           

  
                

        
                 

Formel 3. Pris/m
2
 del 1 

 

       
                   

                                     

Formel 4. Pris/m
2 
del 2 

Läget anses av många vara den enskilt mest betydande aspekten (Benson et al, 1998) 

när fastigheter värderas av såväl yrkesmän i branschen som bostadsspekulanter. 

Ortsprismetoden fokuserar därför mycket på det området genom att undersöka hur 

den geografiska delmarknaden samt närmiljön och mikroläget ser ut.  

De fastighetsanknutna egenskaperna, som i flera fall kan kopplas till variablerna i vår 

studie, tas också i beaktning av metoden. Exempelvis lyfter Wilhelmsson (2004) fram 

mängder av fastighetsanknutna attribut och beskriver dess påverkan på priset, så som 
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kakelugn, bastu, garage, pool, tak och ventilation. Attribut som dessa undersöks 

därför noggrant och jämförs med lämpliga jämförelseobjekt, innan ortsprismetoden 

kan fastställa ett uppskattat värde med hjälp av uträknade nyckeltal för den aktuella 

fastigheten. 

3.5  Rationellt kontra irrationellt beslutsfattande 

Vid beslutsfattande så tänker individer både rationellt och irrationellt (Green, 2006). 

Rationellt med tanke på att få en så bra vara som möjligt, för en så liten peng som 

möjligt. Den irrationella delen av beslutsfattandet kommer in när individen går mer på 

känslor och lägger vikt vid den personliga kontakten. Känslor kan visas i skepnad av 

bl a glädje, rädsla och trygghet. Även Butler (2008) tar upp att investerare inte alltid 

är rationella utan påverkas av psykologiska effekter i deras beslutsfattande när han 

refererar till Kahneman & Tversky (1979). Exempelvis har vissa investerare en 

förmåga att sälja sina dåliga investeringar för sent och sälja sina bra investeringar för 

tidigt eftersom de är rädda för att förlora ännu mer (Shefrin & Statman, 1985). 

Green (2006) menar att det är den irrationella delen av beslutsfattandet som går att 

påverka. Hans teori går i huvudsak ut på hur säljare kan anpassa sitt beteende efter 

kunden för att nå ett resultat där alla parter är nöjda. 

Synsättet för oss vidare till privatpersoners beslutsfattande vid bostadsaffärer. Enligt 

oss skulle det rationella kunna vara attribut som köpeskilling, lånevillkor och husets 

standard. Det irrationella kan istället vara de okulära intrycken av bostaden, 

personliga kontakten med mäklaren samt allmän magkänsla för huset och området. 

3.6  Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information kan uppstå på marknader där de inblandade parterna inte 

har tillgång till samma information angående den produkt eller tjänst som skall 

handlas . Vanligast är att den säljande parten vet mer om varan och dess kvalitet än 

motparten, vilket kan skapa ett snedvridet urval. Detta visas av att köparen i slutändan 

väljer en dålig istället för en bra produkt till ett angivet pris, p g a att informationen 

inte har varit fullständig och jämnt fördelad mellan parterna. (Tellis & Wernerfelt, 

1987) 

Det typiska exemplet för att beskriva denna situation, som har förklarats av 

nobelpristagare i ämnet, handlar om marknaden för begagnade bilar. Säljarna har 
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oftast hygglig kännedom om den egna bilens kvalitet, medan spekulanter och den 

slutliga köparen saknar möjlighet att tillgodogöra sig all nödvändig information för att 

bedöma bilens verkliga kvalitet och skick. Köparen kan alltså inte vara helt säker på 

om bilen som köps egentligen är en bra eller dålig sådan.  

Av den anledningen så kommer köparen vilja betala någonstans emellan de 

uppskattade priserna för en bra respektive en dålig bil. Det resulterar i att säljare av 

dåliga bilar får för mycket betalt samtidigt som bra bilar säljs för billigt. Beroende på 

andelen bra gentemot dåliga bilar på marknaden, så påverkas marknadspriset närmare 

det ena eller andra hållet. Hamnar prisnivån på marknaden tillräckligt lågt p g a 

övervikt av dåliga bilar, så kommer de bra bilarna till slut försvinna från marknaden 

eftersom säljarna av dessa inte är intresserade av att sälja sina bilar på denna nivå. 

(Akerlof, 1970) 

Detta synsätt går givetvis att applicera även på bostadsmarknaden och vid 

transaktioner av småhus. Vi kommer därför under arbetets gång ha detta fenomen i 

åtanke och i senare skede återkoppla till hur det kan ha påverkat vår studies resultat. 
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4.  Empiri och resultat 

För att svara på vår huvudfrågeställning har vi gjort en analys med samtliga fyra 

kommuner för att ge en generell bild av hur det ser ut i stora delar av Sverige. Utöver 

det så har vi använt den insamlade datan för att se om vi kan urskilja några 

geografiska skillnader.  

4.1  Tolkning av medelvärdes- och korrelationsmatriser 

Vi har undersökt korrelationen mellan samtliga variabler. Resultatet har 

sammanställts i korrelationsmatriserna nedan. I matriserna har vi även lagt in en 

kolumn med av statistikprogrammet uträknade medelvärden (MEAN) för samtliga 

variabler. 

I korrelationsmatriserna (Medelvärdes- och korrelationsmatris 1-5) som presenteras 

nedan kan vi utläsa det som vi redan i 2.7.13 hade förutsett, att variablerna ALD och 

SLIT har ett stark positivt samband med ett korrelationsvärde nära 1. Orsaken är som 

tidigare nämnt att värdeåret utgår från nybyggnadsåret, jämkat för om- eller 

tillbyggnader. Av förekommen anledning så väljer vi att sära på dessa två variabler i 

funktionerna och göra analyser med en av dem i taget, för att bibehålla en hög 

tillförlitlighet i resultaten.  

Vi väljer att vid tolkningen av energiprestandans värdepåverkan utgå från resultaten 

av de analyserna (f3 och f4 i Tabell 2-6) innehållande SLIT istället för de med ALD 

och ALD2, med anledningen av att vi anser denna mer lämplig då den även innefattar 

om- och tillbyggnader. 

De andra interaktionsvariablerna (LEPSTD, LEPALD, ALDSTD) som vi har använt 

oss av visar att det inte finns någon tydlig korrelation att anmärka på. Vi väljer ändå 

att behålla dessa interaktionsvariabler i funktionen med anledning av Lundkvist och 

Vesterbloms (2010) studie samt Skatteverkets författningssamling; Skatteverkets 

föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2009 och senare års 

fastighetstaxeringar (Appendix 1). 



30 

 

4.2  Tolkning av multipel regressionsanalys 

För att kunna tolka regressionsanalysen så använder vi oss av hypotesprövning där 

alternativhypotesen (H1) accepteras om nollhypotesen (H0) kan förkastas. Studiens 

hypoteser är: 

H0 = Energiprestanda påverkar inte småhuspriser 

H1= Energiprestanda påverkar småhuspriser 

Om nollhypotesen förkastas är variabeln statistiskt signifikant. Om nollhypotesen 

förkastas eller ej beror på signifikansnivån som i den här studien är satt till 5 %. Det 

är med andra ord 5 % sannolikhet att ett samband ses som signifikant trots att det inte 

är det. T-värdet (t-statistika) ±1,96 användas för att se om nollhypotesen förkastas 

eller inte. I studien har vi således ett 95 procentigt konfidensintervall.  

