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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund Tillgång och efterfrågan styr prisbildningen på småhusfastigheter. Det gör att det 

finns flera olika faktorer som påverkar priset. Det är inte bara de fysiska 

egenskaperna på byggnaden utan även andra faktorer som till exempel läge och 

köparens relation till fastigheten eller fastighetsägaren. Problemet idag när det 

gäller småhus med låga byggnadsvärden är att vid fastighetstaxering (dels vid 

nivåläggningen och dels vid taxering av den enskilda fastigheten) finns det inga 

uppgifter om byggnadens fysiska egenskaper, det gör att det blir svårt att 

analysera prisbildningen och alla förvärv ses som tomtmarksköp. Därför är det 

intressant att se hur prisbildningen ser ut och vad fastighetsägarna har för syfte 

med att förvärva fastigheter med låga byggnadsvärden. Som 

undersökningsområde har Sandvikens kommun i Gävleborgs län valts. Tidigare 

studier av prisbildning på småhusfastigheter har inte beaktat hur prisbildningen 

ser ut för fastigheter med låga byggnadsvärden. 

 

Syfte Syftet med examensarbetet är att undersöka hur prisbildningen ser ut för 

fastigheter med låga byggnadsvärden i Sandvikens kommun för att ge ett stöd vid 

hanteringen av sådana fastigheter vid fastighetstaxering.  

 

Metod En litteraturstudie har genomförts för att se vad andra författare skriver. För att 

besvara frågeställningarna har en undersökning gjorts som består av en 

enkätundersökning, egna observationer av fastigheter och en analys av K/T-

värden (köpeskilling/ taxeringsvärdet).  

 

Resultat På enkätundersökningen svarade de flesta att syftet var att bevara byggnaden. Av 

observationen framkom det att en stor andel av byggnaderna ansågs ha en relativt 

normal standard och fastigheternas lägen var bra. Analysen av K/T-värdena 

visade att många fastigheter har ett högt K/T värde vilket kan tyda på att 

byggnaden inte har ett försumbart värde.  

 

Slutsats Prisbildningen varierar stort beroende på vart fastigheten ligger och hur köpet 

gick till. Undersökningen visar att många byggnaders värde inte bör betraktas 

som försumbara. Samtidigt kan vissa fastigheter betraktas som tomtmarksköp 

eftersom knappt hälften av fastighetsägarna ansåg att tomtmarken utgjorde en 

större del av köpeskillingen. 

 

Nyckelord Fastighetstaxering, lågt byggnadsvärde, Sandviken, enkät, observationer  
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Abstract 

 
Background Supply and demand determine the pricing of single family home. This means that 

there are several factors that influence the price. Not only the physical 

characteristics of the building but also other factors such as location and the 

purchaser’s relationship to the property or the property owner. The problem 

today in terms of single family home with low building values is that the property 

taxation(both at the level facility and for tax on the individual property), there is 

no information about the building's physical characteristics, it makes it more 

difficult to analyze the pricing and all acquisitions seen as purchase of building 

land. It is therefore interesting to see how pricing looks like and what the 

property owners have for purpose of acquiring properties with low building 

values. The study area Sandviken municipality in Gävleborg was selected. 

Previous studies of pricing in single family home have not considered price 

settings for properties with low building values. 

 

Objectives The purpose of this study is to examine how the price setting for properties with 

low building values in Sandvikens Municipality to provide assistance in dealing 

with such property for property taxation purposes.  

 

Method A literature study has been conducted to see what other writers have written. In 

order to answer the issues, a study has been made consisting of a survey, personal 

observations of properties and an analysis of the K / T values. 

 

Results In the survey the majority answered that the purpose was to preserve the 

building. The observations showed that many of the buildings were considered to 

have a relatively normal standard and the properties locations were good. The 

analysis of the K / T values showed that many properties have high K / T value 

which may indicate that the building not has a negligible value. 

 

Conclusions Pricing varies greatly depending on where the property is located and how the 

purchase was conducted. The survey shows that many buildings value should not 

be regarded as negligible. At the same time, some properties considered of 

building land because almost half of the property owners felt that the land was a 

major part of the purchase price. 

 

Keywords Property taxation, low building value, Sandviken, survey, observations 
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1 INLEDNING 

NLEDNINGSKAPITLET börjar med att ge en bakgrund till 
examensarbetet. Sedan presenteras syfte och mål och därefter 
frågeställningarna som examensarbetet tar upp. Avgränsningar för 
examensarbetet presenteras och det ges en beskrivning av Sandvikens 
kommun där undersökningen ägt rum. Dispositionen för arbetet beskrivs.  
 

1.1 Bakgrund 

Utbudet och efterfrågan styr prisbildningen på en småhusfastighet. Det gör att det finns 

flera olika faktorer som påverkar priset, inte bara de fysiska egenskaperna byggnaden har 

utan även andra faktorer som till exempel läges- och områdesanknutna faktorer 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Beroende på vad fastighetsägaren har för syfte 

med förvärvet är förväntningarna och åsikterna om hur småhusfastigheten skall vara 

olika. Syftet kan vara att riva och bygga nytt och då tas i de flesta fall ingen hänsyn till 

småhusets skick. Problemet i detta fall när det gäller småhus med låga byggnadsvärden är 

att vid fastighetstaxering finns det inga uppgifter om byggnadens fysiska egenskaper, det 

gör att det blir svårt att analysera prisbildningen och det kan medföra att vissa fastigheter 

blir feltaxerade. Om byggnadsvärdet är försumbart kan de efter viss justering jämställas 

med tomtmarksköp i föreberedelsearbetet vid fastighetstaxering. 

 

Frågan är om ett köp ska betraktas som en bebyggd småhusfastighet eller om det ska 

betraktas som ett tomtmarksköp. Vad som är det verkliga förhållandet behöver normalt 

utredas och kan inte tolkas utifrån befintliga uppgifter. Det som också är viktigt är att 

fastigheterna är rätt taxerade eftersom fastighetskatten är viktig för samhällets ekonomi. 

Andersson (2011, 2012) poängterar detta i sina artiklar, där han skriver att fastighets-

skatten har stor betydelse för ekonomin och att med hjälp av fastighetskatten kan 

kommuner och landsting bestämma dess intäkter och utgifter eftersom fastighetskatten 

bidrar till kommunala inkomster 

 

Hur prisbildningen ser ut för fastigheter med låga byggnadsvärden är ett outrett område, 

därför är denna studie intressant och kan bidra med ny information som kan användas 

som stöd vid fastighetstaxeringen. Däremot finns det tidigare studier som har undersökt 

hur olika faktorer påverkar värdet på ett småhus, ett exempel på det är Wigren (1986) 

som i sin forskningsrapport undersöker småhuspriserna i Sverige, där han kollar på 

betydelsen av egenskaper hos hus, tomt och omgivning för skillnader i marknadspriser 

I 
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1977 och 1978 och ett tidigare examensarbete som handlar om prisbildning för småhus 

och fritidhus i Stockholm län där Stångberg (2010) gjort en ekonometrisk tidsserieanalys 

1993-2009. Idén till examensarbetet uppstod i samarbete med Lantmäteriet i Gävle, 

avdelningen för fastighetsekonomi staben för division fastighetsbildning (FQFE). 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka hur prisbildningen ser ut för fastigheter med 

låga byggnadsvärden i Sandvikens kommun för att ge ett stöd vid hantering av sådana 

fastigheter vid fastighetstaxering. Examensarbetet bidrar med en inblick i hur prisbilden 

ser ut för fastigheter med låga byggnadsvärden i Sandvikens kommun. En större inblick 

kan göra att förståelsen för prisbildningen ökar och att resultatet kan användas som stöd 

för hanteringen av småhusfastigheter med låga byggnadsvärden vid fastighetstaxering 

 

Målet med studien är att besvara syftet.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningar som tas upp för att uppnå syfte och mål är: 

 

• Hur ser prisbildningen för småhus med låga byggnadsvärden ut i Sandvikens 

kommun? 

• Är byggnadsvärdena försumbara eller utgör de en stor del av köpeskillingen? 

 

Hypotes: Om byggnadsvärdena är försumbara kan köpen hanteras som tomtmarksköp. 

