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I 

 

Förord 
Detta examensarbete är genomfört inom Lantmätarprogrammet med inriktning ekonomi 

och juridik vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattar en kandidatuppsats om 15 

högskolepoäng och riktar sig främst till personer med viss förkunskap inom 

fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.  

Idén till studien kommer ursprungligen från sektionen för Fastighetsekonomi på 

Lantmäteriet i Gävle, då de efterfrågade material om hur marknadsvärdet för 

småhusfastigheter påverkas vid avsaknad av väg. Detta för vidare undersökning om det 

bör framtas riktlinjer för justering av dess taxeringsvärden.  

Vi vill härmed rikta ett stort tack till alla som bistått oss under arbetets gång. Hans 

Söderblom, fastighetsekonom på Lantmäteriets sektion för fastighetsekonomi i Gävle, 

som introducerade arbetes idé samt verkat som kontaktperson. Peter Karlsson, 

auktoriserad fastighetsvärderare på Värderingsinstitutet, som bistått med råd och 

intressanta funderingar. Vidare vill vi tacka alla de respondenter som tagit sig tid att 

besvara våra frågor och gjort detta arbete möjligt att genomföra. Slutligen vill vi rikta 

ett stort tack till vår handledare Märit Walfridsson, utbildningsledare för 

Lantmätarprogrammet, som kommit med värdefulla synpunkter och stöttat under 

arbetets gång. 

Vår önskan är att med detta arbete kunna bidra med värdefull information för vidare 

fortsatt forskning inom ämnet. Om ni har frågor eller funderingar som rör arbetet är ni 

välkomna att kontakta oss. 

 

Högskolan i Gävle, maj 2015 

 

Stina Borgström    Elin Norman 

stinaborgstrom@hotmail.se  elinnorman@hotmail.com  

  



 

II 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta fram ett grundläggande material för vidare undersökning 

avseende högre kvalitet vid taxeringsförfarandet i samband med justering av 

taxeringsvärden när väg fram till småhusfastigheter saknas. Detta då det idag inte finns 

några riktlinjer kring denna justering. Målet med studien är att undersöka vilken 

värdeinverkan avsaknad av väg till småhusfastigheter kan anses ha på marknadsvärdet, 

och vad som gör denna värdeinverkan svår- eller lättbedömd.  

Metoderna som tillämpats i studien avser en kvantitativ- samt kvalitativ undersökning. 

Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av telefonintervjuer med 

mäklare och fastighetsvärderare. Detta för att få en generell bild av hur marknaden 

anses uppfatta förhållandet avsaknad av väg. Denna undersökning kompletterades med 

en kvalitativ intervjuundersökning för att erhålla en djupare förståelse för hur 

marknadsvärdet påverkas av detta förhållande, samt hur denna värdebedömning går till. 

Resultatet av undersökningen pekar på att en marknadsvärdeinverkan går att påvisa i de 

fall då småhusfastigheter saknar tillgång till väg. Inverkan på marknadsvärdet är 

svårbedömt då den varierar efter olika fastighetsförhållanden, marknadsvärdenivåer och 

anläggningskostnader. Resultatet visar även att, redan vid ett avstånd på över 100 meter 

från fastigheten till närmsta körbara väg, kan inverkan på marknadsvärdet anses ligga 

över 20 procent. Slutsatserna utifrån resultatet är att en avsaknad av väg i de flesta fall 

är en värdesänkande faktor. Vidare skulle tydligare riktlinjer kring värdebedömningen 

av detta förhållande underlätta värderingsförfarandet. 

 

Nyckelord: Fastighet, marknadsvärde, fastighetstaxering, taxeringsvärde, 

fastighetsvärdering, väg, småhusfastighet 

 

 

 

 

 



 

III 

 

Abstract 
The purpose of the study is to serve as a material for further investigation concerning 

higher quality of tax procedures related to the adjustment of assessed values when there 

is no road to single- family houses. This is because there are currently no guidelines for 

this type of adjustment. The aim of the study is to investigate the value of the impact an 

absence of a road to single-family houses may have on its market value, and what 

makes this value of the impact difficult or easy to assess.  

The methods applied in the study concerns a quantitative- and qualitative research. The 

quantitative survey was conducted in the form of telephone interviews with brokers and 

property appraisers. This was done to obtain a general picture of how the market 

considers the condition of an absence of road. This survey was supplemented with 

qualitative interviews to obtain a deeper understanding of how the market value is 

influenced by this condition, and how this value assessment is done. 

The results of the survey indicate that an impact of the market value can be 

demonstrated for those single- family houses which have an absence of road. The 

impact of the market value is difficult to assess because it varies by different property 

conditions, market values and facility costs. The result also shows that, even at a 

distance of over 100 meters from the property to the nearest drivable road, the impact on 

the market value is considered to be above 20 percent. The conclusions from the results 

are that an absence of road, in the most cases, is a value lowering factor. Furthermore 

would clearer guidelines, for value assessment, facilitate the process of the valuation. 

 

Keywords: Real estate, market value, assessment, assessed value, property valuation, 

road, single- family property 
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Begrepp 
 

 

 

Förkortningar 
 

 

FTL              Fastighetstaxeringslagen SFS (1979: 1152)  

 

JB               Jordabalken SFS (1970: 994) 

 

FML               Fastighetsmäklarlagen SFS (2011: 666) 

Småhusfastighet Småhus med tillhörande tomtmark för sådan 

byggnad. 

 

Marknadsvärdeinverkan Värdeinverkan vilken föranleder en höjning eller 

sänkning av fastighetens marknadsvärde. 

 

Taxeringsvärde Ska bestämmas till det belopp som motsvarar 75 

procent av marknadsvärdet. Avser det värde som 

ligger till grund för fastighetsavgift.  

 

Väg Avser körbar väg, framkomlig med bil, året runt. 

 

Avsaknad av väg Körbar väg saknas fram till fastighetsgränsen. 

 

Vägtyp Definieras av det råmaterial som vägen är 

uppbyggd av. 
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1 Introduktion 
 

I följande kapitel ges en bakgrund till studiens ämne och relevans. Här ges även en 

närmare beskrivning av syftet och målet med undersökningen, samt dess 

frågeställningar. Avsnittet behandlar även tidigare forskning, vilka avgränsningar 

som gjorts och innehåller en kortfattad disposition över rapportens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

Taxeringsvärden för småhusfastigheter fastställs utifrån en form av schabloniserad 

massvärdering av fastigheter. Massvärdering kan, enligt Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet (2013) beskrivas som en standardiserad värdering där flera 

fastigheter värderas för en given tidpunkt utifrån statistiska metoder. Vidare förklaras 

att Lantmäteriet har en viktig roll beträffande arbetet kring den tekniska 

värderingsförberedelsen, medan det är Skatteverket som ansvarar för rådgivning och 

beslutsfattandet kring taxeringsvärden.  

Taxeringsvärdet för småhusfastigheter ska enligt Fastighetstaxeringslagen 5:2 (SFS 

1979:1152, fortsättningsvis FTL) motsvara 75 procent av marknadsvärdet vid 

värdetidpunkten, dvs. två år före taxeringsåret. Dock förekommer det ofta fall då detta 

inte stämmer i praktiken. Massvärderingen har många gånger fått kritik för att inte 

kunna återge en korrekt bild av fastigheters marknadsvärden. Enligt 

Finansdepartementet (2011) förekommer det både för höga och för låga 

taxeringsvärden i förhållande till fastigheters marknadsvärden. Detta hävdar även 

Cypher och Hansz (2003) och menar att massvärderingen innehåller vissa brister och 

kan därför generera felaktiga taxeringsvärden för enskilda fastigheter. Detta i sin tur, 

genom att taxeringsvärden bland annat ligger till grund för beskattning, skapar många 

diskussioner och debatter, inte bara i Sverige utan även i många andra länder, vilket 

Muller, Almy och Engelschalk (2010) hävdar.  