För att se förklaringsgraden på de multipla regressionsanalyserna så ser vi på det 

korrigerade R
2
 (Korrigerat R2). Maximal förklaringsgrad och perfekt anpassning är 1 

och desto närmare det korrigerade R
2
 är 0 desto sämre är förklaringsgraden. (Teorell 

& Svensson, 2007)  

Eftersom Durbin- Watson vid samtliga multipla regressionsanalyser är mellan ca 1,9 

och 2,1, tillsammans med det stora antalet observationer och antalet variabler så kan 

vi avfärda tankar om autokorrelation. 

Med hjälp av statistikprogrammet har vi analyserat vad de oberoende variablerna har 

för påverkan på den beroende. Analysen innehåller samtliga insamlade observationer 

från alla fyra kommuner efter gallring enligt 2.6.3 t o m 2.6.13. Totalt sett innefattar 

analysen 2483 observationer. 

Vi har som tidigare nämnt (se 2.6.8) med variabeln tid tagit hänsyn till den 

prisutveckling som skett under den undersökta tidsperioden.  

Gävle är satt som referensort i vår analys.  

C anger den konstant som alla multipla regressionsanalyser innehåller. 
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4.3  Samtliga kommuner 

Efter analys i statistikprogrammet så ges följande resultat för samtliga fyra 

kommuner. 

4.3.1  Medelvärdes- och korrelationsmatris 

  MEAN KRM ALD SLIT LAGE ATEMP STD TAREAL EP 

KRM  17.11  1.00               

ALD  42.76  -0.03  1.00             

SLIT  40.75  -0.04  0.96  1.00           

LAGE  2.00  0.60  -0.04  -0.03  1.00         

ATEMP  168.32  -0.02  0.21  0.21  0.08  1.00       

STD  30.13  0.08  -0.11  -0.13  0.05  0.37  1.00     

TAREAL  741.56  -0.16  0.29  0.27  -0.12  0.25  0.14  1.00   

EP  113.72  0.07  0.18  0.19  0.02  -0.24  -0.14  0.01  1.00 

G  0.17  -0.29  0.07  0.06  0.04  -0.03  -0.00  0.08  0.02 

U  0.26  -0.08  -0.11  -0.10  -0.04  -0.02  -0.02  0.01  0.17 

J  0.28  -0.17  0.03  0.04  -0.04  0.08  0.04  0.07 -0.24 

H  0.29  0.48  0.01  0.00  0.04  -0.04  -0.02  -0.14  0.05 

                    

  G U J H           

KRM                   

ALD                   

SLIT                   

LAGE                   

ATEMP                   

STD                   

TAREAL                   

EP                   

G  1.00                 

U  -0.27  1.00               

J  -0.28  -0.37  1.00             

H  -0.29  -0.38  -0.40  1.00           

                    

Antal observationer = 2483             

 

Medelvärdes- och korrelationsmatris 1. Samtliga kommuner. Röd siffra markerar för hög positiv 

korrelation.  
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4.3.2  Multipel regressionsanalys 

Beroende variabel = LKRM       

Variabel f1 f2 f3 f4 

          

C 1.80793* 1.55864* 1.77030* 1.39253* 

  (25.9143) (3.84190)  (25.3008) (3.65249) 

LEP .154977E-02 .051865  -.484832E-02 0.75799 

  (.130955) (.615305)  (-.408154) (.937121) 

ALD  -.366699E-02*  -.358328E-02     

   (-5.64794)  (-1.20437)     

ALD2 .349616E-04* .345821E-04*     

  (6.02184) (5.86178)     

SLIT      -.158108E-03  -.161916E-03 

       (-.627369)  (-.642411) 

LAGE .257441* .257423* .260675* .260679* 

  (48.5232) (48.4420)  (49.0579) (49.0588) 

ATEMP  -.693052E-03*  -.697462E-03*  -.823503E-03*  -.826250E-03* 

   (-6.42326)  (-6.43236)  (-7.73966)  (-7.76296) 

TAREAL  -.211995E-04*  -.216637E-04*  -.140405E-04  -.146608E-04 

   (-2.69389)  (-2.71774)  (-1.79789)  (-1.87152) 

STD .011017* .019601 .011240* .023754 

  (8.64163) (1.55033) (8.71912) (1.90312) 

LEPSTD    -.173628E-02    -.266817E-02 

    (-.658495)    (-1.00799) 

LEPALD   .434963E-04     

    (.088476)     

ALDSTD    -.832666E-05     

     (-.172195)     

TID .289628E-03* .289646E-03* .285281E-03* .285823E-03* 

  (7.11906) (7.10664) (6.96261) (6.97527) 

U .242366* .242666* .244490* .244720* 

   (17.7687)  (17.7533)  (17.8484)  (17.8628) 

J .209296* .208983* .208938* .208641* 

   (15.6391)  (15.5637)  (15.5047)  (15.4790) 

H .485012* .484863* .493737* .493673* 

   (36.4885)  (36.3370)  (37.1188)  (37.1136) 

          

Korrigerat R2 = .637102 .636733 .631982 .631984 

Log likelihood =  326.917 327.162 309.020 309.530 

Durbin-Watson =  1.99175 1.99230 1.99131 1.99195 

Antal observationer = 2483       

 

Tabell 2. Samtliga kommuner. * = statistiskt skilt från 0 på 5 % signifikansnivå. T-statistika inom 

parentes. 

Ur Tabell 2 kan vi utläsa den procentuella effekten på den beroende variabeln 

(priset/m
2
) för ett stigande steg i de oberoende variablerna. Exempelvis så minskar 

priset/m
2
 i f3 med 0,0048 % och f4 ökar priset/m

2
 med 0,76 % för en ökning med 1 % 

av energiprestandan. För att tydliggöra att det bara är LEP som är logaritmerad så 



33 

 

nämner vi även att priset/m
2
 ökar med 26,07 % för en ökning med ett steg från 

mellanprisområde till högprisområde (LAGE) i både f3 och f4.  

Vid första anblicken utav f4 i regressionsanalysen (Tabell 2) så ser det ut som att en 

högre energiprestanda (LEP) påverkar priset (LKRM) så att det ökar, medan f3 visar 

en motsatt prisförändring. När man ser till t-värdet så är dock båda under 1,96 och 

nollhypotesen kan därmed inte förkastas.  

Med en 5 procentig signifikansnivå kan man således inte säga att energiprestanda 

påverkar köpeskillingen av småhus.  

I analysen får vi fram ett korrigerat R
2
- värde på 0,63 vilket anses tillfredsställande. 
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4.4  Umeå 

Efter analys i statistikprogrammet så ges följande resultat för Umeå. 