Om de inte är försumbara blir värderingen vid fastighetstaxeringen inte rättvisande för 

småhusen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet skall undersöka fastigheter som är bildade för småhusändamål och har ett 

byggnadsvärde som understiger 50 000 kronor, i fastighetstaxeringssammanhang 

definierade som typkod 213. Försäljningarna begränsas till tidsperioden 2009-01-01 -      

2011-12-31. Undersökningen begränsas geografiskt och omfattar Sandvikens kommun i 

Gävleborgs län.  
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1.5 Beskrivning av Sandvikens kommun 

Sandvikens kommun är den näst största kommunen i Gävleborgs län sett till invånarantal, 

det finns 36 995 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2012). Kommunen sträcker sig från 

Gysinge i söder till Kungsberg i norr. Landskommunerna Österfärnebo, Storviks köping, 

Årsunda, Ovansjö, Järbo och Sandvikens stad sammanfördes år 1971 till en enda kom-

mun (Sandvikens kommun, 2012a). Sandvikens kommuns yta är 1 165 kvadratkilometer 

och har 31,7 invånare per kvadratkilometer (Sandvikens kommun, 2002b). Antalet 

invånare har ökat något de senaste 10 åren (Boverket, 2011). 

 

Kommunen har rivit delar av sitt bostadsbestånd i vissa delar av kommunen för att bygga 

nya bostäder i andra delar där det är mer centralt och attraktivare att bo. Det blir allt 

vanligare att fritidhus omvandlas till permanentbostadshus i kommunen (Boverket, 2011). 

Fastighetspriserna har de 10 senaste åren ökat, medelpriset för en småhusfastighet har 

ökat med cirka 60 procent (Roos, 2011). 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 är ett inledningskapitel där frågeställningarna presenteras och läsaren får en 

introduktion till studien. Kapitel 2 utgörs av en litteraturstudie där litteratur behandlas för 

att ge läsaren mer förståelse. Litteraturen återkopplas till undersökningen. Tillvägagångs-

sätt beskrivs i kapitel 3 och i kapitel 4 redovisas resultatet. En diskussion av resultatet och 

litteraturstudien presenteras i kapitel 5 och slutsatserna som studien lett till redovisas 

slutligen i kapitel 6. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

ITTERATURSTUDIEN ger insikt i vad andra författare skriver om 
ämnet. En förklaring ges av prisbildning, allmänt om värdering vid 
fastighetstaxering, hur värderingen fungerar för dessa fastigheter vid 
fastighetstaxering, faktorer som påverkar värdet samt hur prisbilden 
påverkas av fastighetsköp via mäklare.  
 

2.1 Prisbildning - vad är det?  

Efterfrågan och utbudet styr prisbildningen på fastigheter (Lantmäteriet & Mäklarsam-

fundet, 2010). Enligt Pindyck och Rubinfeld (2009) definieras efterfrågan som 

kvantiteten av en vara som konsumenter är villiga att köpa vid varje givet priset. Utbud är 

kvantiteten av en vara som på en marknad bjuds ut vid varje prisnivå. Efterfrågan 

påverkas av bland annat inkomster, befolkningsmängd och priser på andra varor. Utbudet 

påverkas av bland annat producenternas kostnader för att producera fastigheter, t.ex. 

priset för arbetskraft, ny teknologi, producentens kapitalstyrka och kostnaden för 

råmaterial. 

 

Vilka faktorer som påverkar priset på en fastighet är viktiga att känna till vid värderingen 

av fastigheter. Det är många faktorer som spelar in, det är inte bara småhusets fysiska 

egenskaper som bestämmer värdet utan också andra faktorer som kan vara svårmätbara. 

Det är viktigt att kunna identifiera och kvantifiera dessa faktorers inverkan (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2010).  

 

Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) kan faktorer som är prispåverkande 

delas upp i olika kategorier, exempel på dem är: 

• Samhälls- och omvärldsanknutna faktorer, t.ex. rådande konjunktur och mark- 

och bostadspolitisk lagstiftning 

• Läges- och områdesanknutna faktorer, t.ex. tillgång till kommersiell service och 

områdets topografi 

• Fastighetsanknutna faktorer, t.ex. tomtareal, byggnadens ålder och skick 

• Individanknutna faktorer, t.ex. inkomster och hushållets struktur 

 

Småhusmarknaden kan delas in i olika delmarknader. En delmarknad kan vara ett 

geografiskt avgränsat område eller en viss sorts hustyp. Vad som indikerar en delmarknad 

är att prisbildningen sker på ett likartat sätt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

L 
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De prispåverkande faktorerna som har störst betydelse för priset är läges- och områdes-

anknutna samt fastighetsanknutna faktorer. Läges och områdesanknutna faktorer har 

normalt mycket stor påverkan på priset, exempel på faktorer som höjer priset kan vara 

områdets höga status och attraktivitet, närhet till centrum där det finns service och 

fastighetens belägenhet i ett område med positiva miljöfaktorer. Fastighetsanknutna 

faktorer är faktorer som är knutna till fastigheten eller byggnaden, exempel på det kan 

vara tomtens areal, tillgång till vatten och avlopp och fastighetens/byggnadens karaktär 

och utformning (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

 

2.2 Allmänt om värdering vid fastighetstaxering 

Taxeringsvärdet ska normalt motsvara 75 procent av marknadsvärdet under nivååret, som 

är två år innan taxeringsåret. Vid allmän fastighetstaxering och förenklad fastighetstaxe-

ring fastställs nya taxeringsvärden. Privaträttsliga förpliktelser (t.ex. arrendeavtal) får inte 

ha någon värdeinverkan. Köp och försäljningar studeras under ett antal år och med 

ledning av prisutvecklingen räknas köpeskillingarna om för att motsvara marknadsvärde-

nivån under nivååret. En nivåläggning görs med ledning av statistiken från köpeskil-

lingarna och annan information om marknaden. Utifrån detta arbete fastställer 

Skatteverket riktvärden som sedan används vid taxeringen av de enskilda fastigheterna. 

Riktvärdekartorna delar upp Sverige i olika värdeområden, där prisbildningen och 

marknadsvärdenivåerna är lika för samma fastighetstyp (Ekwall & Sandberg, 2011). 

 

Enligt Ekwall och Sandberg (2011) kan värderingen för alla fastighetstyper vid 

fastighetstaxeringen delas in i nedanstående moment: 

1. Indelning i värderingsenheter, dvs. uppdelning i de delar som ska värderas för 

sig, t.ex. mark och byggnad. 

2. Klassificering av värdefaktorer. Här avses de värdefaktorer som är reglerade i 

fastighetstaxeringslagen, t.ex. storlek, ålder och standard. 

3. Beräkning av värde för de ingående värderingsenheterna. 

4. Summering av värdena för varje värderingsenhet till delvärden (mark- och 

byggnadsvärden) och taxeringsvärde. 

5. Eventuell justering för säregna förhållanden.  

 

Enligt Ekwall och Sandberg (2011) utgör byggnaden en egen värderingsenhet och marken 

en egen värderingsenhet. Vid värdering av småhuset kontrolleras faktorer som storlek, 
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ålder, standard, byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. 

Enligt nedanstående formel kan småhusets värde räknas fram: 

R = V*S*Å*N 

R = värdet för värderingsenheten, riktvärdet 

V = relativa värdet enligt SV-tabell 

S = nivåfaktorn för värdeområdet (S-nivåfaktorn framgår av riktvärdeangivelserna) 

Å = åldersfaktorn enligt tillämplig SO-tabell (valet av tabell framgår av 

riktvärdeangivelsen) 

N = omräkningsfaktor enligt FV-tabell 

 

Inverkan på värdet gällande småhusets storlek och standard beaktas i SV-tabellerna och 

inverkan på värdet gällande småhusets ålder och standard beaktas i SO-tabellerna. FV-

tabellerna beaktar värdeinverkan från fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. 

Vid säregna förhållanden t.ex. om småhuset har byggfel, eftersatt underhåll eller 

förekomst av radon kan värdet justeras (Ekwall & Sandberg, 2011). 

 

Enligt Ekwall och Sandberg (2011) kontrolleras faktorerna storlek, vatten och avlopp, 

fastighetsrättsliga förhållanden, typ av bebyggelse och närhet till strand vid värdering av 

mark. Markens värde kan beräknas enligt följande:  

1. Korrigering av normaltomtens värde om storleken för den tomt som ska taxeras 

avviker från det som förutsätts för normaltomten. Korrigering sker per 

kvadratmeter till halva respektive dubbla normaltomtens storlek. 

2. Korrigering för närhet till strand med tillämplig belägenhetsfaktor. 

3. Korrigering för avvikelse från förutsatt VA-klass. 

4. Korrigering för om värderingsenheten inte är en egen registerfastighet.  

 

Värdet som beräknas tar hänsyn till skillnader från avseende faktorerna som kontrolleras 

vid värderingen av marken. Finns det säregna förhållanden såsom sjöutsikt, buller och 

närhet till kraftledning kan värdet justeras (Ekwall & Sandberg, 2011).  