Exempel på när fastigheter kan ha åsatts felaktiga taxeringsvärden är i de fall då det 

finns förhållanden som gör att en enskild fastighet avviker från det normala i 

värdeområdet. En justering av taxeringsvärdet kan då eventuellt ske, så kallat justering 

för säreget förhållande. Fastighetsägare har möjlighet att yrka på justering i samband 
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med genomförandet av fastighetstaxeringen för småhus (Skatteverket, 2011). För att 

en justering ska bli aktuell krävs det att det säregna förhållandet kan anses ha en 

påtaglig inverkan på fastighetens marknadsvärde samt att det föranleder att det 

sammanlagda riktvärdet höjs eller sänks med minst tre procent, dock minst 25 000 

kronor (FTL 7:5). Då småhusfastigheter saknar tillgång till väg fram till 

fastighetsgränsen kan det i vissa fall utgöra ett säreget förhållande och en justering av 

taxeringsvärdet kan bli aktuell. Enligt Skatteverket (2008) förutsätts normalt i 

riktvärdet för tomtmark att en körbar bilväg ska finnas fram till fastigheten, och att om 

bilväg saknas bör en justering av taxeringsvärdet ske.  

Vidare medför det ovan beskrivna att en värdebedömning, angående förhållandet 

avsaknad av väg, måste göras för att avgöra dess inverkan på fastighetens totala 

marknadsvärde, och om fastighetens taxeringsvärde eventuellt ska justeras. 

Handläggaren Y. Hammargren på Skatteverket (personlig kommunikation, 6 maj 

2015) menar att denna bedömning ofta är svår att göra och måste anpassas efter varje 

enskilt fall. Vidare beskriver hon att Skatteverket, vilka genomför dessa justeringar, 

inte har någon officiell mall att följa vid sina bedömningar om hur vida en avsaknad av 

väg fram till fastigheten bör föranleda att taxeringsvärdet nedjusteras eller inte. Detta 

visar på att dessa värderingar inte har några konkreta riktlinjer att följa och kan 

därmed skilja sig åt från fall till fall. 

Att uppskatta och bedöma marknadsvärdet för fastigheter är överlag, enligt Brown, 

Matysiak och Shepherd (1998) en svår och komplicerad uppgift, och bygger till stor 

del på erfarenhet och marknadskännedom. De förklarar att osäkerhet gällande 

fastighetsvärdering är normalt på en aktiv marknad med den anledningen att olika 

värderingsmän har olika uppfattningar om marknadens förväntningar. Detta styrks 

även av Janssen och Söderberg (1999) som även menar att orsaken till att 

taxeringsvärdet inte alltid ger en korrekt spegelbild av marknadsvärdet, kan förklaras 

av att taxeringsvärden följer fasta modeller medan marknadsvärdet konstant förändas 

och inte regleras av bestämmelser. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att ta fram ett grundläggande material för vidare undersökning 

avseende högre kvalitet för taxeringsförfarandet i samband med justering av 

taxeringsvärden när väg fram till fastigheten saknas. Detta då det idag inte finns några 

riktlinjer kring denna justering. Målet med denna studie är att undersöka vilken 

värdeinverkan avsaknad av väg till småhusfastigheter kan anses ha på marknadsvärdet 

och, om det finns en värdeinverkan, vilka förhållanden som gör att marknadsvärdet 

påverkas. Målet innefattar även att undersöka vad som gör denna värdeinverkan svår- 

eller lättbedömd.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå målet med studien har två frågeställningar upprättats, I och II. Dessa 

frågeställningar redovisas nedan: 

I. Hur bedömer mäklare och fastighetsvärderare att marknadsvärdet påverkas av 

avsaknad av väg? 

II. Vad gör storleken på marknadsvärdeinverkan svår- eller lättbedömd, då väg 

fram till småhusfastighet saknas? 

 

1.4 Relevans 

Idén till studien kommer ursprungligen från sektionen för Fastighetsekonomi på 

Lantmäteriet i Gävle, då de efterfrågade ett material för att undersöka om det bör 

framtas anvisningar kring hur marknadsvärdet ska bedömas i samband med justering 

av taxeringsvärdet, med anledning av avsaknad av väg fram till småhusfastigheter. I 

och med detta efterfrågades en undersökning angående hur marknadsvärdet för de 

fastigheter som saknar väg kan anses påverkas.  

Denna studie är betydelsefull av två anledningar:  

1. För att en justering av taxeringsvärdet ska bli aktuell krävs det, som nämnts 

tidigare att förhållandet har en påtaglig inverkan på marknadsvärdet enligt FTL 

7:5. Det är därför av intresse att undersöka i vilken utsträckning mäklare och 
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fastighetsvärderare anser att marknadsvärdet påverkas vid avsaknad av väg, 

samt vilka faktorer som vägs in i bedömningen av värdeinverkans storlek. 

2. För att undersöka om tydligare riktlinjer avseende marknadsvärdeinverkan vid 

en avsaknad av väg bör framtas för att kunna göra mer rättvisa 

värdebedömningar. Detta är av stor vikt för att fastighetsägare ska känna större 

tillit till riktlinjerna, för när inverkan på marknadsvärdet föranleder en justering 

av taxeringsvärdet eller inte.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom liknade område som denna undersökning berör har bland 

annat utförts av Cypher och Hansz (2003), som skriver att bedömningen av 

fastigheters marknadsvärden i stor utsträckning grundar sig på taxeringsvärden. De 

menar att det kan vara problematiskt att fastställa korrekta marknadsvärden då 

taxeringsvärden inte alltid återspeglar fastigheters korrekta värden. Vidare menar 

Brown et al. (1998) att osäkerhet gällande fastighetsvärdering är normalt på en aktiv 

marknad med anledning av att värdebedömningarna i viss utsträckning bygger på 

personliga antaganden hos värderingsmännen. 

Även har tidigare examensarbeten gjorts inom liknande undersökningsområden. Ett av 

dessa examensarbeten, skriven av Arnesson och Kullander (2014), behandlar 

tillvägagångssättet för värdering av småhusfastigheter samt problematiken kring detta 

förfarande. Ett annat exmansarbete, skrivet av Larsson och Lindberg (2010), behandlar 

hur fastighetsmäklare använder sig av taxeringsuppgifter i samband med 

fastighetsvärdering, samt vilka faktorer som har störst betydelse vid fatställandet av ett 

marknadsvärde.  

Dessa undersökningar har i viss utsträckning berört denna studies ämnesområde, men 

inte i närmare bemärkelse behandlat studiens huvudämne, avsaknad av väg. Vidare har 

ingen annan studie påträffats angående marknadsvärdebedömningar i samband med 

avsaknad av väg, och det är därför av betydelse att undersöka detta område. 
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1.6 Avgränsning 

För att studien ska kunna behandla frågeställningarna på djupet och inte bli allt för 

bred görs vissa begränsningar. De fastigheter som kommer att behandlas är fastigheter 

belägna på fastlandet. Detta resulterar i att inga fastigheter på öar kommer att ingå i 

undersökningen. Om dessa skulle medtas skulle de generera ett missvisande resultat då 

det i de bestämda riktvärdeangivelserna redan tagits i beaktning att en avsaknad av väg 

föreligger. Med fastigheter på öar menas att det ända sättet att ta sig till fastigheten är 

med båt. Dock kan tilläggas, att öar med vägförbindelse kommer att tas med i 

beaktning vid studiens genomförande.  

Vidare kommer studien endast att behandla småhusfastigheter vilka berörs av studiens 

område, det vill säga de permanenthus och fritidshus som saknar tillgång till väg. 

Denna avgränsning görs då det främst är småhusfastigheter som berörs av detta 

säregna förhållande och då fastighetsägare, i samband med taxering av småhus, kan 

yrka på justering av taxeringsvärdet med anledning av avsaknad av väg.  

Gällande vägen görs även vissa avgränsningar. För att tillgång till väg ska anses 

föreligga krävs det att vägen utgörs av en körbar väg, året runt, fram till fastigheten. 