4.4.1  Medelvärdes- och korrelationsmatris 
  MEAN KRM ALD SLIT LAGE ATEMP STD TAREAL EP 

KRM  16.32 1.00               

ALD  38.67 0.00 1.00             

SLIT  37.65 0.00 0.98 1.00           

LAGE  1.95 0.77 0.09 0.09 1.00         

ATEMP  167.10  -0.06 0.32 0.31 0.11 1.00       

STD  30.01 0.07  -0.01  -0.04 0.01 0.36 1.00     

TAREAL  751.50  -0.18 0.30 0.30  -0.25 0.25 0.17 1.00   

EP  126.10 0.01 0.04 0.06  -0.06  -0.28  -0.05 0.02 1.00 

                    

Antal observationer: 646               

 

Medelvärdes- och korrelationsmatris 2. Umeå. Röd siffra markerar för hög positiv korrelation. 
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4.4.2  Multipel regressionsanalys 

Beroende variabel = LKRM       

Variabel f1 f2 f3 f4 

          

C 2.10093* 2.20248* 2.09930* 2.12588* 

  (15.5669) (2.60062) (15.4739) (2.63612) 

LEP .293144E-02  -.021935  -.448088E-02  -.010001 

  (.123291)  (-.128944)  (-.188697)  (-.059963) 

ALD  -.422422E-02*  -.176435E-02     

   (-3.66650) (-.269565)     

ALD2 .334245E-04* .335480E-04*     

  (2.93310) (2.91239)     

SLIT      -.130446E-02*  -.130496E-02* 

       (-2.68957)  (-2.68720) 

LAGE .309734* .310183* .310160* .310174* 

  (31.7161) (31.5295) (31.5750) (31.5246) 

ATEMP  -.108878E-02*  -.108327E-02*  -.121744E-02*  -.121668E-02* 

   (-5.53448)  (-5.44685)  (-6.34288)  (-6.28974) 

TAREAL .197306E-04 .197200E-04 .242251E-04 .242371E-04 

  (1.55879) (1.51095) (1.91668) (1.91535) 

STD .881392E-02* .258832E-02 .894829E-02* .806460E-02 

  (3.89009) (.094554) (3.91459) (.304020) 

LEPSTD   .141912E-02   .182749E-03 

    (.258046)   (.033438) 

LEPALD    -.432108E-03     

     (-.386377)     

ALDSTD    -.139631E-04     

     (-.145230)     

TID .212971E-03* .210268E-03* .202881E-03* .202724E-03* 

  (2.07460) (2.04016) (1.96825) (1.96316) 

U         

          

J         

          

H         

          

          

Korrigerat R2 =  .631591 .629971 .627782 .627198 

Log likelihood =  155.480 155.588 151.650 151.651 

Durbin-Watson =  2.00608 2.00663 2.00704 2.00719 

Antal observationer: 646       

 

Tabell 3. Umeå. * = statistiskt skilt från 0 på 5 % signifikansnivå. T-statistika inom parentes. 

Ur Tabell 3 kan vi utläsa den procentuella effekten på den beroende variabeln 

(priset/m
2
) för ett stigande steg i de oberoende variablerna. Exempelvis så minskar 

priset/m
2
 i f3 med 0,0045 % och f4 minskar priset/m2 med 0,01 % för en ökning med 

1 % av energiprestandan. 
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När man ser till t-värdet så är dock båda under 1,96 och nollhypotesen kan därmed 

inte förkastas.  

Med en 5 procentig signifikansnivå kan man således inte säga att energiprestanda 

påverkar köpeskillingen av småhus.  

I analysen får vi fram ett korrigerat R
2
- värde på 0,63 vilket anses tillfredsställande. 
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4.5  Gävle 

Efter analys i statistikprogrammet så ges följande resultat för Gävle. 

4.5.1  Medelvärdes- och korrelationsmatris 

  MEAN KRM ALD SLIT LAGE ATEMP STD TAREAL EP 

KRM  13.31  1.00               

ALD  46.36  -0.09  1.00             

SLIT  43.15  -0.13  0.91  1.00           

LAGE  2.08  0.65  0.01  0.02  1.00         

ATEMP  164.10  -0.00  0.02  0.05  0.15  1.00       

STD  30.12  0.24  -0.13  -0.16  0.21  0.41  1.00     

TAREAL  852.61  -0.02  0.41  0.36  0.04  0.17  0.21  1.00   

EP  115.43  0.01  0.09  0.11  -0.02  -0.32  -0.14  -0.01  1.00 

                    

Antal observationer = 416             

 

Medelvärdes- och korrelationsmatris 3. Gävle. Röd siffra markerar för hög positiv korrelation. 
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4.5.2  Multipel regressionsanalys 

Beronede variabel = LKRM       

Variabel f1 f2 f3 f4 

          

C 1.96632* 2.27444* 1.88385* 1.88655* 

  (9.93009) (2.12247) (9.61696) (2.04006) 

LEP  -.016926  -.062545  -.021389  -.021968 

   (-.541212)  (-.298249)  (-.681388)  (-.111977) 

ALD  -.785382E-02*  -.629613E-02     

   (-3.81357)  (-.731065)     

ALD2 .536289E-04* .562743E-04*     

  (3.24006) (3.31764)     

SLIT      -.264930E-02*  -.264936E-02* 

       (-3.23017)  (-3.22506) 

LAGE .262542* .262831* .264896* .264893* 

   (16.6609)  (16.3717)  (16.7200)  (16.6569) 

ATEMP  -.786463E-03*  -.719744E-03*  -.986818E-03*  -.986838E-03* 

   (-2.36945)  (-2.09168)  (-3.04290)  (-3.03863) 

TAREAL  -.328443E-04  -.327349E-04  -.210898E-04  -.210700E-04 

   (-1.39264) (-1.33295)  (-.916778)  (-.879051) 

STD .014141*  -.240563E-02 .014646* .014556 

  (3.67259)  (-.071975) (3.78700) (.481496) 

LEPSTD   .284169E-02   .192230E-04 

    (.430744)   (.298955E-02) 

LEPALD    -.702947E-03     

     (-.527581)     

ALDSTD   .470295E-04     

    (.363996)     

TID .492523E-03* .496957E-03* .481559E-03* .481541E-03* 

  (2.19156) (2.20019) (2.13221) (2.12871) 

U         

          

J         

          

H         

          

          

Korrigerat R2 = .462931 .459853 .456914 .455579 

Log likelihood =   -20.1767  -19.8263  -23.0045  -23.0045 

Durbin-Watson =  2.01144 2.01771 2.02818 2.02819 

Antal observationer = 416       

 

Tabell 4. Gävle. * = statistiskt skilt från 0 på 5 % signifikansnivå. T-statistika inom parentes. 

Ur Tabell 4 kan vi utläsa den procentuella effekten på den beroende variabeln 

(priset/m
2
) för ett stigande steg i de oberoende variablerna. Exempelvis så minskar 

priset/m
2
 i f3 med 0,02 % och f4 minskar priset/m2 med 0,02 % för en ökning med 1 

% av energiprestandan. 
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När man ser till t-värdet så är dock båda under 1,96 och nollhypotesen kan därmed 

inte förkastas.  