 

2.3 Hur fungerar värderingen för fastigheter med lågt byggnadsvärde 

vid fastighetstaxering 

Det som är speciellt för fastigheter med låga byggnadsvärden vid fastighetstaxering är att 

ingen hänsyn tas till byggnaden vid taxering för bestämmande av taxeringsvärdet. 

Byggnaden anses som obefintlig. Byggnadsvärdet understiger 50 000 kronor och i och 
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med det anses byggnaden inte uppfylla kraven för att vara bildade för småhusändamål 

enligt M. Lindholm (personlig kommunikation, 10 maj 2012). 

 

 Skatteverket innehar inga fysiska egenskaper om byggnaden och skulle de få vetskap om 

uppgifter som rör byggnaden får dessa inte användas och sparas. Markvärdet styr 

taxeringen helt och hållet och uppgifter om fastigheten taxeras på samma vis som vanlig 

tomtmark. Skulle Skatteverket misstänka att fastigheten är feltaxerad får de inte ingripa, 

det enda de kan göra är att skicka ut en deklaration där det är upp till fastighetsägaren att 

meddela om någon större förändring har skett med byggnaden och om fastigheten borde 

taxeras om till fritidshus eller permanentboende. En deklaration skickas också till 

fastigheter inom värdeområden där efterfrågan ökar och prisutvecklingen är hög. Har 

byggnaden genomgått stora förändringar taxeras fastigheten om och utgör en ny 

taxeringsenhet. Det är lättare för en fastighet som ligger i ett värdeområde med hög 

värdenivå att få ett byggnadsvärde på 50 000 kronor än för en fastighet som ligger i ett 

värdeområde med låg värdenivå enligt M. Lindholm (personlig kommunikation, 10 maj 

2012).  

 

Det är efterfrågan och utbud som styr, är efterfrågan hög är chansen att man blir tvungen 

att taxera om byggnaden större. I ett värdeområde med låg värdenivå måste det ske någon 

radikal förändring för att fastigheten ska taxeras om (M. Lindholm, personlig 

kommunikation, 10 maj 2012).    

 

2.4 Faktorer som påverkar värdet 

Bostadsmarknaden skiljer sig från den allmänna kapitalmarknaden och är en speciell 

marknad. Den påverkas av efterfrågningschocker och variationen av efterfrågan kan 

påverka bostadsmarknaden positivt eller negativt. Efterfrågan förändras på grund av 

inkomst, demografi och sysselsättning (Stevenson, 2008). Detta framgår också av Daly, 

Gronow, Jenkins och Plimmer (2003) i deras artikel där de hänvisar till Mackmin (1985) 

som säger att den allmänna nivån på fastighetsvärdet bestäms av tillståndet i ekonomin, 

befolkningen och sysselsättningen.  

 

Priser på fastigheter höjs om konkurrensen är stor, det vill säga om det är många personer 

som vill köpa samma fastighet. Det kan medföra att hushåll som har mindre budget blir 

tvungna att leva där de egentligen inte vill bo och i hus som inte uppfyller deras 

önskningar (Ettema, 2011). 
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Vid köp av en fastighet är det oftast inte vinstintresset som avgör om det ska bli ett köp, 

istället blir många tvungna att ta ett bostadslån för att ha råd att köpa fastigheten. Många 

köpare resonerar att fastigheten ger dem möjlighet att öka välståndet eftersom för de 

flesta kommer fastigheten att utgöra deras största tillgång. Speciellt vid uppgångar på 

marknaden resonerar många så (Stevenson, 2008). En slutsats som Daly et al. (2003) 

kommer fram till i sin studie är att fastighetens hållbarhet också ses som en tillgång av 

fastighetsägarna. 

 

Daly et al. (2003) hänvisar till Almond (1999) som poängterar att det är viktigt att förstå 

den mänskliga beslutsprocessen vid värdering av fastigheter, för att i slutändan är det 

utbudet och efterfrågan som tillsammans bestämmer priset på fastigheten. Även DeLisle 

(1985) och Gibbler och Nelson (1998) som Daly et al. (2003) hänvisar till hävdar att utan 

en förståelse av konsumenternas beteende, finns det ingen möjlighet för värderingsmän 

att använda en metod som minskar osäkerheten kring marknadsvärdet.  

 

2.5 Prisbildens påverkan av fastighetsköp via mäklare 

Jauregui och Hites (2010) beräkningar från en hedonisk modell visar att priset på en 

fastighet ökar procentuellt om den säljs via en fastighetsmäklare. De hänvisar till Barlowe 

(1986) som säger att fastighetsmäklare är betydelsefulla för marknaden för att de lättare 

kan hitta en potentiell köpare åt säljaren. Enligt Barlowe (1986) bär fastighetsmäklare på 

en stor kunskap om en fungerande marknad och överföring av fastigheter som gör att 

säljare och köpare lättare kan förhandla om priset för fastigheten. 

 

Jauregui och Hites (2010) empiriska resultat visar att en fastighetsmäklare som säljer en 

fastighet vilken ligger i närheten av en miljö där det finns obehagseffekt kan få betydande 

överskott vid försäljning. Överskottet minskar när avståndet från obehagseffekten ökar. 

Dock kan det för vissa säljare vara svårt att hitta en fastighetsmäklare som är villig att 

förespråka försäljning om fastigheten t.ex. ligger nära en soptipp. En annan anledning till 

att sälja fastigheten själv kan vara att man vill slippa betala avgift för en fastighetsmäk-

lare. Dock visar Jauregui och Hites (2010) empiriska resultat att det är just fastigheter 

som ligger i närheten av miljö med obehagseffekter som tjänar på att anlita en fastighets-

mäklare. 
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 Jauregui och Hites (2010) resultat visar att försäljningen inbringar ett högre pris och att 

säljaren tjänar på det, även efter att ha betalat avgiften till fastighetsmäklaren. Fastighets-

mäklaren har alltså en förmåga att öka chansen att få ett högre pris än vad som förväntats, 

speciellt för fastigheter som är belägna i områden med obehagseffekter enligt Jauregui & 

Hite (2010). 

 

2.6 En kort sammanfattning av litteraturstudien 

Efterfrågan och tillgången styr prisbildningen på en fastighet. Efterfrågan förändras på 

grund av inkomst, demografi och sysselsättning. Det finns många faktorer som påverkar 

priset på en fastighet, dessa delas in i samhälls- och omvärldsanknutna faktorer, läges- 

och områdesanknutna faktorer, fastighetsanknutna faktorer samt individanknutna 

faktorer. Det är läges- och områdesanknutna faktorer samt fastighetsanknutna faktorer 

som påverkar priset mest.  

 

Vid värdering är det viktigt att förstå den mänskliga beslutsprocessen, för att i slutändan 

är det utbudet tillsammans med efterfrågan som bestämmer priset på fastigheten.  

 

Fastighetsmäklaren har enligt studier en förmåga att öka chansen att få ett högre pris än 

vad som förväntats, speciellt för fastigheter som är belägna i områden med obehags-

effekter.  

 

Taxeringsvärdet ska normalt motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Vid taxering av 

småhuset kontrolleras faktorer som storlek, ålder, standard, byggnadskategori, 

fastighetsrättsliga förhållanden samt värdeordning. Vid taxering av marken kontrolleras 

faktorer som storlek, vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av 

bebyggelse samt närhet till strand.   

 

Det som är speciellt för fastigheter med byggnadsvärden under 50 000 kronor vid 

fastighetstaxering är att ingen hänsyn tas till byggnaden vid bestämmande av 

taxeringsvärdet, den ses som obefintlig. Vid taxering tas endast hänsyn till tomtmarken. 
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3 METOD 

ETODKAPITLET beskriver hur genomförandet av examens-
arbetet gått till. Först förklaras hur litteraturstudien genomförts. 
Sedan beskrivs hanteringen av den empiriska undersökningen 
som består av en enkätundersökning, egna observationer av 
fastigheter och en analys av K/T-värden. Till sist redovisas hur 
resultaten bearbetats.  

 

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturgenomgång gjordes för att få en insikt om vad andra författare skriver. 

Grunden till litteraturstudien utgörs av litteratur som är inriktad på fastighetsvärdering 

och mark- och fastighetsjuridik. Särskilt studerades avsnitt som handlar om fastighets-

taxering, allmänt om värdering vid fastighetstaxering samt prisbildning och prispå-

verkande faktorer. Avsnitten studerades eftersom det berör examensarbetet och det 

viktigaste sammanfattades i litteraturstudien.  