Med året runt förutsätts vägen att under vinterhalvåret vara framkomlig för bil och 

därmed plogad.  
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1.7 Disposition  

Rapportens innehåll är uppdelat i sex kapitel. Nedan beskrivs rapportens struktur och 

kapitelindelning mer ingående:  

I introduktionen beskrivs bakgrunden till det valda ämnesområdet samt syfte och mål 

med studien. I detta kapitel presenteras även studiens frågeställningar, tidigare 

forskning samt vilka avgränsningar som gjorts angående undersökningens 

genomförande. Teorikapitlet är ämnat att ge läsaren en ökad förståelse avseende 

begrepp och regleringar inom studiens ämnesområde. Kapitlet verkar som ett 

förkunskapsavsnitt till kommande resultatavsnitt i studien. I Material och metod 

återges det material och metoder som använts för att besvara studiens frågeställningar. 

Detta kapitel beskriver även vilket urval av respondenter som gjorts samt hur 

bearbetning av insamlat material genomförts. Resultatet redovisas studiens resultat 

utifrån de metoder som har tillämpats, kopplat till studiens frågeställningar, mål och 

syfte. I diskussionen analyseras, utifrån personliga åsikter och ställningstaganden, 

studiens resultat. Här förs även en diskussion över vilka begränsningar och osäkerheter 

som finns med de valda metoderna samt förslag på alternativa metoder som kan 

tillämpas. Sist i rapporten ges en slutsats som dragits utifrån studiens resultat, mål och 

frågeställningar. Här ges även en redogörelse för studiens bidrag till ny kunskap samt 

förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

I följande kapitel ges en beskrivning av grundläggande begrepp och teorier som rör 

fastighetsvärdering och taxering. Syftet med kapitlet är att öka läsarens kunskap och 

förståelse kring fastighetsmarknaden samt taxeringsförfarandet. Avsnittet kan ses som 

ett förkunskapsavsnitt till kommande resultatavsnitt i studien. 

 

1.2 Prisbildning på fastighetsmarknaden 
 

För att ett värde ska uppstå måste den specifika varan generera en framtida nytta för 

innehavaren. Enligt Persson (2011) är det förväntningarna av framtida nyttor av en 

resurs som skapar ett värde. Han förklarar detta genom att ett värde kan likställas med 

en funktion av framtida potentiella nyttor. Vidare kan prisbildningen om hur priser 

uppstår och hur de fastställs bero på en rad olika faktorer. Bergh, Jakobsson och Gallo 

(2014) menar att prisbildning för en vara på en förenklat sätt kan förklaras av utbud 

och efterfrågan. Där dessa två möts, där det med andra ord råder jämvikt mellan utbud 

och efterfrågan, skapas priser för en specifik marknad. Detta illustreras i figur 1 där 

efterfrågekurvan beskriver hur efterfrågad kvantitet på en vara förändas i förhållande 

till vad den kostar. Utbudskurvan visar hur stor den utbjudna kvantiteten av varan är i 

förhållande till vad den inbringar. Bergh et al. (2014) samt Lind och Persson (2011) 

menar att denna illustration endast är en teoretisk förenkling av hur marknaden beter 

sig, medan marknader i praktiken sällan befinner sig i jämvikt. Bergh et al. (2014) 

förklarar vidare att jämviktspriset endast råder under givna förutsättningar och ändras i 

samband med förändrade förhållanden för marknaden. Detta styrks även av Lind och 

Persson (2011) som beskriver att marknader i praktiken mer eller mindre styrs av 

monopol och andra marknadsförhållanden som marknadsbrister och kraftiga 

prisvariationer över tiden. 
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Den ovan redovisade modellen kan utvecklas och användas i olika sammanhang för att 

beskriva hur förändringar i samhället påverkar pris och kvantitet. Till exempel menar 

Lind och Persson (2011) att det som huvudsakligen styr prisbildningen för 

småhusfastigheter är just utbud och efterfrågan, och förklarar närmare hur dessa två 

begrepp förhåller sig till varandra. De båda beskriver att det vid högre fastighetspriser 

råder utbudsöverskott av fastigheter i förhållande till efterfrågan på fastigheter. Detta 

leder i sin tur till konkurrens mellan säljarna och pressar därmed fastighetspriserna 

nedåt. Motsatsvis, när efterfrågeöverkott på fastigheter är större än utbudet, leder 

konkurrensen mellan köparna till att prisnivåerna stiger. Vidare förklarar Lind och 

Persson (2011) att vid en eventuell ökning av fastighetsutbudet, till exempel på grund 

av lägre produktionskostnader, kan priset på nya hus falla samtidigt som antalet 

nyproducerade hus kan förväntas öka. Hur mycket fastighetspriserna väntas stiga när 

efterfrågad kvantitet ökar beror i sin tur på hur priskänsligt den utbjudna kvantiteten 

är. 

Utöver detta måste även en rad andra faktorer tas med i beaktning avseende 

prisbildningen. En av de absolut mest prispåverkande värdefaktorerna är läget för 

fastigheten. Lägesfaktorn innefattar vart fastigheten är belägen samt vad den 

omkringliggande omgivningen innefattar. Andra prispåverkande värdefaktorer är 

Figur 1. Marknadens utbud och efterfråga på en vara.  
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samhälls- och omvärldsknutna faktorer som bland annat innefattar välfärd och 

ekonomi. Utöver dessa har även de fastighetsanknutna- och individanknutna 

faktorerna en stor betydelse för fastighetens prisnivå. Med fastighetsanknutna faktorer 

avses bland annat byggnadens ålder och skick, boarea respektive biarea, tomtareal och 

tomtens utformning. De individanknutna faktorerna innefattas bland annat av 

hushållets struktur, finansieringsmöjligheter och känndedom om fastighetsmarknaden. 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Ytterligare gällande fastigheter brukar det, enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 

(2013) talas om fem olika grundläggande begrepp som ska vara uppfyllda för att ett 

fastighetsvärde ska uppstå. Det ska finnas ett behov och en nytta av att inneha 

fastigheten samt att fastigheten endast kan disponeras av dess ägare eller användare. 

Vidare krävs att fastigheten är möjlig att överlåta och att fastighetstypen endast finns i 

begränsad omfattning. Tillsammans utgör dessa fem punkter det som brukar kallas för 

värdeteorins kärna. Med detta menas att dessa förutsättningar tillsammans skapar ett 

värde för fastigheten som i första hand avser ett individuellt värde. 

 

2.2 Marknadsvärde och taxeringsvärde 

Ett pris är ett resultat av en faktisk händelse, medan begreppet marknadsvärde är en 

prognos för en framtida tänkt händelse. Idag finns en mängd olika definitioner av 

begreppet marknadsvärde. Definitionen förändras över tiden men kan på ett enkelt sätt 

beskrivas som det mest sannolika priset vid en försäljning av en specifik fastighet, på 

en öppen och fri marknad. Försäljningen förutsätts att ske vid värderingstidpunkten då 

fastigheten under en normal marknadsföringstid legat utbjuden till försäljning på ett 

sedvanligt sätt. Vidare får inga partsrelationer eller tvång förekomma (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

Fastigheters marknadsvärden används som en grund vid taxering. Enligt FTL 5:2 ska 

taxeringsvärdet för småhusfastigheter fastställas till det belopp som motsvarar 75 

procent av marknadsvärdet för taxeringsenheten. Det innebär att taxeringsvärdet ska 

bestämmas utifrån det rådande marknadsvärdet vid värdetidpunkten, det vill säga två 

år före taxeringsåret (FTL 5:4 st. 1). Detta år benämns nivåår. Marknadsvärdet i sin tur 

härleds från köpeskillingar från fastighetsförsäljningar som skett upp till två år före 
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nivååret, där även prisutvecklingen till och med nivååret har tagits med i beaktning 

(FTL 5:4 st. 2). 