Med en 5 procentig signifikansnivå kan man således inte säga att energiprestanda 

påverkar köpeskillingen av småhus.  

I analysen får vi fram ett korrigerat R
2
- värde på 0,46 vilket anses godkänt. 
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4.6  Jönköping 

Efter analys i statistikprogrammet så ges följande resultat för Jönköping. 

4.6.1  Medelvärdes- och korrelationsmatris 

  MEAN KRM ALD SLIT LAGE ATEMP STD TAREAL EP 

KRM  15.52 1.00               

ALD  43.89  -0.28 1.00             

SLIT  42.14  -0.29 0.96 1.00           

LAGE  1.95 0.68  -0.15  -0.13 1.00         

ATEMP  174.68  -0.13 0.20 0.21 0.01 1.00       

STD  30.36 0.13  -0.12  -0.13 0.04 0.41 1.00     

TAREAL  805.60  -0.13 0.29 0.26  -0.07 0.26 0.07 1.00   

EP  97.20  -0.04 0.23 0.24 0.06  -0.24  -0.19 0.00 1.00 

                    

Antal observationer: 690             

 

Medelvärdes- och korrelationsmatris 4. Jönköping. Röd siffra markerar för hög positiv korrelation. 
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4.6.2  Multipel regressionsanalys 

Beroende variabel = LKRM       

Variabel f1 f2 f3 f4 

          

C 2.36590* 1.34281 2.29975* 1.13589 

  (21.1200) (1.86255) (20.3880) (1.73490) 

LEP  -.036520 .296918  -.043213* .215380 

   (-1.95136) (1.85027)  (-2.28205) (1.49005) 

ALD  -.730434E-02*  -.017803*     

   (-6.00278)  (-3.07779)     

ALD2 .558193E-04* .587569E-04*     

  (5.11551) (5.23306)     

SLIT      -.196776E-02*  -.203632E-02* 

       (-4.23169)  (-4.37177) 

LAGE .214049* .214148* .215927* .216327* 

  (24.6909) (24.8380) (24.6603) (24.7389) 

ATEMP  -.107376E-02*  -.104327E-02*  -.120672E-02*  -.119868E-02* 

  (-5.77765)  (-5.63278)  (-6.48330)  (-6.44888) 

TAREAL  -.197114E-04  -.120743E-04  -.105816E-04  -.108543E-04 

   (-1.75347)  (-1.04297)  (-.947500)  (-.973438) 

STD .013351* .046656* .013500* .051804* 

  (5.98245) (2.17156) (5.95289) (2.42671) 

LEPSTD    -.010909*    -.851677E-02 

     (-2.25819)    (-1.80450) 

LEPALD   .554951E-04     

    (.062236)     

ALDSTD   .324396E-03*     

    (2.95765)     

TID .546253E-03* .551323E-03* .533119E-03* .527282E-03* 

  (5.09215) (5.16474) (4.89953) (4.85174) 

U         

          

J         

          

H         

          

          

Korrigerat R2 =  .553495 .559255 .540569 .542084 

Log likelihood =  172.127 178.129 161.775 163.421 

Durbin-Watson =  1.96271 1.96528 1.95808 1.96265 

Antal observationer: 690       

 

Tabell 5. Jönköping. * = statistiskt skilt från 0 på 5 % signifikansnivå. T-statistika inom parentes. 

Ur Tabell 4 kan vi utläsa den procentuella effekten på den beroende variabeln 

(priset/m
2
) för ett stigande steg i de oberoende variablerna. Exempelvis så minskar 

priset/m
2
 i f3 med 0,04 % och f4 ökar priset/m2 med 0,21 % för en ökning med 1 % 

av energiprestandan. 
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När man ser till t-värdet så är f3 över 1,96 och därmed kan nollhypotesen förkastas. f4 

däremot är som tidigare analyser under 1,96 och nollhypotesen kan därmed inte 

förkastas. 

Med en 5 procentig signifikansnivå kan man således säga att i f3 finns det en 

prispåverkande effekt på småhus. För en ökning med 1 % av energiprestanda så 

minskar priset/m
2
 med 0,04 %.  

I analysen får vi fram ett korrigerat R
2
- värde på 0,54 vilket anses tillfredsställande. 
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4.7  Helsingborg 

Efter analys i statistikprogrammet så ges följande resultat för Helsingborg. 

4.7.1  Medelvärdes- och korrelationsmatris 

  MEAN KRM ALD SLIT LAGE ATEMP STD TAREAL EP 

KRM  21.46 1.00               

ALD  43.25 0.13 1.00             

SLIT  40.83 0.11 0.97 1.00           

LAGE  2.06 0.68  -0.07  -0.09 1.00         

ATEMP  165.29 0.11 0.22 0.22 0.11 1.00       

STD  30.04 0.07  -0.17  -0.20 0.01 0.30 1.00     

TAREAL  609.14  -0.03 0.28 0.26  -0.14 0.38 0.17 1.00   

EP  117.40 0.13 0.35 0.36 0.04  -0.12  -0.14 0.15 1.00 

                    

Antal observationer: 731               

 

Medelvärdes- och korrelationsmatris 5. Helsingborg. Röd siffra markerar för hög positiv korrelation. 
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4.7.2  Multipel regressionsanalys 

Beroende variabel = LKRM       

Variabel f1 f2 f3 f4 

          

C 1.98466* 2.38615* 1.95850* 2.52975* 

   (15.7480) (2.82220)  (15.5567) (3.20136) 

LEP .031138  -.101693 .023857  -.096200 

  (1.34806) (-.558506) (1.04025)  (-.581096) 

ALD  -.142310E-03 .842368E-02     

  (-.127757) (1.74609)     

ALD2 .177651E-04 .177310E-04     

  (1.79091) (1.64201)     

SLIT     .200071E-02* .198877E-02* 

      (5.03915) (5.00326) 

LAGE .264293* .263966* .271243* .271340* 

   (25.9905)  (25.9763)  (27.8338)  (27.8322) 

ATEMP  -.307414E-03  -.306562E-03  -.396264E-03*  -.394608E-03* 

   (-1.63340)  (-1.63155)  (-2.14168)  (-2.13189) 

TAREAL  -.323141E-05  -.696664E-05 .516534E-05 .737153E-05 

   (-.126338)  (-.268316) (.203327) (.288061) 

STD .933973E-02*  -.965958E-02 .976877E-02*  -.936323E-02 

  (4.27020)  (-.365335) (4.42377)  (-.357099) 

LEPSTD   .565615E-02   .401717E-02 

    (.999709)   (.732268) 

LEPALD    -.829034E-03     

     (-.872912)     

ALDSTD    -.154974E-03     

     (-1.95256)     

TID .630194E-03* .617442E-03* .629060E-03* .628490E-03* 

  (5.94572) (5.82372) (5.91983) (5.91240) 

U         

          

J         

          

H         

          

          

Korrigerat R2 = .547393 .548879 .545147 .544855 

Log likelihood =  139.634 142.357 137.319 137.590 

Durbin-Watson =  2.08154 2.09438 2.09032 2.08914 

Antal observationer = 731       

 

Tabell 6. Helsingborg. * = statistiskt skilt från 0 på 5 % signifikansnivå. T-statistika inom parentes. 