 

För att hitta vetenskapliga artiklar gjordes sökningar på olika hemsidor och i olika 

databaser. Efter det granskades artiklarna och sex artiklar valdes ut. 

 De databaser som användes var: 

• Discovery 
• ScienceDirect  

 

De sökord som användes vid sökningarna som resulterade till artiklarna var: taxation 

value, property tax, real estate agents, housing price, pricing, property, price. 

 

Vid granskningen av artiklarna lästes sammanfattning och slutsats för att kunna bedöma 

om dessa var relevanta. De sex artiklarna som valdes ut lästes och bildade en del av 

underlaget till litteraturstudien.  

 

3.2 Empirisk studie 

Eftersom examensarbetet behandlar ett outrett område användes en empirisk studie för att 

samla in information för att ge svar på frågeställningarna om hur prisbildningen ser ut för 

M 
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småhus med låga byggnadsvärden i en mindre kommun (Sandviken) och är 

byggnadsvärdena försumbara eller utgör de en stor del av köpeskillingen. 

 

En enkätundersökning och en observation gjordes för att samla in information. Syftet 

med enkätundersökningen var att ta reda på vad fastighetsägarna hade för syfte med att 

förvärva en fastighet som har ett byggnadsvärde som understiger 50 000 kronor och hur 

fastighetsägarna tänkte när de skulle köpa fastigheten. Det genomfördes en enkät för att 

det skulle vara för tidskrävande att göra intervjuer med så många fastighetsägare för att 

besvara frågorna, detta rekommenderas av Kylén (2004). Syftet med observationen var att 

få en uppfattning om byggnadernas skick stämmer överens med fastighetstaxerings-

uppgifterna och utifrån dessa tillsammans med en analys av K/T-värden avgöra om 

byggnadsvärdena är försumbara eller inte. En fördel med observation är att observatören 

själv får göra egna värderingar och jämförelser (Kylén, 2004). 

 

3.2.1 Urval 

Avgränsningen skulle omfatta cirka 50 stycken fastigheter med lågt byggnadsvärde 

(typkod 213) som förvärvats någon gång mellan 2009-01-01 och 2011-12-31. 50 stycken 

fastigheter var ett bra antal för att undersökningen skulle vara möjlig och tillgodose ett 

bra svarsunderlag. Till att börja med avgränsades undersökningsområdet geografiskt till 

Gävleborgslän och resultatet visade då att det förvärvats totalt 118 fastigheter. För att 

begränsa sig mer geografiskt undersöktes hur många fastigheter som förvärvats i 

respektive kommun och det visade sig då att inom Sandvikens kommun hade det 

överlåtits 49 fastigheter. Sandvikens kommun valdes som undersökningsområde eftersom 

antalet förvärv uppfylldes och att fastigheterna låg någorlunda samlade. När enkäterna 

skulle skickas iväg visade de sig att två av fastighetsägarna inte var svenska medborgare 

och saknade svensk adress så dessa gallrades bort. Resterande 47 enkäter skickades ut till 

fastighetsägarna till den adress där de var skrivna, dock returnerades tre enkäter av 

posten. Två av fastighetsägarna hade flyttat och eftersändning saknades och en adress var 

okänd så dessa gallrades också bort. Efter gallringen återstod det 44 fastighetsägare som 

erhöll enkäten. Information om fastigheterna tillhandahölls av Lantmäteriet, avdelning 

FQFE. För att se undersökningsområdets utbredning se Figur 1. 
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Figur1. Undersökningsområdets utbredning. Källa: Sandvikens kommun, 2012.  

 

3.2.2 Enkätundersökning 

Enkäten bestod av två delar, en del med ett inledande brev och en annan del med 

enkätfrågor, se Bilaga 1. Det inledande brevet började med en kort presentation som 

fortsatte med en förklaring av syftet med enkätundersökningen och hur den var utformad. 

Sedan förklarades hur svaren på frågorna och hur personuppgifterna skulle hanteras. 

Kontaktuppgifter gavs ut för att fastighetsägarna skulle kunna höra av sig vid eventuella 

frågor. Det inledande brevet var kort och gav fastighetsägaren den information som 



13 

 

behövdes för att besvara enkätens frågor. Detta för att tilltala fastighetsägarna (Trost, 

2007) . 

 

Enkäten utgjordes av två kvalitativa frågor och fem kvantitativa frågor och den är 

utformad så att den ska vara lätt att förstå och relativt kort för att inte upplevas som 

besvärlig och tidskrävande. Det ska enligt Kylén (2004) medföra att svarsfrekvensen blir 

så hög som möjligt. Enligt Trost (2007) är en svarsfrekvens på 50-75 procent normal för 

enkätundersökningar. De kvantitativa frågorna är lätta att svara på men nackdelen med 

dessa kan vara att fastighetsägaren styrs av svarsalternativen, därför finns också två frågor 

som är kvalitativa som gör att fastighetsägaren inte styrs av något svarsalternativ och kan 

själv styra svaret (Kylén, 2004). 

 

Fråga 1.  

Fråga ett är en kvantitativ fråga och handlar om vad fastighetsägarna hade för syfte med 

att förvärva en fastighet där byggnadsvärdet understiger 50 000 kronor. Det är en intres-

sant fråga eftersom förvärven av dessa fastigheter enligt Skatteverket ses som ett rent 

tomtmarksköp och då är det intressant att se om det stämmer med verkligheten. Har 

byggnaden någon betydelse vid köpet eller är tanken att riva den och bygga nytt? Hur ser 

prisbilden ut? Har fastighetsägaren tänkt bygga ett permanentboende kanske denne är 

beredd att betala mer än någon som ska använda den som fritidshus. En fastighetsägare 

som tänker rusta eller bygga om kanske inte är beredd att inverstera i fastigheten eftersom 

att fastigheten kommer fortsätta kosta pengar om syftet med förvärvet skall kunna upp-

fyllas. Frågan har fem svarsalternativ, där sista alternativet är öppet så att fastighetsägaren 

själv kan skriva ett svar om ingen av de föregående alternativen passar in. 

Svarsalternativen är: 

• Bygga om 

• Riva & bygga nytt 

• Rusta 

• Bevara 

• Annat syfte. Vilket? 

 

Fråga 2. 

Fråga två är också en kvantitativ fråga och kan ses som en följdfråga till fråga ett, där 

frågas om syftet med köpet har uppfyllts. Frågan innehöll två svarsalternativ, ja eller nej. 

Det är en intressant fråga för att se om syftet består eller om fastighetsägaren har tänkt 

om.  
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Fråga 3.  

Fråga tre är en kvantitativ fråga och fastighetsägaren får svara på om fastigheten köptes 

via en mäklare, där svarsalternativen var ja och nej. Det är intressant för att har fastig-

heten har köpts via en mäklare är det troligt att köpeskillingen blir högre. Köptes den inte 

via en mäklare kan det till exempel vara ett släktköp där köpeskillingen troligen är lägre 

än ett marknadsvärde. 

 

Fråga 4. 

En kvantitativ fråga där fastighetsägaren får svara på frågan om det blev budgining vid 

köp av fastigheten. Det är mycket intressant för det kan vara en anledning till att priset på 

en fastighet har höjts och att fastighetsägaren verkligen ville ha fastigheten. 

 

Fråga 5. 

Där fick fastighetsägaren svara på vad det var som gjorde att denne köpte fastigheten. Det 

är en kvalitativ fråga för att fastighetsägare själv skall få utforma ett svar. Det är en intres-

sant fråga för svaret på denna fråga har stor betydelse för prisbildningen. Prisbildningen 

påverkas av fastighetsägarens anledning till köpet. Har fastighetsägaren någon relation till 

fastigheten eller uppskattar han/hon läget väldigt mycket är denne beredd att betala mer 

än någon annan som inte alls känner något speciellt för området eller fastigheten.  

 

Fråga 6.  

Fråga sex handlar om vad fastighetsägaren använder fastigheten till idag och denna fråga 

är också kvalitativ för att inte styra fastighetsägarens svar. Det är också en väldigt intres-

sant fråga, svaret visar vad fastigheterna används till. 

 

Fråga 7.  

I fråga sju får fastighetsägaren själv bedöma hur prisbilden såg ut vid köpet av fastighe-

ten. Frågan som ställdes var om vad köparen skulle ha betalat för respektive del om 

köparen varit tvungen att fördela köpeskillingen mellan tomtmaken och småhuset. Hur 

skulle då prissättningen sett ut? Svarsalternativen som gavs är: 

Jag anser att tomtmarken utgjorde: 

1-20 % av priset och resten var betalning för småhuset 
21-40 % 
41-60 % 
61-80 % 
81-99 % 
100 % 
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Syftet med denna fråga är att se hur fastighetsägarna såg på prisbilden vid köpet, om 

byggnaden eller marken utgör en stor del av köpeskillingen. 