Om en försäljning av en specifik fastighet hypotetiskt upprepades ett flertal gånger, 

skulle priset på fastigheten variera. Trots att det skulle uppstå en viss prisspridning, 

skulle en viss regelbundenhet av priserna kunna noteras. De prisnivåer som noterats 

flest gånger kan anses utgöra det mest sannolika priset för fastigheten och därmed 

även marknadsvärdet för fastigheten, se figur 2. De olika priserna uppkommer genom 

att erfarenhet och preferenser skiljer sig åt mellan olika köpare och säljare. Lorenz och 

Lützkendorf (2008) beskriver marknadsvärdet som ett resultat av ett samspel mellan 

en konstellation av prisbestämmande faktorer. Det pris som noteras flest gånger 

kommer sedan utgöra det mest sannolika priset för en viss fastighet och definieras med 

begreppet marknadsvärde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Lorenz och 

Lüzkendorf (2008) samt Janssen och Söderberg (1999) betonar vikten av att komma 

ihåg att det slutgiltiga priset kan skilja sig från marknadens uppfattning då köpare kan 

ha särskilda motiv till att köpa egendomen i fråga. Med detta klargörs att 

marknadsvärdet endast kan ses som en uppskattning, och inte detsamma som det 

slutgiltiga priset. 

 

Figur 2. Normalkurva över fastighetsöverlåtelser vid olika 

prisnivåer.  

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/action/doSearch?ContribStored=L%C3%BCtzkendorf%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/action/doSearch?ContribStored=L%C3%BCtzkendorf%2C+T
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2.3 Fastighetsmarknaden  
 

Begreppet fastighetsmarknad kan tolkas olika och kan innefatta olika 

överlåtelseformer. Lind och Persson (2011) förklarar att fastighetsmarknaden i en snäv 

definition kan anses utgöras av köp och försäljningar av fastigheter, medan en vidare 

definition även kan anses innefattas av andra överlåtelseformer som arv, byte och 

gåva. Utöver dessa tolkningar finns det även andra synsätt och aspekter på vad som 

innefattas av begreppet fastighetsmarknad. 

 

Fastighetsmarknader kan i sin tur delas in i olika delmarknader utefter typ av 

fastigheter och dess geografiska lägen. Hur denna avgränsning bör ske, och i vilken 

utsträckning beror på syftet med avgränsningen. Oftast avgränsas fastighetsmarknader 

utifrån olika särdrag och specifika egenskaper hos fastigheter som deras läge, 

fastighetstyp, ägareform och köparkategori. Utöver dessa avgränsningar är det 

framförallt, enligt Lind och Persson (2011) viktigt i marknadsanalyssammanhang att 

även göra en avgränsning gällande tidsaspekten. Det innebär att avgränsningen 

specificeras till att avse försäljningar av en viss typ av fastighet under en bestämd 

tidsperiod. Detta är en viktig del i samband med värderingsförfarandet då syftet med 

marknadsavgränsningen är att sortera ut överlåtelser av jämförbara fastigheter med 

liknade egenskaper som värderingsobjektet. Vidare påpekas även vikten av att komma 

ihåg att olika delmarknader har avvikande karaktärer och även utvecklas olika över 

tiden. 

Hur fastighetsmarknaden beter sig och utvecklas är enligt Persson (2011) starkt 

kopplat till vad som händer med ekonomin i stort, det vill säga hur framtida prognoser 

för ett lands utveckling ser ut. Resultatet av de allmänekonomiska analyserna ligger till 

grund för bedömningar av utvecklingen på orts- och fastighetsmarknadsnivå. Dessa 

används även till att förutse kommande utvecklingstrender gällande värdebärande 

faktorer kopplade till fastighetsvärden. Vidare förklaras att det framför allt är fyra 

övergripande faktorer som har stört inflytande på fastighetsmarknaden och dess 

utveckling. Dessa är inflation, ekonomisk tillväxt (BNP), räntenivå samt 

konjunktursvängningar. Med inflation menas att den allmänna prisnivån i landet 

stiger. Hur snabbt denna utveckling sker beror i sin tur på en rad olika faktorer, till 
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exempel på konsumenternas vilja att köpa varor och tjänster i förhållande till vad 

företagen kan producera. Ekonomisk tillväxt, vilket generellt mäts som en ökning av 

BNP (bruttonationalprodukten), mäter den totala produktionen av ett lands varor och 

tjänster under en viss tid, vanligtvis ett år. Räntan är beroende av inflationen och kan 

förklaras som ett pris för att få låna pengar, som i sin tur styrs av utbud och efterfrågan 

på marknaden.  Med konjunktursvängningar menas bland annat oväntade händelser 

som ger effekter på ett lands ekonomi i varierad utsträckning för flera år framöver 

(Persson, 2011).      

2.3.1 Fastighetsmarknadsanalys 

Fastighetsmarknadsanalyser för värderingsändamål kan generellt sägas ha två 

huvudsyften, nämligen för att göra en utvärdering av den aktuella fastighetsmarknaden 

samt för att samla in marknadsmässiga dataunderlag för att underlätta 

värdebedömningen. En av de vanligaste typerna av just fastighetsmarknadsanalyser för 

värderingsändamål är den så kallade ortsprisanalysen. Med hjälp av denna kan olika 

nyckeltal tas fram för att sedan användas i olika värderingsmetoder. Vilket nyckeltal 

som tillämpas är beroende av vilken värderingsmetod som används (Persson, 2011). 

Begreppet nyckeltal behandlas vidare i avsnittet nedan. 

2.3.2 Ortsprismetod 

Som nämnts ovan är en av de vanligaste värderingsmetoderna när man vill finna ett 

marknadsvärde den så kallade ortsprismetoden. Syftet med denna metod är att jämföra 

betalda priser för liknande fastigheter inom ett avgränsat område (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). För att enklare kunna göra priserna jämförbara kan dessa 

omräknas till ett jämförbar mått, det vill säga att priserna normeras. Detta kan ske på 

olika sätt och det omräknade priset benämns nyckeltal. Ett vanligt förekommande sätt 

för att göra priser jämförbara är att beräkna köpeskillingskoefficienten.  Denna metod 

innebär att köpeskillingarna för ett visst antal fastigheter görs jämförbara genom att 

dessa relateras till åsatta taxeringsvärden. Genom att använda sig av denna 

värderingsmetod fås en bra indikation till bedömningen av marknadsvärdet för den 

aktuella fastigheten. Denna variant att göra köpeskillingar jämförbara är enligt 

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2013) samt Persson (2011) en väl prövad och 

vanligt förekommande metod när det gäller att bedöma marknadsvärdet för 

småhusfastigheter. Dock nämns att köpeskillingskoefficienten bör nyttjas med 
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försiktighet vid värdering av fastigheter med mer särpräglade egenskaper. Detta på 

grund av att det kan vara svårt att finna representativa jämförelseobjekt. 

 

2.4  Mäklare, fastighetsvärderare och handläggare 

Då mäklare, fastighetsvärderare och handläggare på Skatteverket ingår i denna studie 

är det av stor vikt att veta vad som skiljer de olika yrkesgrupperna åt. Nedan beskrivs 

de olika rollerna inom fastighetsmarknaden samt de restriktioner som yrkena 

innefattar. 

2.4.1 Mäklare 

Mäklares roll är att förmedla bostäder och fastigheter och kan därmed ses som en aktör 

i samhällsbyggnadsprocessen. Närmare bestämt kan fastighetsmäklaren enligt 

Lundström (2011) beskrivas som en aktör och serviceparter i den så kallade bygg- och 

fastighetssektorn. 

Enkelt förklarat kan en mäklares yrkesroll beskrivas genom att denne verkar som en 

förmedlare mellan säljare och köpare i en bostadsaffär. Med detta vill sägas att 

mäklaren erbjuder en sammansatt tjänst kopplat till överlåtelseprocessen i 

fastighetsaffärer (Lundström, 2011). Mäklaren kan alltså ses som en servicepartner på 

fastighets- och bostadsmarknaden. Fastighets- och bostadsmarknaden kan vidare 

beskrivas som en marknad med olika typer av rättighetsöverlåtelser, till exempel 

äganderätt och nyttjanderätter. Dessa är det utrymmen där rättighetsöverlåtelserna till 

mark, byggnader och lägenheter sker. Det är viktigt att dessa marknader fungerar av en 

rad olika anledningar, inte mist ur ett arbetsmarknadsperspektiv för bostadsmarknaden. 