Ur Tabell 6 kan vi utläsa den procentuella effekten på den beroende variabeln 

(priset/m
2
) för ett stigande steg i de oberoende variablerna. Exempelvis så ökar 

priset/m
2
 i f3 med 0,02 % och f4 minskar priset/m2 med 0,10 % för en ökning med 1 

% av energiprestandan. 
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När man ser till t-värdet så är dock båda under 1,96 och nollhypotesen kan därmed 

inte förkastas.  

Med en 5 procentig signifikansnivå kan man således inte säga att energiprestanda 

påverkar köpeskillingen av småhus.  

I analysen får vi fram ett korrigerat R
2
- värde på 0,55 på f3 och 0,54 på f4 vilket anses 

tillfredsställande. 
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5.  Diskussion, analys och slutsatser 

Vid analysen av samtliga kommuner så resulterar det i icke statistiskt signifikanta 

resultat och därmed kan vi dra slutsatsen att energiprestanda inte har någon 

värdepåverkande effekt. 

Lundkvist och Vesterbloms (2010) resultat från deras liknande studie på förorter i 

stockholmsområdet visade även de en blandad men mest icke statistisk signifikant 

prispåverkande effekt för variabeln energiprestanda. Precis som dem så kan vi alltså 

inte utesluta att priset är oberoende av energiprestanda. Detta skapar en triangulering 

som säkrar resultaten än mer. Båda studiernas resultat visar därmed tecken på att 

energiprestandan inte är någon given faktor i småhusköpares värdeteorifunktion. 

Simultant med det så kan vi inte heller se att energiprestandan anses bidra med någon 

tillfredställelse till köparna enligt den hedoniska prisfunktionen. 

Nevin och Watsons (1998) resultat, där de ser tydliga samband mellan energieffektiva 

fastigheter och jämförelsevis högre köpeskillingar, går emellertid emot 

trianguleringen.  

Geografiskt sett kan vi se en skillnad mellan de olika kommunerna i studien. 

Jönköping särskiljer sig med ett statistiskt signifikant resultat när vi inte använder oss 

av interaktionsvariabeln LEPSTD i funktionen (f3 i Tabell 5). Resultatet visar att för 

varje procent högre energiprestanda så minskar priset/m
2
 med 0,04 %. Påverkan kan 

tyckas vara liten men ändå anmärkningsvärd.  

Än mer intressant blir det när vi ser till energiprestandans (EP) medelvärde i 

respektive kommun (Tabell 7). Jönköping har betydligt lägre genomsnittlig 

energiprestanda jämfört med de övriga kommunerna i studien. Det skulle kunna 

förklaras av någon utav de interagerande effekterna som vi undersökte med 

interaktionsvariabler. Vi kan dock avskriva den teorin eftersom den berörda f3 inte 

innefattar interaktionsvariabler. Tabellen nedan visar inte heller något utmärkande i 

Jönköpings medelvärde på ålder eller standardpoäng jämfört med övriga. Ett 

modernare fastighetsbestånd eller en generellt högre standard skulle annars kunnat ses 

som potentiella anledningar till resultaten. 
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 EP MEAN ALD MEAN STD MEAN 

SAMTLIGA 113.72 42.76 30.13 

UMEÅ 126.10 38.67 30.01 

GÄVLE 115.43 46.36 30.12 

JÖNKÖPING 97.20 43.89 30.36 

HELSINGBORG 117.40 43.25 30.04 

 

Tabell 7. Medelvärden 

En tänkbar orsak till Jönköpings utstickande resultat är om det förekommit lokala 

initiativ för att minska energiförbrukningen genom kampanjer och 

informationsspridning i ämnet (Weiss & Tschirhart, 1994). En ytterligare orsak kan 

vara om det finns en väldigt dominerande fastighetsmäklarfirma på orten, som är först 

ut med att satsa på att lyfta fram låg energiprestanda som säljargument och därigenom 

påverkar hela marknaden i den riktningen. (Lieberman & Montgomery, 1988) 

För att knyta an till den kommunranking som vi talade om i 2.6.11, så kan vi hitta ett 

intressant samband. Jönköpings utmärkande resultat kan ses som ett bevis på att det 

finns bättre ekonomiska förutsättningar i kommunen, vilket kan möjliggöra för 

hushållen att göra kostsamma energibesparande investeringar och även betala mer för 

energieffektiva fastigheter. Detta ser vi även exempel på i Lundkvist och Vesterbloms 

(2010) studie, där vi tolkar deras analys som att energiprestandamedvetenheten är 

högre i deras undersökta högprisområden jämfört med lågprisområden i 

Storstockholm.  

Resonemanget ledde oss även in på andelen passivhus i de olika kommunerna, då 

dessa energieffektiva fastigheter generellt sett har en högre prislapp vid 

inköpstillfället. Passivhus är speciellt byggda för att minimera tillförd effekt för 

uppvärmning. Dock har de ett krav på en lägre energiprestanda än vår nedre 

gallringsgräns på 30 kWh/m
2
 per år, vilket gör att sådana inte förekommer i vår studie 

och inte kan ha påverkan på resultatet. 

Skillnaden mellan Jönköping och övriga kommuner skulle även kunna bero på andra 

demografiska faktorer (Poterba, Weil, & Shiller, 1991) så som yrkesgrupper eller 

etnicitet. Vi har dock inte haft tillgång till sådan information, vilket hindrat oss från 

att undersöka saken vidare. 
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Dock kvarstår den mest intressanta frågan som väcks utav resultaten; hur kommer det 

sig att energiprestanda inte är mer värdepåverkande än vad det är? 

Delvis tror vi att det har att göra med okunskap och att ämnet får för lite plats i 

bostadsdiskussionen. Men i huvudsak tror vi att det grundar sig i människors 

köpbeteende som i sin tur kommer från rationellt och irrationellt beslutsfattande 

(Green, 2006).  

Vi liksom Green (2006) (se 3.5) menar att den irrationella delen i beslutsfattandet tar 

större plats än den rationella i komplexa affärer. För en privatperson är just 

bostadsköp den största och mest komplexa affären de gör i livet vilket för oss vidare 

in på följande teori.  

Inom det rationella beslutsfattandet vid bostadsaffärer så tror vi att priset tillsammans 

med eventuella renoveringsbehov beaktas mest, följt av lånevillkor från kreditinstitut, 

total driftskostnad, samt fastighetens standard. Enligt oss ingår detta i spekulanternas 

första stadie i processen att hitta sin nya bostad, medan nästa steg är att gå på visning 

och fyllas av intryck. Inom den irrationella delen, som vi tror är övervägande, så utgör 

de okulära intrycken ihop med relationen som skapas till mäklaren de mest centrala 

faktorerna. Vi kan sammanfatta det till att vi anser att människor i slutändan följer den 

irrationella magkänslan när ett hem ska införskaffas.  

Vi tror också att en annan redan nämnd teori till viss del kan förklara våra resultat. 