 

3.2.3 Egna observationer 

För att få en uppfattning om byggnadens skick och fastighetens läge stämmer överens 

med fastighetstaxeringsuppgifterna har observationer på 37 fastigheter gjorts. Observa-

tionen var strukturerad och det gör att bearbetningen är enkel och lätt att sammanställa 

(Kylén, 2004). Vid varje observation fotades fastigheten och en utvändig besiktning 

gjordes. Fastighetens läge och standard noterades utifrån en mall. Observationerna 

utfördes under två dagar. 

 

3.2.4 Analys av K/T-värden 

En analys av K/T-värden gjordes för att erhålla en uppfattning om byggnadsvärdet utgör 

en stor eller liten del av köpeskillingen. K/T är köpeskilling dividerat med taxeringsvär-

det. Information om fastigheternas K/T-värden erhölls av Lantmäteriet i Gävle, avdelning 

FQFE. En tabell upprättades som innehåller fastighetsnummer och fastighetens K/T-

värde. Därefter sammanställdes K/T-värdena där intervaller sattes upp och antalet 

fastigheter angavs för varje intervall. En analys gjordes av detta tillsammans med 

observationen och enkätundersökningen.  

 

3.3 Analys av resultat 

Varje fråga i enkätundersökningen redovisas för sig i den ordning som frågorna ställs i 

enkäten. För att sammanställa de kvantitativa frågorna kodades svarsalternativen och 

sedan räknades hur många som svarat på varje svarsalternativ, det vill säga på fråga ett, 

två, tre, fyra och sju. Svaren på fråga ett beskrevs som statistik i ett stapeldiagram där 

antalet svar på varje alternativ redovisades. Sista svarsalternativet var ”annat syfte” och 

där fick fastighetsägarna som valde det svarsalternativet också skriva vilket syfte de hade. 

Syftet de angav där redovisas i beskrivande text. På samma vis bearbetades resten av de 

kvantitativa frågorna, dock beskrevs svaren i fråga två, tre och fyra med statisktik över 

hur många procent som svarat på varje svarsalternativ i ett cirkeldiagram istället för antal. 

Fråga sju angav hur många som svarat på varje svarsalternativ i ett stapeldiagram.   
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Fråga fem och sex är kvalitativa frågor. Fastighetsägarnas svar sammanställdes genom att 

nyckelord valdes ut som representerade svaren på frågorna. Nyckelorden ordnades vågrätt 

i en tabell och fastighetens nummer skrevs lodrätt i samma tabell. Efter det sattes kryss 

eller uttalanden ut vid nyckelorden som representerade vad fastighetsägaren svarat. 

Fastighetsägarnas uttalanden skrevs ned för att ge en bättre bild av vad fastighetsägarna 

svarat, där det är ett kryss har fastighetsägarna svarat med ett kort svar bestående av ett 

eller ett fåtal ord. Se Tabell 1 och 2 på sidorna 22 och 24.  

 

Observationen sammanställdes på samma vis som enkätundersökningen, varje alternativ 

kodades och sedan räknades hur många svaren var på varje alternativ. Resultatet 

redovisas i Tabell 3 och 4 på sida 27.  

 

Analysen av K/T-värdena sammanställdes efter att en tabell gjorts där fastighetsnummer 

och K/T-värde angavs för varje fastighet, tabellen för alla fastigheters K/T-värden redo-

visas i Bilaga 1. Utifrån den tabellen gjordes en till tabell där K/T-värdena sorterades i 

intervaller och antalet fastigheter för varje intervall angavs, denna tabell hittas på sida 28.  
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4 RESULTAT 

ESULTATKAPITLET redovisar alla resultat som enkätundersök-
ningen, observationerna och analysen av K/T-värdena lett fram till. 
Varje fråga i enkätundersökningen redovisas var för sig med 
beskrivande statistik. Resultaten från observationerna och analysen 
av K/T-värdena har sammanställts i tabeller.  
 

Enkätundersökningen resulterade i 31 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 70 

procent. Totalt skickades 44 enkäter ut till fastighetsägare i Sandvikens kommun som de 

senaste åren förvärvat en fastighet med lågt byggnadsvärde. Alla svar behandlas i denna 

undersökning. Undersökningen innefattar också observationer som gjordes på 37 av 

fastigheterna och en analys av fastigheternas K/T-värden. 

 

4.1 Fråga 1 

Fråga ett handlar om vad fastighetsägaren hade för syfte med att förvärva fastigheten. I 

Figur 1 redovisas resultatet i ett diagram. 15 stycken svarade att syftet var att bevara 

byggnaden och sju stycken svarade att syftet vara att rusta. Fem stycken uppgav att de 

skulle riva och bygga nytt medan fyra stycken svarade att de hade förvärvat fastigheten i 

annat syfte. Att bygga om var det tre stycken som svarade. Tre av fastighetsägarna hade 

kryssat i två svarsalternativ istället för ett, svaren var då rusta och bevara eller bevara och 

annat syfte.  

 

 
Figur 1. Vad var syftet med köpet? (n=34).  

 

R 
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Resultatet visar att många av fastighetsägarna förvärvade fastigheten i syfte att bevara 

byggnaden. Därefter angav många att syftet var att rusta byggnaden. Det var lika många 

som svarade att syftet var att ”riva och bygga nytt” som ”annat syfte”. Anledningar för 

”annat syfte” var att överlåta fastighet, betesmark för nöt, rekreation och eventuellt bygga 

om till permanentboende. Endast tre fastighetsägare angav att syftet var att bygga om 

byggnaden.  

 

4.2 Fråga 2 

I fråga två framkommer om syftet (som angavs i fråga 1) med att förvärva fastigheten har 

uppfyllts, resultatet redovisas i figur 3. 87 procent av fastighetsägarna svarade att syftet 

hade uppfyllts och endast 13 procent angav att syftet inte uppfyllts. 

 

 
Figur 3. Har syftet med köpet uppfyllts? (n=31).  

 

Resultatet visar att majoriteten av fastighetsägarna har svarat ja på att syftet med köpet 

uppfyllts.   

 

4.3 Fråga 3 

Resultat för fråga 3 visas i figur 4. Fastighetsägarna svarade på frågan om fastigheten 

köptes via en mäklare. 65 procent svarade ja och 35 procent svarade nej.  
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Figur 4. Köptes fastigheten via en mäklare? (n=31). 

 

Resultatet visar att en stor andel av fastigheterna köptes via en mäklare och att resterande 

köptes på annat vis.  

 

4.4 Fråga 4 

På frågan ”Blev det en budgivning vid köpet?” svarade 71 procent nej och 29 procent ja.  

 

 
Figur 5. Blev det en budgivning vid köpet? (n=31).  

 

Resulatet visar att i de flesta fall blev det ingen budgivning vid köpet och i de fall där det 

blev budgivning hade fastigheten köpts via en mäklare.  
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4.5 Fråga 5 

Fråga fem handlar om vad det var som gjorde att fastighetsägaren köpte fastigheten. I 

Tabell 1 redovisas resultatet samt uttalanden från fastighetsägarna.  22 stycken av 

fastighetsägarna angav ”läget” som orsak eller hade ett svar som relaterades till att läget 

hade stor påverkan på köpet. En annan stor anledning till köp var att fastighetsägarna 

hade någon sorts relation till fastigheten eller området, det svaret kunde urskiljas från 10 

stycken av fastighetsägarna. Fyra stycken av fastighetsägarna svarade att en anledning till 

köp var närheten till åretruntbostaden och två stycken av fastighetsägarna svarade att 

prisbilden påverkade deras beslut. 

 

Tabell 1. Vad var det som gjorde att du köpte fastigheten? (n=31).  
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Resultatet visar tydligt att läget har spelat stor roll i de flesta köpen och att fastighets-

ägarna värderar det högt. Vissa fastighetsägare kombinerar läget och närheten till 

åretruntbostad som en anledning till varför det blev ett köp. Resultatet visar också att 

många fastighetsägare har en tidigare relation till fastigheten eller området och det har 

påverkat beslutet i många fall. Relation till fastigheten/området har i vissa fall kombi-

nerats med närhet till åretruntbostad, prisbilden eller läget. I ett fall kombinerades närhet 

till åretruntbostad och prisbilden som en anledning till köp. 