Mäklaren spelar här en viktig roll i sammanhanget genom att det är denna som ska 

skapa en enkel, transparent och kostnadseffektiv överlåtelseprocess mellan säljare och 

köpare. 

Enligt Lundström (2011) kan fastighetsmäklaren vidare förklaras som en 

uppdragstagare, vilken från uppdrag av säljaren eller köparen, utför en särskild 

arbetsuppgift. Oftast får mäklaren uppdrag från säljaren innefattande att hitta en 

lämplig köpare samt att arrangera överlåtelseprocessen. I regel utbetalas ersättning till 

mäklare genom en provision i procent av försäljningspriset. Detta kan, enligt 

Lundström (2011) anses utgöra ett incitament för mäklaren att skapa en snabb 
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fastighetsaffär till ett högt pris, då detta ofta gynnar både säljaren och mäklaren. Enligt 

lag är dock mäklare i Sverige skyldiga att ta rollen som oberoende medlare, och 

bevaka både säljarens och köparens intressen (Fastighetsmäklarlagen 8 §, SFS 

2011:666, fortsättningsvis FML). Vidare ska även mäklaren se till att säljaren lämnar 

relevanta uppgifter om fastigheten som kan vara av betydelse för köparen (FML 16 §).  

2.4.2 Fastighetsvärderare 

Lundström (2011) beskriver att en fastighetsvärderare i stor utsträckning kan liknas 

med rollen som mäklare då även dessa arbetar med bostäder och fastigheter som 

objekt. Precis som mäklare arbetar ofta fastighetsvärderare med kunduppdrag 

avseende fastighetsvärdering och fungerar som en professionell rådgivare för de 

värderingsuppdrag denne tar sig an. Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2013) är 

det viktigt att värderaren och uppdragsgivaren har en tydlig överenskommelse 

gällande syftet med värderingen, värderingstidpunkten, vilket värde som ska bedömas 

samt kostnaden för uppdraget. Det kan finnas flera anledningar till att en värdering 

görs, exempel på dessa anges i figur 3. För att fastighetsvärderaren ska kunna 

genomföra en korrekt och fackmannamässig värdering krävs det att denne, enligt 

Lundström (2011) besitter goda kunskaper inom ekonomi, teknik och juridik. 

 

Figur 3. Exempel på olika värderingsanledningar. 
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Alla yrkesverksamma fastighetsvärderare som uppfyller vissa grundläggande krav kan 

ansöka om medlemskap hos Samhällsbyggarna inom deras sektion för 

fastighetsvärdering (SFF). Det är en ideell nätverksorganisation som har utformat vissa 

regler som fastighetsvärderaren måste följa. Dessa innefattar bland annat att 

värderaren endast ska åta sig de värderingsuppdrag denne har kompetens för, samt att 

värderaren efter bästa förmåga ska utföra och fullfölja de uppdrag som han tagit sig an. 

Vidare innefattas dessa regler av att värderaren, vid sina uppdrag, ska följa en god 

värderingssed samt vara konsumentvägledande (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 

2013). Därutöver beskrivs att Samhällsbyggarna har auktoriserat fastighetsvärderare 

sedan 1994. Syftet med auktorisationen är att skapa en kvalitetsstämpel för kunniga 

värderare som kan åta sig värderingsuppdrag oberoende av uppdragsgivare. Det finns 

tre olika former av auktorisation, nämligen en generell som gäller för samtliga 

fastighetstyper, en som avser småhusfastigheter och slutligen en avseende 

lantbruksfastigheter. Utöver detta, för att en fastighetsvärderare ska godkännas 

auktorisationen, ställs ytterligare grundläggande krav. Bland annat finns vissa 

bestämmelser angående teori- och utbildningskrav som måste vara uppfyllda.   

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2013) beskriver att värderaren är ansvarig för 

uppgifternas riktighet som denne anger i värdeutlåtandet. Samtidigt kan uppdraget 

preciseras genom att avse en värdebedömning under vissa givna förutsättningar. 

Värderaren kan även i viss utsträckning friskriva sig från ansvar gällande 

värdeutlåtandet. Detta kan till exempel avse en friskrivning från ansvar för felaktiga 

bedömningar under värderingsuppdraget, eller angående en eventuell skada som kan 

orsakas av att värderaren inte undersökt ett visst förhållande. 

2.4.3 Handläggare på Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet i Sverige som har hand om folkbokförning, 

skatt, bouppteckningar och bevakning av statens fodringar. Det innebär att 

myndigheten bland annat behandlar skatteärenden för både företag och privatpersoner 

samt ansvarar för fastighetstaxeringen.  

Många av de anställda på Skatteverket har tidigare utbildning inriktat mot ekonomi 

eller juridik. I en handläggares yrkesroll på Skatteverket ingår det i arbetsuppgifterna 

att utreda och fatta beslut i olika typer av ärenden. En handläggare kan ha fördjupad 
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kunskap inom ett specifikt område och behandlar ärenden inom det aktuella områdets 

karaktär. Exempelvis kan yrkesrollen vara inriktad på skattehantering inom 

arbetsgivarområdet eller mot fastighetstaxering. En handläggare som arbetar med 

ärenden som berör fastighetstaxering är även den som fattar beslut om justering av 

taxeringsvärdet vid säregna förhållanden (Skatteverket A, u.å.). 

 

2.5 Fastighet och taxeringsenhet 

I Jordabalken 1:1 (SFS 1970:994, fortsättningsvis JB) beskrivs att fast egendom är jord 

och att denna är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör även allmänna 

fastighetstillbehör, byggnadstillbehör samt industritillbehör (JB 2:1-3).  

All mark i Sverige är enligt Lantmäteriet (u.å.) indelat i fastigheter och det är 

Lantmäteriet som ansvarar för rättssäkerheten av fastighetsindelningen. Varje fastighet 

avgränsas av fastighetsgränser som finns utmarkerade i mark samt är redovisade på 

fastighetskartor. I Sverige finns idag cirka 3,2 miljoner fastigheter vilka finns 

registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister. 

Begreppet taxeringsenhet behandlas i 4 kapitlet FTL. Här beskrivs att en fastighet 

utgör en taxeringsenhet och att varje taxeringsenhet ska behandlas var och en för sig 

om inget annat föreskrivits. Skatteverket är den myndighet som delar in olika typer av 

taxeringsenheter i olika typkoder (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Småhusenheter, vilka tillhör 200-serien är den typ av taxeringsenhet som kommer att 

behandlas i denna studie. Ett småhus är enligt FTL 2:2 en byggnad inrättad som bostad 

för att rymma en eller två familjer. Till småhuset beskrivs vidare att 

komplementbyggnader hör. Med komplementbyggnad menas garage, förråd eller 

annan byggnad som är fristående eller sammanbyggd med småhuset men som inte kan 

nås genom inre förbindelse utrymmena sinsemellan. Vad som är avgörande för vilken 

byggnadstyp som fastställs är vad byggnaden till övervägande del är inrättad för och 

används till. Vidare beskrivs det i FTL 4:5 p.1, att en småhusenhet är ett 

samlingsbegrepp för ett småhus med tillhörande tomtmark.  