Precis som på många andra marknader så tror vi att asymmetrisk information (se 3.6) 

existerar även på bostadsmarknaden. Säljare sitter med all säkerhet inne med mer 

information om sina fastigheter än vad köpare av dessa gör, vilket skapar risk för 

snedvridet urval. 

Detta skulle även kunna ha viss inverkan på våra resultat om energiprestandans 

värdepåverkan. Trots införandet av energideklarationer, som delvis bör förhindra 

förekomsten av asymmetrisk information, så tror vi att spekulanter och köpare inte 

har tillgång till all nödvändig information kring fastigheters energiprestanda. Det kan 

bero på att energideklarationers uppgifter bygger på nuvarande fastighetsägares 

energianvändning och inte kan översättas direkt till varje köpares förutsättningar. 

Säljare och mäklare kan även undanhålla eller missa att delge relevant information, 

som även det bygger på den asymmetriska informationen.  
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Energiprestanda 

Av denna anledning kan alltså inte köpare vara säkra på om fastigheten de köper är 

bra eller dålig ur energisynpunkt. Detta leder i sin tur till att säljare av energieffektiva 

småhus inte får det försäljningspris de förtjänar, samtidigt som energiineffektiva 

småhus säljs för dyrt. En sådan situation kan resultera i att prisskillnaden mellan bra 

och dåliga fastigheter i detta perspektiv suddas ut, vilket är precis vad vi ser i våra 

resultat. 

När vi i inledningen konstruerade ”hjulet”, så var hypotesen att varken konsumenter, 

mäklare eller banker tar någon större hänsyn till småhus energiprestanda vid 

bostadsaffärer. Det kändes också för oss oklart vilken av ekrarna som bar ansvaret för 

situationen som i nuläget känns som ett moment 22.  

Under studiens gång har vi sedan kommit fram till att vår hypotes stämde, småhus 

med låg energiprestanda värderas generellt sett inte högre än motsvarande hus med 

hög energiprestanda. Detta ser vi som ett problem om vi i Sverige skall uppnå våra 

uppsatta miljömål.  

För att bryta upp läget och få in energiprestanda som en värdepåverkande faktor vid 

transaktioner av småhus, så anser vi att mäklarna lättast kan ta initiativet (Figur 6). Vi 

menar på att energieffektivitet i småhus borde av mäklarna lyftas fram som ett större 

försäljningsargument än vad det i dagsläget är. Utöver att förklara 

energideklarationernas innehåll mer utförligt, så skulle de kunna använda sig av 

investeringskalkyler och nuvärdesberäkningar för att förklara den ekonomiska 

vinningen för sina spekulanter. Den totala boendekostnaden är alltså lägre för 

energieffektiva fastigheter jämfört med ineffektiva sådana givet oförändrad 

köpeskilling. 

  

Figur 6. Hjulet med författarnas tillägg om att mäklarna bör ta tag i energiprestanda som ett 

säljargument. 

Mäklare

BankKonsument
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Med tydlig och fullständig information från mäklarna skulle även situationen med 

asymmetrisk information om ämnet till stor del försvinna från bostadsmarknaden. 

Detta skulle i sin tur leda till högre köpeskillingar för fastigheter som har lägre 

löpande driftskostnader. Ett möjligt hinder för att det här förslaget ska införlivas fullt 

ut är mäklares lönestruktur, där de allra flesta har en helt provisionsbaserad lön. Det 

motiverar dem att få ut ett så högt försäljningspris som möjligt, vilket de förstås av sin 

uppdragsgivare (oftast säljaren) förväntas göra trots deras roll som oberoende 

mellanmän. Samtidigt talar det här emot att de ska vara uppriktiga i de fall då 

fastigheten som skall säljas har en hög energiprestanda, men vi tror ändå att 

majoriteten av mäklarkåren sköter sitt arbete korrekt i enlighet med god 

fastighetsmäklarsed. 

För tillverkare och leverantörer av uppvärmningssystem samt hantverkare som är 

specialiserade på energibesparande renoveringar ger studien en negativ slutsats 

eftersom den talar för att deras produkter och tjänster inte lönar sig ekonomiskt vid 

avyttring utav fastigheter. Dock kvarstår det faktum att både ekonomiska och 

miljömässiga besparingar kan göras under innehavstiden.  

I studien tas inte uppvärmningssystem upp i någon större utsträckning. Genom byte 

av uppvärmningssystem kan man som hushållsägare göra stora besparingar både på 

miljön och på privatekonomin i form av minskade löpande driftskostnader. Däremot 

måste det oftast göras en större grundinvestering för att byta systemet. Här kan man 

kalkylera på återbetalningstider för att se om investeringen lönar sig för det enskilda 

hushållet. Vi tror att anledningen till att privatpersoner byter uppvärmningssystem är 

för att minska driftskostnaden för fastigheten och inte för att spara på miljön, även om 

det allt som oftast är en synergieffekt av bytet.  

Vi har i studien använt oss av variabeln Ålder
2
 (se 2.6.7) med anledning av 

Wilhelmssons (2004) studie som visar att ålderns påverkan på priset inte är linjär. Vi 

kan efter uträkningar konstatera att Wilhelmssons teori och tillhörande kurva (Figur 

4) stämmer även för vårt datamaterial. Figuren visar att byggnader äldre än 70 år vid 

undersökningstillfället inte längre sjunker i pris för varje år som går utan istället ökar. 

Med facit i hand, hade ett alternativ varit att av denna anledning avgränsa urvalet av 

data ytterligare med hänsyn även till åldern, för att på så sätt sortera ut än mer 
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jämförbara fastigheter. Dock anser vi att det i slutändan är intressant och aktningsvärt 

att inrymma även äldre fastigheter. 

Genom den omfattande datainsamlingen och de multipla regressionsanalyser som 

följde har vi fått fram mycket information som kan vara av intresse för många. Vi har 

dock valt att fokusera på att besvara vår frågeställning och uppfylla studiens syfte, 

genom att bara kommentera energiprestandans värdepåverkan. Som synes i Tabell 1-

6, så har vi ändå valt att presentera resultaten för samtliga undersökta variabler. Detta 

möjliggör för alla läsare att själva kunna utläsa övriga variablers enskilda 

värdepåverkan på fastigheters köpeskilling, i alla undersökta områden. Vi hoppas att 

detta kan vara av intresse och ge mervärde åt exempelvis de mäklare som väljer att ta 

del av studien.  

Vi anser slutligen att vår kvantitativa metod speglar verkligheten på ett mer precist 

och mätbart sätt, i jämförelse med om samma frågeställning skulle undersökas med 

hjälp av enkäter eller intervjuer. Motiveringen till detta är att vi i vår studie har använt 

oss av data från faktiska försäljningar. Skulle vi istället ha frågat folk om hur de 

värdesätter energiprestanda så tror vi att de skulle tänka på ett annat sätt än vad de 

sedan gör när det kommer till kritan och småhuset verkligen ska köpas. 