 

4.6 Fråga 6 

I fråga sex får fastighetsägarna berätta vad fastigheten används till idag. I Tabell 2 

redovisas resultatet. 11 stycken svarade att fastigheten används som sommarstuga och 12 

stycken svarade att den används till fritidshus (året runt användning). Fyra stycken angav 

att fastigheten idag utgör permanentboende och tre stycken svarade att fastigheten 

används till ingenting. Endast en fastighetsägare svarade att fastigheten används som 

gäststugor.  

 

Tabell 2. Vad används fastigheten till idag? (n=31).  
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Resultatet visar att nästan alla fastigheter i undersökningen har ungefär samma 

användningsområde, det vill säga används som fritidshus eller sommarstuga. Där man har 

fastigheten som ett komplement till åretruntbostad. Ett fåtal har svarat att fastigheten 

används som permanentbostadshus eller att fastigheten inte används alls. Dock används 

en av fastigheterna som gäststugor och utgör också ett komplement till åretruntbostaden.  

 

4.7 Fråga 7 

Fråga sju handlar om hur mycket fastighetsägaren anser att tomtmarken och småhuset var 

värt vid köpet av fastigheten. Frågan var ”Om du skulle ha betalat för respektive del och 

varit tvungen att fördela köpeskillingen mellan dels tomtmarken och dels småhuset hur 

skulle då prissättningen enligt din mening sett ut?” De svarade på frågan genom att kryssa 

i ett av procentintervallen som fanns i svarsalternativen, där de fick avgöra hur många 

procent som de ansåg att tomtmarken utgjorde av priset och att resten var betalning för 

småhuset. I Figur 8 redovisas resultatet. Tre stycken ansåg att tomtmarken utgjorde hela 

100 procent och 11 stycken ansåg att tomtmarken utgjorde 81-99 procent. 61-80 procent 

ansåg fem stycken att tomtmarken utgjorde och fyra stycken ansåg att tomtmarken 

utgjorde 41-60 procent. Sex stycken tyckte att tomtmarken utgjorde 21-40 procent och 

två stycken tyckte att tomtmarken utgjorde 1-20 procent. 
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Figur 8. Hur mycket av köpeskillingen anser du att tomtmarken utgjorde?(n=31).  

 

Resultatet visar att fastighetsägarna hade väldigt olika uppfattningar om hur mycket de 

ansåg att tomtmarken utgjorde av köpeskillingen. Det är ett tecken på att byggnaden har 

relativt stor betydelse vid många av köpen och frågan är om byggnadsvärdet verkligen 

understiger 50 000 kronor för dessa. Dock var det 61 procent som ansåg att tomtmarken 

utgjorde 61 procent eller mer av köpeskillingen.  

 

4.8 Egna observationer 

Egna observationer har gjorts på totalt 37 av 44 fastigheter med lågt byggnadsvärde i 

Sandvikens kommun som har förvärvats de senaste åren, där 24 stycken av fastigheterna 

behandlas i enkätundersökningen. Varför resterande 7 fastigheter inte har observerats 

beror på att 5 av dessa ligger ute på en ö och 2 av dem blockerades av en bom som gjorde 

att fastigheterna inte var åtkomliga. Under observationen gjordes en utvändig besiktning 

av fastighetens läge och byggnadens standard. Samtliga fastigheter fotades. I Tabell 3 och 

4 redovisas resultaten. Totalt 37 fastigheter ingår. Vid observationen ansågs läget vara bra 

för 17 fastigheter och mycket bra för sex fastigheter. 13 fastigheter ansågs ha dåligt läge 

och en fastighet mycket dåligt läge. Standarden betraktades vara normal för 18 fastigheter 

och låg för 11 fastigheter. Fem fastigheter bedömdes ha mycket hög standard och tre 

fastigheter bedömdes ha hög standard.   
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Tabell 3. Fastighetens läge utifrån egen observation (n=37).  
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Resultatet visar att majoriteten av fastigheterna har ett läge som anses vara bra eller 

mycket bra. Många av fastigheterna ligger vid eller nära vatten som gör att läget är 

mycket bra. Det som fått mycket bra läge har sjöutsikt och ligger bra och fridfullt till. De 

fastigheter som anses ha bra läge ligger i de flesta fall i närheten av vatten och har en 

harmonisk omgivning och det är relativt lättillgängligt. Några av fastigheterna som inte 

ligger vid vatten har ett bra läge genom att de ligger i ett lättillgängligt bostadsområde 

eller i närheten av annat stort intresse såsom Kungsbergets skidanläggning. De fastigheter 

som fått dåligt läge eller mycket dåligt läge ligger långt ifrån en större väg eller precis vid 

en större väg som gör att trafiken stör. Ingen av dessa fastigheter ligger i närheten av 

vatten och de är omringade av skog eller andra byggnader.  

 

Tabell 4. Byggnadens standard utifrån egen observation (n=37).  
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Resultatet visar att många av byggnaderna har normal eller låg standard. De byggnader 

som har låg standard visar tydligt att uppgifterna i fastighetstaxeringen om att byggnaden 

inte är värd mer än 50 000 kronor stämmer. Att många byggnader har normal standard 

kan bero på att fastighetsägaren har fräschat upp byggnaden eller att utsidan eventuellt 

ger ett felaktigt intryck. Med normal standard menas att byggnaden är fullt användbar och 

ser ut att vara i gott skick för att användas som fritidshus och sommarstuga. Normalt finns 

inget vatten och avlopp till dessa fastigheter. De byggnader som anses ha mycket hög 

standard är de som har rivits och det byggts ett nytt hus. Dessa fastigheter används idag 

som permanentbostadshus. Hög standard har de hus som har blivit rustade och fått vatten 

och avlopp framdragit till fastigheten.  
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4.9 Analys av K/T-värden  

En analys av fastigheternas K/T-värden har gjorts för att få en uppfattning om byggnads-

värdet utgör en stor eller liten del av köpeskillingen. Vid samtal med Henrik Roos, 

sektionschef inom fastighetsekonomi på Lantmäteriet, framkom att ett K/T-värde på 1,65 

var jämförbart med större småhus. Större småhus skall normalt ha ett K/T-värde på 1,33. 

Är K/T-värdet mycket högre än 1,65 misstänks byggnadsvärdet överstiga 50 000 kronor 

och har fastigheten ett lågt K/T-värde är troligen tomtmarksvärdet för högt. I tabell 5 

redovisas en sammanställning av fastigheternas K/T-värden. Totalt ingår 37 fastigheter.  

 

Tabell 5. Sammanställning av fastigheternas K/T-värden.  
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Resultatet visar att fastigheternas K/T-värde varierar väldigt och att många av fastigheter-

nas K/T överstiger 1, 65. Det framkommer tydligt att de fastigheter som har högt K/T har 

ett bra läge och många av fastigheterna har köpts via mäklare och det blev budgivning vid 

köpet, som troligen höjt priset. Många av fastigheterna som har lågt K/T har köpts privat 

och vissa har också haft någon sorts relation till fastigheten eller området. Tre bidragande 

faktorer till lågt K/T är att fastigheterna ligger nära en stor väg som medför störande 

trafik och dåligt läge eller köparens relation till säljaren. Vissa fastigheter har K/T som är 

0 och det beror på att fastigheten inte har något taxeringsvärde, dessa fastigheter har 

mycket bra läge och god standard. Det här resultatet visar att många av fastigheterna 

måste vara feltaxerade och att byggnaden i många fall har stor betydelse för genom-

förandet av köpet. Ett stöd till det resonemanget är att en stor andel svarade att syftet med 

köpet var att ”bevara”. 
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5 DISKUSSION 

ISKUSSIONSKAPITLET diskuterar om resultaten från den 
empiriska undersökningen och litteraturstudien som uppkommit av 
examensarbetet. Frågeställningarna hur ser prisbildningen för 
småhus med låga byggnadsvärden ut och är byggnadsvärdet 
försumbart eller inte besvaras och diskuteras. 
 

Enkätundersökningen resulterade i en svarsfrekvens på cirka 70 procent viket får anses 

vara relativt bra. Den höga svarsfrekvensen gör det möjligt att analysera svaren. 

Tillsammans med observationerna och analys av K/T-värden ges ett bra underlag för att 

kunna dra slutsatser.  

 

På fråga ett i enkätundersökningen svarade de flesta att syftet med köpet var att bevara 

byggnaden. Detta tyder på att byggnaden är i ett relativt gott skick och bör ej ha ett 

försumbart värde. Det resultatet framkom också vid observationen där en stor andel av 

fastigheterna ansågs ha en relativt normal standard. En anledning till att fastighetsägarna 

väljer att bevara byggnaden kan vara att de hellre lägger pengarna på att få ett bra läge än 

att köpa en fastighet med sämre läge för att ha råd att rusta, bygga om eller bygga en ny 

byggnad. I fråga fem svarar de flesta fastighetsägarna att läget var avgörande för köpet.  