2.6 Taxering, dess värderingsmodell 

Taxering används idag i en mängd olika sammanhang och kan generera en stor 

betydande kunskap inom en rad olika användningsområden. Taxeringsvärdens primära 
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syfte inom fastighetsmarknaden är att ligga till grund för beskattning av olika typer av 

fastigheter (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Vidare beskrivs att dessa 

taxeringsvärden kan verka som informationsbärare och vägvisare för fastigheters 

marknadsvärden. Då taxeringsvärden ofta används i samband med fastighetsvärdering 

kan det vara av stor vikt att förstå grunderna för hur taxeringsvärdena fastställs och 

vad de används till. Inför fastighetstaxeringen finns en stor mängd uppsättning av 

värderingsmodeller. Dessa modeller är enligt Skatteverket A (2014) uppbyggda så att 

de tar hänsyn till de värdefaktorer som ska tas i beaktning vid värderingsförfarandet. I 

detta avsnitt ges en närmare inblick i värderingsförfarandet som utspelas i samband 

med en taxering.  

2.6.1 Massvärdering 

När en småhusfastighet ska värderas inför den kommande taxeringen så används 

främst bestämmelserna i 1 kapitlet Fastighetstaxeringsförordningen (SFS 1993:1199) 

respektive 8 och 12 kapitlet i FTL. Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2013) 

utgörs fastighetstaxeringen av en massvärdering av fastigheter. Denna massvärdering 

kan vidare beskrivas som en värdering av flera enskilda fastigheter som sker utifrån 

statistiska metoder och etablerade värderingssystem, alla vid samma 

värderingstidpunkt. Enligt FTL 5:5 ska marknadsvärdet och därmed även 

massvärderingen baseras på tidigare likartade fastighetsförsäljningar inom orten. 

Denna typ av metod kallas, som tidigare nämnts i avsnitt 2.4.2, ortsprismetoden och 

används inom värderingsmodellen för att bland annat fastställa olika värdeområden 

inom Sverige.  

Massvärderingen som bedrivs har dock mötts av kritik. Cypher och Hansz (2003) 

menar att fastighetsuppgifterna ofta är gamla i de fall då de används vid tidigare 

massvärderingar, samt att taxeringsvärden kan avvika från marknadsvärden på grund 

av partiella underlag. Liknande kritik har även riktats av Finansdepartementet (2011), 

vilka hävdar att den massvärdering som förs, inte alltid klarar av att reflektera 

marknadsvärdet för samtliga fastigheter. 

2.6.2 Värderingsmodell för småhusfastigheter 

Det som en värdebedömning, i samband med taxering för småhus, i huvudsak ska 

grundas på är de så kallade riktvärdeangivelserna och värdefaktorerna (Skatteverket B, 
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2014). Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2013) förklarar att riktvärdeangivelserna är 

som en sammansättning av normaltomts- respektive normalbyggnadsvärden. 

Riktvärdeangivelserna erhålls från riktvärdeskartan och används för att bestämma 

småhusets respektive tomtmarkens värde (Skatteverket B, 2014). Riktvärdekartan i sin 

tur, delar in Sverige i olika värdeområden utefter den värdepåverkan vilken har störst 

inverkan på marknadsvärdet, det vill säga läget för fastigheten (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). Riktvärdeangivelserna som erhålls från denna karta är sedan 

de som fastlägger värdenivån inom ett specifikt värdeområde, och som tillsammans 

med värdetabeller och specifika värderingsregler möjliggör beräkning och åsättande av 

fastigheters taxeringsvärden.  

Värdefaktorer kan beskrivas vara enskilda egenskaper hos en fastighet som kan 

komma att påverka dess marknadsvärde (Skatteverket A, 2014). Vidare förklaras att 

benämningen av den mest förekommande tomten inom varje värdeområde är 

normaltomten för värdeområdet. Enligt FTL 12:3 ska för varje värdeområdes 

normaltomt, fem olika värdefaktorer bestämmas. Dessa värdefaktorer redovisas i figur 

4.  

 

 

Normalbyggnadsvärdet för småhus i området benämns normhus och definieras enligt 

FTL 8:3 av sex olika värdefaktorer. Dessa sex värdefaktorer redovisas i figur 5. Det är 

Figur 4. Normaltomtens fem stycken värdefaktorer. 
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sedan tomtmarksvärdet adderat med byggnadsvärdet som tillsammans utgör 

taxeringsenhetens totala taxeringsvärde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

 

 

Då en värdefaktor inte motsvarar det för värdeområdets genomsnittliga värde kan en 

justering av taxeringsvärdet ske. Denna justering benämns justering av säreget 

förhållande och kommer att behandlas vidare i avsnitt 2.7.  

 

2.7 Justering för säregna förhållanden 

I följande avsnitt ges en närmare redogörelse av vad justering av säregna förhållanden 

innebär och när detta kan komma att bli aktuellt. Det ges även en beskrivning av olika 

beräkningsmetoder för justeringens storlek. 

2.7.1 När blir en justering aktuell? 

Som tidigare nämnts kan ibland en justering av fastigheters taxeringsvärde ske, så 

kallat justering för säreget förhållande. Detta kan ske när det finns förhållanden som 

gör att fastigheten avviker från det normala och genomsnittliga inom värdeområdet. 

En fastighet som berörs av detta sägs då ha säregna förhållanden (Skatteverket, 2011). 

För att justering ska bli aktuell krävs vidare enligt FTL 7:5 st. 3 att det säregna 

förhållandet har en påtaglig inverkan på fastighetens marknadsvärde. Detta anses 

föreligga när förhållandet leder till att taxeringsvärdet höjs eller sänks med minst tre 

procent, dock minst 25 000 kronor. Som följd medför detta att en justering för ett 

Figur 5. Normalbyggnadens sex stycken värdefaktorer. 
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säreget förhållande kan innebära att taxeringsvärdet för fastigheten antingen höjs eller 

sänks för att bli mer individuellt anpassat.  

Det är fastighetsägaren som, i samband med fastighetstaxeringen för småhus kan yrka 

på justering av fastighetens taxeringsvärde (Skatteverket, 2011). Justeringen görs på 

taxeringsenhetens sammanlagda riktvärde enligt FTL 7:5 st. 1. Dock kan vissa 

justeringsanledningar hänföras till antigen fastighetens byggnadsvärde eller 

tomtmarksvärde.  Exempel på justeringsanledningar avseende tomtmarksförhållanden 

kan vara höga bullernivåer, när fastigheten saknar tillgång till väg eller har en extremt 

svårutnyttjad tomt. Justeringar för säreget förhållande som anknyts till byggnadsvärdet 

kan till exempel vara höga radonhalter, byggnadsskador som omfattande mögel- eller 

fuktskador, samt eftersatt underhåll med hänsyn till husets ålder. För att en justering 

ska bli aktuell, måste samtliga justeringsanledningar innebära en avvikelse från det 

som är förutsatt i riktvärdet för värdeområdet (Skatteverket, 2011). 

Ibland kan inte enskilda avvikelser avseende tomtmark eller byggnadsvärdet för en 

fastighet ensamma leda till en justering. Skatteverket (2008) förklarar dock att en 

justering av fastighetens sammanlagda riktvärde trots detta kan bli aktuell om flera 

sådana justeringsanledningar gemensamt leder till att justering av fastighetens 

sammanlagda riktvärde bör ske. Det är dock viktigt att påpeka att om det finns flera 

värdefaktorer som både medför en sänkning och en höjning av fastighetens värde, 

sammanläggs dessa. Det är sedan nettot efter sammanläggningen som måste överstiga 

den lägsta nivån för inverkan enligt FTL 7:5 st. 3 för att justering ska bli aktuell.  

2.7.2 Beräkning av justeringens storlek 

I FTL 7:5 st. 2 anges att justeringen ska ske på ett sådant sätt att denna motsvarar 75 

procent av skillnaden av taxeringsenhetens marknadsvärde med- respektive utan 

säregna förhållanden. 

Skatteverket (2008) beskriver närmare vilka två metoder som används för att beräkna 

justeringens storlek. En direkt metod syftar till att direkt bestämma det säregna 

förhållandets värdeinverkan på fastighetens marknadsvärde. Med ledning av 

kostnaderna för att återställa bristfälligheten görs sedan en bedömning om dessa 

kostnader kan anses påverka marknadsvärdet, och med hur stort belopp detta i sådant 

fall utgör av marknadsvärdet. Sedan multipliceras det framräknade värdet med 0,75 för 
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att reducera det till taxeringsvärdenivån. Denna metod kan till exempel tillämpas då 

det förekommer fuktskador på en byggnad och vad det då eventuellt skulle kosta att 

åtgärda fuktskadorna. 