Energi och miljö är som vi tidigare nämnt något av en trend idag, och vi tror att detta 

skulle kunna spegla resultaten av en sådan studie till att visa mer värdepåverkan av 

energiprestanda än vad faktiska data och verkligheten säger. 
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6.  Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har vi vid flertalet tillfällen kommit in på och diskuterat sidospår 

som vore intressanta att undersöka ytterligare.  Vi har även lagt märke till vad vi hade 

kunnat göra annorlunda eller mer detaljerat, för att på så sätt få än mer tillförlitliga 

resultat. Det har dock inte funnits möjlighet och utrymme att ta hänsyn till alla dessa 

reflektioner i vårt arbete, utan de presenteras istället här som förslag till framtida 

forskning. 

Vi valde, som synes, att finna svar på vår problemformulering med hjälp av stora 

mängder data och ett kvantitativt tillvägagångssätt. Ett annat sätt att genomföra en 

studie liknande vår på, kunde istället ha byggt på en kvalitativ metod. Intervjuer eller 

enkäter skulle på ett annat sätt kunna fånga hur småhusspekulanter ser på och värderar 

energiprestanda samt fångar upp demografiska skillnader. 

I föregående kapitel (5) diskuterade vi om olika ekonomiska förutsättningar kan 

påverka hur fastighetsköpare värderar energiprestanda. Kan det vara så att fastigheter 

med låg energiprestanda är en form av lyxvara? Vi hade gärna undersökt saken 

vidare, framför allt då vi redan hade alla förutsättningar för att även göra multipla 

regressionsanalyser för att undersöka detta i vårt material. Materialet är dessutom 

redan indelat i hög- mellan- och lågprisområden, vilket underlättar ytterligare. 

Framtida studenter eller forskare kan med enkelhet använda sig av vårt 

tillvägagångssätt och med hjälp av dummyvariabler fastställa ifall 

energiprestandamedvetenheten skiljer sig i de områden som vi har delat upp i olika 

mikrolägen (se 2.6.10). 

Undersöka och behandla återbetalningstider för olika uppvärmningssystem och 

energibesparande renoveringar i en studie. Detta undersökningsområde hänger på 

flera sätt ihop med innehållet i vår studie. Uppvärmningen av småhus har betydelse 

för dess energieffektivitet. Utöver att undersöka vad olika uppvärmningssystem och 

renoveringar har för värdepåverkan på småhus, så vore det intressant att i sådana 

studier även involvera återbetalningstiderna för åtgärder av dessa slag.  

Hur olika tidsperioders byggnadsteknik påverkar köpeskillingar på småhus idag. 

Genom årtiondenas lopp har många olika tidstypiska byggnadssätt utvecklats och 
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använts frekvent, vissa av dem mer lyckade än andra. Vi skulle vilja se en studie som 

undersöker hur dagens spekulanter på ägda boenden värdesätter dessa olika 

byggnadstekniker. 

Undersöka hur väl Atemp stämmer överrens med Fastighetsregistrets uppgifter om 

area. Under vår studies fortlöpande slog det oss att de variabler vi använde oss av 

grundar sig på olika typer av area-uppgifter. Energiprestandan, som anges i kWh per 

kvadratmeter och år, baseras på den tempererade bostadsytan som anges av oberoende 

energiexperter som upprättar energideklarationer. Fastighetsregistrets uppgifter om 

boarea, biarea samt värdeyta, baseras istället på uppgifter från fastighetsägaren, som 

kan vara subjektiva. Av denna anledning vore det intressant att se hur dessa olika 

uppgifter överensstämmer.  

Varför utmärker sig Jönköping som de gör? Vi har varit i kontakt med Jönköpings 

kommun, Jönköping Energi och Energirådgivningen i kommunen men ingen av dem 

har någon bra förklaring till varför småhus i Jönköpings kommun är mer energisnåla 

än småhus i de andra undersökta kommunerna. En studie skulle kunna göras om 

eventuella skillnader i byggnadsteknik, men också i hushållens synsätt på energi.   
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(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen 

(1993:1199) följande. 

 

 

Tomtmark 
1 § Tomtmarkens areal ska anges i hela kvadratmeter. 

 

2 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska indelas i klasserna tomtmark 

för friliggande hus (F), för kedjehus m.m. (K) och för radhus (R). 

Med friliggande hus avses ett småhus som inte är sammanbyggt 

med annat småhus. Med kedjehus m.m. avses ett småhus som inte 

utgör friliggande hus eller radhus. 

Med radhus avses varje småhus i en rad om minst tre hus vars bostadsdelar 

är sammanbyggda direkt med varandra. 

 

3 § Värdefaktorn närhet till strand ska, om inte annat föreskrivs i 4 

§, med utgångspunkt från det horisontellt mätta minsta avståndet 

mellan byggnadsplatsen och strandlinjen indelas enligt följande. 

 

Belägenhetsklass    Byggnadsplatsens avstånd 

från strandlinjen 

1. (strand)     högst 75 m och egen strand 

2. (strandnära)     högst 75 m utan egen strand 

3. (strandnära)     mer än 75 m men högst 150 m 

4. (inte strand eller strandnära)   mer än 150 m 

 

4 § Värderingsenhet avseende tomtmark för småhus ska indelas i 

belägenhetsklass 1, om området mellan byggnadsplatsen och en högst 

75 m därifrån belägen strandlinje mot hav, insjö eller vattendrag tillhör 

värderingsenheten och inte används för bebyggelse, bil-, parkeller 

gångväg som är allmänt tillgänglig. Annan värderingsenhet än 

som sägs i första meningen, på vilken byggnadsplatsen ligger högst 75 

m från strandlinjen, indelas i belägenhetsklass 2. Detsamma gäller värderingsenhet 

med egen strand om byggnadsplatsen ligger högst 75 m 

från strandlinjen, om stranden används som badplats eller liknande av 

allmänheten i annat än ringa omfattning. 

Om kortast möjliga gångavstånd från byggnadsplatsen till strandlinjen 

är mer än 300 m ska värderingsenhet som enligt huvudregeln 

indelas i belägenhetsklass 2 eller 3, i stället hänföras till belägenhetsklass 4. 
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5 § Värdefaktorn vatten och avlopp ska indelas i följande sex klasser 

(VA-klasser) 

1.  kommunalt vatten året om och kommunalt wc-avlopp, 

2.  kommunalt vatten året om och enskilt wc-avlopp. Enskilt 

vatten året om och kommunalt wc-avlopp, 

3.  enskilt vatten året om och enskilt wc-avlopp, 

4.  kommunalt eller enskilt vatten året om. Wc-avlopp saknas, 

5.  kommunalt eller enskilt vatten under endast en del av året 

(sommarvatten). Vatten och/eller avlopp i annan kombination 

än som förts till klasserna 1-4. 

6.  Vatten och wc-avlopp saknas. 

 

Med vatten avses att värderingsenheten har tillgång till drickbart 

vatten. 

Med kommunalt vatten och/eller kommunalt wc-avlopp avses att 

fastigheten är ansluten till kommunal vatten- och/eller avloppsanläggning. 

Med kommunal anläggning avses sådan vatten- och avloppsanläggning 

som omfattas av lagen (1970:244) om allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar. 