 

Näst vanligaste svaret på fråga ett var att rusta. Det svaret tyder också på att byggnadens 

värde inte är helt försumbart därför att fastighetsägaren är beredd att lägga ner tid och 

pengar på byggnaden som inte borde vara aktuellt om byggnaden är i så pass dåligt skick 

att värdet är försumbart. Vid observationerna ansågs de flesta byggnaderna vara i normalt 

skick som också kan vara ett bevis på att fastighetsägaren rustat. Upprustningen är ett 

tecken på att byggnaden är så pass bra att de är beredda att investera i den. 

 

Fem fastighetsägare svarade att de skulle riva och bygga nytt och köpet kan då räknas 

som ett tomtmarksköp. Alla fem svarade också på fråga sex att fastigheterna används 

eller var på väg att bli permanentbostadshus och tre av dessa fem fastigheter har ett 

mycket bra läge. Det är faktorer som lett till att köpeskillingarna är höga. Enligt 

Stevenson (2008) i litteraturstudien är det många som resonerar som så att fastigheten ger 

dem möjlighet att öka välståndet och att fastigheten utgör deras största tillgång. Det är 

därför inte konstigt att många är beredd att betala en hög köpeskilling. 

 

D 
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Majoriteten av alla fastighetsägare svarade att syftet med köpet uppfyllts. Den lilla delen 

som svarade att syftet inte uppfyllts kan bero på att de inte hunnit med att rusta, bygga om 

eller har ångrat sig.  

 

De flesta fastigheterna köptes via mäklare och vid ungefär hälften av köpen blev det 

budgivning. Budgivningen har troligen medfört att köpeskillingarna har höjts och det är 

ett bevis på att det finns ett stort intresse för fastigheterna. De fastighetsägare som inte 

köpte sin fastighet via mäklare har troligtvis en relation till fastigheten eller säljaren. Har 

köparen en relation till säljaren kan det vara en orsak till att vissa fastigheter har låga 

K/T-värden. Köpeskillingen är i dessa fall inte marknadsmässig eftersom affären skett 

inom familjen. Enligt Jauregui och Hites (2010) i litteraturstudien har fastighetsmäklaren 

en förmåga att öka chansen att få ett högre pris än vad som förväntats och det stämmer 

med resultaten.  

 

Vad som var avgörande för de flesta köpen var läget eller att det fanns någon sorts rela-

tion till fastigheten. Dessa faktorer har en stor påverkan på prisbilden. Har köparen en 

relation eller anknytning till fastigheten eller området är denne troligtvis beredd att betala 

mer för fastigheten. Har denne en relation till fastighetsägaren blir det ofta lägre köpeskil-

ling. I litteraturstudien framkommer att läget är enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 

(2010) den mest prispåverkande faktorn och det stämmer med resultaten som framgår av 

enkätundersökningen. I litteraturstudien framgår det också att vid värdering är det viktigt 

att förstå den mänskliga beslutsprocessen eftersom den påverkar priset och då är det bra 

att veta vad det var som var avgjorde att det blev ett köp enligt Almond (1999) som Daly 

et al. (2003) hänvisar till i sin artikel.  

 

I princip alla deltagande i undersökningen använder fastigheten som sommarstuga/ 

fritidshus. Orsaken till det är att byggnaderna är byggda för det ändamålet och många av 

fastigheterna ligger ganska avlägset. 

 

Fråga sju är väldigt intressant eftersom där fick fastighetsägarna själva bedöma värdet på 

småhuset respektive tomten. Svaren varierar kraftigt och det är åter igen ett bevis på att 

många byggnaders värde inte är försumbara, dock svarade cirka 45 procent av fastighets-

ägarna att tomtmarken utgjorde 81-100 procent av köpskillingen, vilket kan räknas som 

ett tomtmarksköp. Ändå var det överraskande många som angav lägre procentandelar 

vilket tyder på att byggnadens värde inte är försumbar. Resultatet att många fastigheters 

byggnadsvärde inte är försumbara är inte konstigt. Med tanke på att det i litteraturstudien 

framgår att Skatteverket inte har några fysiska uppgifter gällande byggnadens egenskaper 



29 

 

och inte heller får använda och spara informationen. Vid taxeringen kan endast 

tomtmarken värderas enligt M. Lindholm (personlig kommunikation, 10 maj 2012).  

 

Observationen visade att läget är övervägande bra och att standarden för de flesta är 

normal. För vissa byggnader var standarden hög eller mycket hög och det berodde på att 

byggnaden rustats eller rivits och det byggts ett nytt hus. De fastigheter som har dåligt 

läge hade låg köpeskilling vilket är logiskt. Det finns fastigheter som har ett K/T-värde 

som är 0 och det måste tyda på att fastigheten inte har något taxeringsvärde. Den största 

anledningen till fastighetens låga K/T är förmodligen köparens relation till säljaren och 

fastighetens dåliga läge. Och tvärtom är det med de fastigheter som har högt K/T-värde, 

där är anledningen det bra läget och att det i vissa fall blivit budgivning vid köpet.  
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6 SLUTSATS 

LUTSATSKAPITLET redovisar slutsatserna som studien lett fram till. 
Slutsatserna kopplas till frågeställningarna. Det ges ett förslag på hur 
fastigheter med låga byggnadsvärden skulle kunna hanteras vid 
fastighetstaxering. Avslutningsvis ges en reflektion och en 
rekommendation för fortsatta studier.    
 

Undersökningen visar att många byggnaders värde inte bör betraktas som försumbara. 

Flera fastighetsägare uppgav att de uppskattade byggnadsvärdet till en betydande del av 

köpeskillingen. Det tyder på att i flera fall är byggnadsvärdet inte försumbart. Något som 

styrker detta är att många fastighetsägare svarade att syftet med köpet var att bevara 

byggnaden och att vid observationen ansågs merparten ha en relativt normal standard.  

 

Många fastigheter kan betraktas som tomtmarksköp eftersom cirka 43 procent av 

fastighetsägarna ansåg att tomtmaken utgjorde 81-100 procent av köpeskillingen. Några 

fastighetsägare har valt att riva och bygga nytt och använda fastigheten som permanent-

bostad vilket tyder på att det var ett tomtmarksköp. I de fall fastigheten används som 

permanentbostad torde värdet av byggnaden, idag, överstiga 50 000 kronor. 

 

Prisbildningen varierar väldigt beroende på var fastigheten ligger och hur köpet gick till. 

De fastigheter som har ett bra läge har en hög köpeskilling. De fastigheter som sålts 

mellan släktingar eller bekanta har ofta haft ett lågt K/T-värde.  

 

Det kan konstateras att fastigheter med typkod 213 kan se ut på flera olika sätt. Det kan 

vara en fastighet som har en byggnad i väldigt dåligt skick som vid försäljning kunde 

betraktas som tomtmarksköp. Det kan även vara fastigheter som har ett bra läge och som 

är i ett relativt bra skick.  

 

Resultatet visar att fastighetsägarnas syftet med att förvärva fastigheten inte stämmer 

överens med hur dessa fastigheter hanteras i fastighetstaxeringen. Syftet riva och bygga 

nytt borde dominera, för att förvärvet ska kunna ses som ett tomtmarksköp. 

 

Frågan är då hur man ska hantera dessa fastigheter vid fastighetstaxeringen. Ett förslag 

till ett tillvägagångssätt är att fastigheterna hanteras som en småhusfastighet (220 och 

221). Typkod 220 är en fastighet som används som permanentbostad och typkod 221 är 

en fastighet som används som fritidshus. Eftersom att då får fastighetsägaren fylla i en 

S 
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vanlig deklaration där uppgifter om byggnaden sparas. Det skulle medföra att färre 

fastigheter blir feltaxerade.  

 

Slutsatserna som studien lett fram till sammanställs nedan: 

• Undersökningen visar att många byggnaders värde inte bör beaktas som 

försumbara. 

• Många fastigheter kan betraktas som tomtmarksköp. 

• Prisbildningen varierar väldigt beroende på var fastigheten ligger och hur köpet 

gick till. 

• Fastigheter med typkod 213 kan se ut på flera olika sätt. 

 

6.1 Reflektion av metodval 

Enkätundersökningen, egna observationerna och analysen av K/T-värden var ett bra val 

av metoder. Eftersom dessa kompletterade varandra och gav en bra bild av hur prisbild-

ningen för småhus med låga byggnadsvärden ser ut i Sandvikens kommun och om 

byggnadsvärdet är försumbart eller inte. Att enkätundersökningen bestod av både 

kvalitativa och kvantitativa frågor medförde utförliga svar och reflektioner från 

fastighetsägarna som var betydelsefulla för resultaten. Att göra egna observationer var 

också betydelsefullt för att själv få en uppfattning om fastigheternas standard och läge. 