Den andra metoden som beskrivs är den indirekta metoden, vilket innebär att en 

bedömning av fastighetens taxeringsvärde med- respektive utan det säregna 

förhållandet görs och justeringen sker därefter utifrån skillnaden mellan dessa världen. 

Ett exempel på när denna metod ska användas är om justeringen avser en bullerstörd 

fastighet. Detta innebär att en justering av storleken bestäms som 75 procent av 

skillnaden i marknadsvärdet för fastigheten med buller respektive utan buller. 

Vidare beskriver Skatteverket (2008) att riktvärdet för tomtmark för en småhusenhet 

normalt förutsätter att körbar bilväg finns fram till tomtgränsen. Dock ges det inga 

närmare råd för bedömningen av värdeinverkans storlek vid avsaknad av väg. Som 

enda vägledning beskrivs att ”om bilväg saknas fram till tomtgränsen och sådan är 

förutsatt i riktvärdet, bör en nedjustering av riktvärdet aktualiseras” (Skatteverket, 

2008, s. 170).   
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3 Material och Metod 
 

I följande kapitel presenteras de metoder och material som används i studiens 

undersökning, samt förfarandet kring insamling och bearbetning av dessa. Det ges 

även en närmare beskrivning av vilka begränsningar för studien som gjorts, samt hur 

urvalet av respondenter gått till.  

 

3.1 Val av metod 
 

Den vanligaste och mest använda metoden för att undersöka hur fastighetspriser 

varierar och skiljer sig åt utefter olika fastighetsförhållanden är att göra en 

ortsprisanalys. För att kunna ha genomfört en ortsprisanalys i den här studien hade 

fastighetsförsäljningar av småhusfastigheter som saknar tillgång till väg, som sålts 

inom ett specifikt område, behövts sorterat ut och jämförts med försäljningar av 

liknande fastigheter med tillgång till väg. Då detta material kan vara svårt att finna har 

studien baserats på nedanstående metoder. En utförligare diskussion kring metodval 

återfinns i avsnitt 5.2.3. 

 

Denna studie har grundats på en kombination av en kvantitativ- och kvalitativ 

undersökning. Detta för att samla in ett material med ett brett spektrum som belyser 

olika vinklar av studiens forskningsfrågor. Genom att tillämpa en kvantitativ 

undersökning likväl som en kvalitativ undersökning ges, enligt Lund (2012) möjlighet 

att besvara frågeställningar som berör både orsaksbeskrivning samt orsaksförklaring. 

Genom att kombinera dessa två undersökningsmetoder erhålls ett bredare och mer 

täckande material, samtidigt som de två olika metoderna kompletterar varandra. Detta 

styrks även av Ejvegård (2009) som menar att det finns fördelar med att kombinera 

kvantitativa- och kvalitativa metoder då metoderna täcker olika infallsvinklar av 

frågeställningarna 
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3.2 Kvantitativ undersökning 

Nedan ges en närmare beskrivning av det urval av respondenter som ingått i den 

kvantitativa undersökningen. Här ges även en presentation för hur insamling och 

bearbetning av material gått till.  

3.2.1 Urval av respondenter 

En kvantitativ undersökning genomfördes i form av telefonintervjuer. För att finna 

lämpliga respondenter till telefonintervjuerna kontaktades både mäklare och 

fastighetsvärderare, då båda dessa yrkesgrupper bedömdes ha en god kännedom inom 

studiens ämnesområde. Då studiens mål innefattar hur marknadsvärdet påverkas av 

avsaknad av väg, valdes dessa respondenter då det i deras arbetsuppgifter ingår att 

bedöma marknadsvärdet för småhusfastigheter. 

Totalt deltog 32 stycken respondenter. Utav dessa var 24 fastighetsmäklare och åtta 

fastighetsvärderare. Anledning till att ett större antal mäklare än fastighetsvärderare 

valdes för intervju, var att det finns fler verksamma mäklare med småhusvärdering 

som huvudområde än verksamma auktoriserade fastighetsvärderare inom samma 

huvudområde. Vidare i urvalet av respondenter togs även hänsyn till deras kunskap 

inom området. Detta medförde att endast mäklare och fastighetsvärderare med 

småhusfastigheter som huvudområde kom att ingå i undersökningen. 

För att få en bred spridning av inhämtade synpunkter och erfarenheter, gjordes 

fördelningen av de deltagande respondenterna jämt över landet. Detta för att resultatet 

skulle bli så representativt som möjligt för hur mäklare och fastighetsvärderare i 

Sverige över lag, ser på studiens frågeställningar, än om urvalet hade begränsats till ett 

mindre geografiskt område. 

Spridningen av mäklarnas verksamhetsområden fördelades så att åtta mäklare från 

varje landsdel i Sverige ingick i undersökningen. Denna avgränsning gjordes med 

hänsyn till studien genomförandet samt genom att ett mättat resultat ansågs ha 

uppnåtts. Det innebar att det inkom några nya aspekter och åsikter på intervjufrågorna 

samt att det inte genererade i någon större procentuell förändring av svarsfördelningen. 

Därpå gjordes en fördelning av mäklarnas verksamhetsområden utefter städer i 

respektive landsdel, det vill säga över Norrland, Svealand och Götaland. För att 
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därefter få svar från mäklare oberoende av varandra valdes ett antal mäklarfirmor ut. 

De mäklarfirmor som de mäklare, vilka ingick i undersökningen, arbetade på var 

Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, Svensk fastighetsförmedling och Skandiamäklarna. 

Dessa mäklarfirmor valdes då samtliga är väletablerade företag på marknaden och 

finns stationerade på många orter i Sverige.  

Även fördelningen av de fastighetsvärderare som deltog i undersökningen gjordes med 

hänsyn till deras geografiska verksamhetsområden. Totalt ingick åtta värderare, alla 

verksamma inom olika orter. Antalet fastighetsvärderare begränsades till åtta då 

kvantiteten mäklare från respektive landsdel var åtta till antalet. Samtliga värderare 

arbetade inom NAI Svefa. Detta urval gjordes då NAI Svefa är ett utav Sveriges mest 

väletablerade värderingsföretag med ett flertal kontor fördelade med en stor geografisk 

spridning över landet. 

Därefter skedde urvalet av samtliga respondenter som ingick i intervjuundersökningen 

genom att de valda företagen, på de olika orterna, kontaktades och studiens ämne 

respektive syfte presenterades. Sedan, efter att ha blivit hänvisade av kontorets växel, 

togs vidare kontakt med de respondenter på respektive kontor, vilka besatt mest 

kunskap angående studiens ämnesområde. En sammanställning av urvalets städer och 

företag återfinns i bilaga 4.  

3.2.2 Insamling och bearbetning av data  

Syftet med undersökningen var att genomföra korta och enkla telefonintervjuer med 

ett stort antal respondenter för att få ett kvantitativt underlag representativt för om 

samma frågor ställts till ett större antal personer. Varje intervju följde en tydlig mall, 

vilket enligt Glogowska, Young och Lockyer (2011) är viktigt för att strukturera och 

genomföra likvärdiga intervjuer. 