Med enskilt vatten och/eller enskilt wc-avlopp avses att värderingsenheten 

är ansluten till enskild vatten- och/eller avloppsanläggning. 

Med enskild anläggning avses annan än kommunal anläggning för 

vattenförsörjning och wc-avlopp. Enskild anläggning kan omfatta en 

eller flera fastigheter. 

 

6 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska 

för en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde 

indelas i följande tre klasser (FR-klasser). 

Klass 1   Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera 

självständiga fastigheter. 

Klass 2   Värderingsenhet för tomtmark som kan bilda självständig 

fastighet. 

Klass 3   Värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda självständig 

fastighet. 

För en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde ska 

värdefaktorn indelas i följande två klasser. 

Klass 1   Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera 

självständiga fastigheter. 

Klass 2   Övriga värderingsenheter för tomtmark. 

 

 

Småhus 

 
7 § Byggnad med biutrymmen som är sammanbyggd med ett småhus 

räknas som del av småhuset, om den kan nås inifrån småhuset 

genom dörr eller liknande. Om sådan förbindelse saknas, utgör byggnaden 

komplementhus. 
 

8 § Värdefaktorn storlek anges som småhusets värdeyta. Värdeytan 

utgörs av summan av småhusets boyta och ett tillägg motsvarande 20 

procent av sådan biyta som kan nås inifrån småhuset genom dörr eller 

liknande. I tvåbostadshus ska biyta som används som gemensamt 

kommunikationsutrymme inte medräknas. Tillägget för biyta får uppgå 

till högst 20 kvadratmeter. Värdeyta, boyta, biyta och tillägg för 

biyta ska anges i hela kvadratmeter. 

Med boyta avses boarea enligt svensk standard SS 02 10 53. 

Med biyta avses biarea enligt svensk standard SS 02 10 53. 
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9 § Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår. Värdeåret utgörs av 

småhusets nybyggnadsår, om till- eller ombyggnad inte skett. Har tilleller 

ombyggnad, som ändrat boytans storlek, skett ska värdeåret 

jämkas. 

Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset 

togs eller kunde ha tagits i bruk. Som nybyggnadsår för byggnader 

uppförda 1929 och tidigare anges 1929. Ålder ska anges i hela år. 

 

10 § Standardpoäng för småhusets byggnadsmaterial och utrustning 

ska påföras i enlighet med vad som anges i tabellen för standardberäkning, 

bilaga 1. 

 

11 § Sedan delsummorna för de olika huvudområdena beräknats, 

kan varje delsumma för sig jämkas, om byggnadsmaterial och utrustning 

som anges i bilaga 1 finns men är av mycket hög eller mycket 

låg standard. 

Jämkning kan också ske, om annat byggmaterial eller annan utrustning 

än som anges i bilaga 1 är av mycket hög eller mycket låg standard 

och poängsumman för huvudområdet därför uppenbarligen ger en 

felaktig bild av den faktiska standarden. 

Jämkning av en delsumma får inte medföra att antalet standardpoäng 

överstiger det maximala antalet standardpoäng, som enligt 

bilaga 1 kan erhållas för huvudområdet. Inte heller får jämkningen 

medföra att standardpoängen för huvudområdet blir lägre än 0. 

 

12 § I fråga om värdefaktorn byggnadskategori ska klassen typ av 

bebyggelse indelas i friliggande hus (F), kedjehus m.m. (K) och radhus 

(R). 

 

13 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden ska för en värderingsenhet 

som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i följande 

tre klasser (FR-klasser). 

Klass 1   Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör 

självständig fastighet. 

Klass 2   Småhus på värderingsenhet för tomtmark som kan bilda 

egen fastighet. 

Klass 3   Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan 

bilda självständig fastighet. 

 

För en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde ska 

värdefaktorn indelas i följande två klasser. 

 
Klass 1   Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör 

självständig fastighet. 

Klass 2   Övriga småhus. 

 

14 § Värdefaktorn värdeordning ska indelas i följande två klasser. 

Klass 1   Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för 

tomtmark till småhus. 

Klass 2   Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till 

småhus. 

 

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden 
 

15 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för 

småhus och tomtmark till småhus (riktvärdekarta S) fastställs på det 

sätt som framgår av bilaga 21
 . 

 
1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos skatteverket och på 

Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. 

http://www.skatteverket.se/
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Huvudområde Exteriör 

Fasadbeklädnad 

Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av 

- tegel eller stenmaterial       4 

- trä, puts, fibercement plåt eller plast     3 

 

Garage 

- finns i byggnaden (inte källarplan) eller på tomten, 

med plats för en bil       2 

- finns i byggnaden (inte källarplan) eller på tomten, 

med plats för två eller flera bilar      4 

 

Carport 

Carport finns på tomten       1 

 

Underhålls- och ombyggnadsstandard 

Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare  3 

 

Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare  3 

 

Maximal delsumma Exteriör      15 

 

Huvudområde Energihushållning 

El 

El finns indragen        4 

 

Fönster 

Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan utgörs av 

- två- eller treglasfönster       2 

 

Uppvärmning 

Uppvärmningssystem finns (dock inte enbart vedspis, 

kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump 

utan luftkanaler)        3 

 

Underhålls- och ombyggnadsstandard 

Elsystemet är utbytt 2003 eller senare     3 

 

Maximal delsumma Energihushållning     12 

 

Huvudområde Kök 

Utrustning m.m. 

Bedöm om kökets utrustning och inredning har 

- enkel standard        3 

- normal standard       6 

- hög standard        9 

 

Underhålls- och ombyggnadsstandard 

Köksinredning (skåp, bänkar och liknande) och utrustning 

är utbytta 2003 eller senare.      3 

 

Maximal delsumma Kök       12 

 

Huvudområde Sanitet 

Vatten 

I byggnaden finns indraget 

- åretruntvatten        4 

- sommarvatten        3 
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Bad, dusch och vattenspolad toalett (wc) 

Wc finns        3 

 

I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns 

- ett bad- eller duschutrymme      1 

- två eller flera bad- eller duschutrymmen     2 

 

Tvättutrymme 

Särskilt utrymme större än 4 kvm finns i byggnaden inrättat 

för tvätt och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök    1 

 

Underhålls- och ombyggnadsstandard 

- Mer än hälften av vatten- och avloppsstammarna i byggnaden 

är utbytta 2003 eller senare      3 

- Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden 

i det största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt 

utbytt 2003 eller senare.       3 

 

Maximal delsumma Sanitet      16 

 

Huvudområde Övrig interiör 

Öppen spis, allrum 

Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i byggnaden   2 

 

I källare finns allrum eller liknande inrett utrymme 

större än 15 kvm        2 

 

Maximal delsumma Övrig interiör      4 

 
___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas första 

gången vid förenklad fastighetstaxering år 2009 och därefter vid fastighetstaxering 

till och med år 2011. Genom föreskrifterna upphävs 

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:6) om värderingen vid förenklad 

fastighetstaxering av småhusenheter 2006. 

På Skatteverkets vägnar 

MATS SJÖSTRAND 

Urban Strömberg 

(Rättsavdelningen/enhet 4) 