Analysen kompletterade enkätundersökningen och observationerna och gjorde det lättare 

att dra slutsatser. 

 

6.2  Förslag på fortsatta studier 

En rekommendation för fortsatta studier är att undersöka fastigheter med låga byggnads-

värden i andra kommuner för att få en heltäckande bild över hur det ser ut i hela Sverige. 

Det skulle vara bra att göra undersökningar i andra delar av Sverige eftersom det är 

ganska troligt att undersökningarna skulle visa samma eller liknande resultat som den här 

studien har gjort.  
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Bilaga 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Jag heter Elin Grönvall och läser nu min sista termin på Lantmätarprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. För att avsluta mina studier skriver jag nu ett examensarbete 
som handlar om hur prisbildningen för småhus med låga byggnadsvärden ser ut. 
 
Jag vill ta reda på vad fastighetsägare har för syfte med att förvärva en fastighet 
som har ett byggnadsvärde som understiger 50 000 kronor. Undersökningen utförs 
i Sandvikens kommun och den här enkäten utgör en viktig del av undersökningen. 
Examensarbetet utförs i samarbete med Lantmäteriet i Gävle. 
 
Enkäten innehåller 7 frågor och tar cirka 10-15 minuter att svara på. Lantmäteriet 
har tillhandahållit uppgifter om fastigheterna. Svaren på enkäten kommer att 
hanteras anonymt och kommer bara att användas i mitt examensarbete. Uppgifter 
som gör att fastigheten eller fastighetens ägare kan identifieras kommer inte att 
publiceras. Varje enkät är numrerad för att underlätta hanteringen, genom 
numreringen kan jag se vilka fastighetsägare som har besvarat enkäten och vilka 
jag eventuellt behöver påminna vid uteblivet svar.  
 
Var vänlig skicka enkätsvaren i det förfrankerade svarskuvertet senast måndag 30 
april 2012. Är ni intresserad av att ta del av studien är det möjligt att läsa 
examensarbetet efter vecka 24. För mer information hör gärna av er och har ni 
några frågor dra er inte för att kontakta mig. 
 
Er medverkan är av största betydelse för mig. 
 
Ett stort tack! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Grönvall 
0763- 19 42 91 
ofk09@student.hig.se 
 
Lantmäteriet, sektionschef fastighetsekonomi: Henrik Roos 
026- 63 30 86 
henrik.roos@lm.se 
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Enkätundersökning 

Den här enkätundersökningen vänder sig till dig/er som under de senaste åren har 

förvärvat en fastighet som är taxerad som småhusenhet med typkod 213, dvs. är 

ägare till en fastighet som har ett byggnadsvärde som understiger 50 000 kr. 

1. Vad var syftet med köpet? Kryssa endast i ett svarsalternativ.  
 
Bygga om 
 
Riva & bygga nytt 
 
Rusta 
 
Bevara 
 
Annat syfte. Vilket?  
 
 

2.   Har syftet med köpet uppfyllts?  
 
Ja 
 
Nej 
 
 

3. Köptes fastigheten via en mäklare?  
 
Ja 
 
Nej 
 
 

4. Blev det en budgivning vid köpet? 
 
Ja 
 
Nej 
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5. Vad var det som gjorde att du köpte fastigheten? 
  
 
 
 
 
 
 
 

6. Vad används fastigheten till idag? 
 

 
 

 
 

 

 

7. Fundera på hur mycket du anser att tomtmarken och småhuset var värda 
vid köpetillfället.  

Om du skulle ha betalat för respektive del och varit tvungen att fördela 
köpeskillingen mellan dels tomtmarken och dels småhuset hur skulle då 
prissättningen enligt din mening sett ut? 

 Jag anser att tomtmarken utgjorde: 

1-20 % av priset och resten var betalning för småhuset 

21-40 % 

41-60 % 

61-80 % 

81-99 % 

100 % 

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 
Sammanställning av fastigheternas köpskilling och K/T-värde. Dessa fastigheter har 

observerats och deras K/T-värden har analyserats.   

 

����������
����� ���� �������������

�� �2
�� �	��

�� �2
	� ����

�� �2��� ����

��� �2��� 	���

��� �2��� �	��

�	� �2��� 

��

��� �2��� ����

��� �2��� �	���

�	� �2��� �����

��� �2��� �	��

��� �2�
� ����

�
� �2�	� �����

��� 
2��� ����

��� �2��� ����

�	� �2��� ����


�� �� �����



� 
2��� 
���

��� �2	�� ����

��� �� ����

��� �2��� �����

��� �2��� 
���

�
� �2��� ����

��� �2��� ����

��� �2��� ����

��� �2��� ����

��� �� ����

�	� �2��� ����

��� �2��� ���

�
� �2�
� ����

��� �� ����

	�� �2�� ����

	�� �2	�� �����

		� �2�	� ����

���� �2	�� ����

���� �2�	� ����

��	� �2�
� ����

���� �2��� ����

 



38 

 

Bilaga 3 

Sammanställning av fastighetsägarnas svar på enkätundersökningen.   

 

����������
����� ������ � ������!� ������"� ������#� ������$� ������%� ������&�

�� +�4���� , 56� 6"� , 56�

!����7��������

��##�)��������������

�

��� � ��������

�


�3��8 �

�� 9����� 6"� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����

�

����������

�

��3		8 �

���

9�����: �

��4���� 6"� 6"� 6"� !����

�

��� � ��������

�

��3		8 �

��� +�4���� 6"� 6"� , 56� !����

�

����������

�

��3
�8 �

��� 9����� 6"� 6"� 6"� !���� ���������� ��3��8 �

���

"�����

�&$��� 6"� 6"� 6"� !����

�

����������

�

��3		8 �

���

9�4��: �

�&�����&��� 6"� 6"� 6"� !����

���� �����3

�������

�

���8 �

��� 9����� 6"� 6"� , 56� !����

�

��� � ��������

��3		8 �

�	�

9�4��: �

�&�����&��� 6"� 6"� 6"� !����

���� �����3

�������

�

���8 �

��� +&������ � , 56� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����

�

��� � ��������

�

��3		8 �

��� 9����� 6"� , 56� , 56� !���� ��� � �������� 
�3��8 �

�
�

9�4��: �

�&�����&��� 6"� , 56� , 56� !����

���� �����3

�������

��3		8 �

�	�

"�����

�&$��� 6"� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����

�

��� � ��������

�3��8 �


�� +�4���� 6"� 6"� , 56� !���� ���������� ��3		8 �



� +�4���� 6"� 6"� , 56� !���� ���������� ��3
�8 �


�� +�4���� 6"� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����

�

 ���������

��3		8 �

��� +�4���� 6"� 6"� 6"� !����

�

��� � ��������

��3��8 �

��� +&������ � 6"� 6"� , 56� !����

�

����������

��3		8 �

��� 9����� , 56� 6"� 6"�

!����7��������

��##�)��������������

�

��� � ��������

��3
�8 �

��� "������&$��� 6"� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����7�#����

�

����������

��3		8 �

���������������������������

9�4��: �

�&�����&��� 6"� , 56� , 56� !����

���� �����3

�������

�

��3
�8 �

�	�

+�4����7�

�������&$��� 6"� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����

�

�����������

�


�3��8 �

��� +�4���� 6"� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����

�

 ���������

�

��3
�8 �

�
� +&������ � , 56� 6"� , 56� !����

�

����������

�

��3��8 �

	��

9�4��: �

�&�����&��� 6"� 6"� 6"� !����

�

����������

�

���8 �

	�� 9����� 6"� 6"� , 56�

������#����7��������

��##�)��������������

�

��� � ��������

�

��3
�8 �



39 

 

����������
����� ������ � ������!� ������"� ������#� ������$� ������%� ������&�

	�� +�4���� 6"� 6"� 6"� !���� ���������� ��3		8 �

		� +�4���� 6"� 6"� , 56� !���� ��� � �������� ��3��8 �

���� +�4���� 6"� 6"� , 56� !���� ��� � �������� 
�3��8 �

��	� "������&$��� 6"� , 56� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����

�

 ���������

�

��3��8 �

���� +�4���� 6"� 6"� , 56�

9�#��������##�$�����3�

������ �)����7�

���������##�)���3�

�����������

�

�

�

����������

�

�

�

�3��8 �

 

 