Intervjuerna utfördes under en veckas tid. Telefonintervjuerna gick till genom att 

respondenterna till att börja med ringdes upp och fick förfrågan om de ville delta i 

undersökningen. Då antalet respondenter skulle vara jämt fördelade i varje landsdel 

kontaktades respondenter tills det att åtta stycken intervjuer från vardera landsdel var 

genomförda. Totalt sett kontaktades 40 stycken av det utvalda, till anseende 

representativa respondenterna. Utav dessa var 31 stycken mäklare och nio stycken 

fastighetsvärderare. Av det totala antalet respondenter ställde 24 mäklare och åtta 
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fastighetsvärderare upp på att bli intervjuade. Detta resulterade i att det totalt ingick 32 

stycken respondenter i undersökningen, vilket genererade i en svarsfrekvens på 80 

procent. I de fall respondenterna tackade ja till ett deltagande i undersökningen men 

inte för den aktuella tidpunkten kunde besvara frågorna, bokades en ny tid för 

telefonintervju in. Bland de respondenter som avböjde att delta i undersökningen var 

de främsta orsakerna tidsbrist eller bristande kunskap om studiens ämnesområde. 

Varje enskild intervju tog mellan sex till tio minuter att genomföra. Då intervjun 

påbörjades fick samtliga respondenter en förklaring till studiens bakgrund och syfte, 

samt de avgränsningar som respondenterna skulle ta hänsyn till vid besvarandet på 

frågorna. Syftet och de avgränsningar som gavs presenteras i avsnitt 1.2 respektive 

1.6. Under samtliga intervjuer antecknades respondenternas svar på varje fråga utefter 

ett bestämt frågeformulär (se bilaga 1). Samtliga respondenter fick även i slutet av 

varje intervju förfrågan om de i rapporten ville vara anonyma eller namnges. 

Majoriteten angav att de gärna ställde upp på en intervju men föredrog att vara 

anonyma. Utifrån detta togs sedan beslutet att låta samtliga respondenter i studien vara 

anonyma och insamlat material har behandlats därefter.  

Därpå sammanställdes resultatet av samtliga telefonintervjuer för sedan urskilja hur de 

olika svarsalternativen stod i förhållande till varandra. Utifrån de insamlade svaren 

analyserades hur många procent av det totala antalet respondenter som svarat ja- 

respektive nej på frågorna ett, två, tre och fem, samt hur procentfördelningen såg ut i 

förhållande till svarsalternativen på fråga fyra och sex (se frågeformulär bilaga 1). 

Vidare gjordes en sammanställning av hur antalet mäklare respektive 

fastighetsvärderare svarat enligt ovan. Denna svarsfördelning, mellan de olika 

yrkesgrupperna, presenteras i resultatet utefter numeriskt antal. Anledningen till den 

numeriska presentationen var att antalet mäklare respektive fastighetsvärderare skilde 

sig kraftigt åt, att en procentfördelning mellan dessa skulle bli missvisande. 

Svarsfördelningen bland det totala antalet respondenter presenteras dock även i 

procent. Sist gjordes en kvalitativ tolkning av de följdfrågor där respondenterna fick 

möjlighet att vidareutveckla sina ställningstaganden och synpunkter. Detta för att 

komplettera de övriga frågorna samt ge ett mer innehållsrikt resultat.   
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3.3 Kvalitativ undersökning  

Som ett komplement till den kvantitativa insamlingen tillämpades även en mer 

djupgående kvalitativ undersökning. Enligt Biggam (2011) kännetecknas en kvalitativ 

undersökning av att frågorna behandlas mer djupgående, och att respondenterna där 

med får möjlighet att mer utförligt, förklara sina åsikter och ställningstaganden. Vidare 

förklaras av Ejvegård (2009) att en kvalitativ metod ger möjlighet till en större 

öppenhet och fylligare svar. Detta avsnitt beskriver hur insamling och bearbetning av 

data för studiens kvalitativa undersökning genomfördes samt hur urval av 

respondenter gick till.  

3.3.1 Urval av respondenter 

För att mer ingående och beskrivande kunna identifiera vilka orsaker och samband 

som påverkar marknadsvärdet i olika utsträckning intervjuades två stycken 

fastighetsvärderare verksamma i Gävle på Värderingsinstitutet Södra Norrland. Detta 

urval gjordes då Värderingsinstitutet är ett stort värderingsföretag som finns stationerat 

på ett flertal orter i Sverige. Genom att intervjua två fastighetsvärderare stationerade i 

Gävle gavs även möjligheten till personliga möten med respondenterna. Valet av att 

intervjua två fastighetsvärderare var för att få en mer täckande svarsbild av 

intervjufrågorna än om endast en fastighetsvärderare intervjuats, samt för att urskilja 

eventuella likheter och skillnader mellan deras åsikter.  Båda respondenterna hade lång 

yrkeserfarenhet inom fastighetsvärdering samt erfarenhet av värderingar rörande 

studiens ämnesområde. Detta medförde att dessa två respondenter ansågs lämpliga för 

intervjuernas syfte.  

Efter att ha blivit hänvisade av H. Söderblom, fastighetsekonom på Lantmäteriet i 

Gävle, kontaktades även en handläggare på Skatteverket. Denne hade lång 

yrkeserfarenhet och kunskap inom taxering och värdering. Intervjun genomfördes för 

att bland annat få information om vilka svårigheter som kan anses föreligga vid 

bedömning av inverkan på marknadsvärdet i samband med justering av 

taxeringsvärdet, då väg fram till fastigheten saknas. Detta för att undersöka om 

handläggaren på Skatteverket upplever liknande svårigheter som mäklarna och 

fastighetsvärderarna uttrycker i samband med värderingsprocessen. Endast en 

handläggare på Skatteverket valdes att intervjuas. Denna begränsning gjordes då 
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handläggaren besvarade intervjufrågorna efter hur Skatteverkets arbetsorganisation 

fungerar och vilket material de har att tillgå vid sina bedömningar.  

3.3.2 Insamling och bearbetning av data  

Intervjuerna av kvalitativ karaktär följde en semistrukturerad intervjuform, vilket 

enligt Biggam (2011) kännetecknas av att intervjun följer en tydlig struktur samtidigt 

som följdfrågor och förtydligande av frågeformuleringar kan förekomma.   

Intervjuerna med de två fastighetsvärderarna skedde genom personliga möten för att 

på bästa sätt kunna genomföra en djup intervju. Respondenterna kontaktades först via 

mail och fick där förfrågan om de var villiga att delta, samt en presentation av vad 

intervjun skulle behandla. De båda intervjuerna ägde sedan rum på 

Värderingsinstitutets kontor i Gävle och tog cirka 40 minuter vardera att genomföra. 

Båda intervjuerna spelades in för att sedan i efterhand, genom att lyssna på 

inspelningarna, noggrant kunna återge respondenternas reflektioner och synpunkter. 

De båda respondenterna var i rapporten villiga att refereras med namn, och insamlat 

material behandlades i resultatavsnittet därefter. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2.  

Intervjun med en handläggare på Skatteverket skedde genom en telefonintervju. Detta 

då respondenten var stationerad på Skatteverkets kontor i Göteborg. Respondenten 

kontaktades via telefon och gavs inledningsvis en presentation om studiens 

undersökningsområde samt intervjuns syfte. Under intervjun gjordes noteringar 

samtidigt som samtalet spelades in för att sedan, på ett enkelt och korrekt sätt kunna 

återge respondentens svar på intervjufrågorna. Även här fick respondenten 

avslutningsvis förfrågan om denne ville vara anonym eller inte. Här valde 

respondenten att anges med namn i rapporten och intervjumaterialet har behandlats 

därefter. Intervjun tog cirka 30 minuter att genomföra. Intervjufrågorna återfinns i 

bilaga 3. 
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4 Resultat 
 

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Inledningsvis presenteras resultatet från 

den kvantitativa undersökningen för att sedan avslutas med resultatet från den 

kvalitativa undersökningen. 

 

4.1 Kvantitativ undersökning  

Av de 40 personer som kontaktades besvarade 32 av dessa undersökningens 

intervjufrågor. Detta genererade en svarsfrekvens på 80 procent. Av dessa var 24 

stycken fastighetsmäklare och åtta stycken auktoriserade fastighetsvärderare 

verksamma inom studiens ämnesområde. I nedanstående avsnitt presenteras resultatet 

av den kvantitativa undersökningen med vissa inslag av kvalitativa analysresultat. 

Telefonintervjuerna besvarar hur mäklare och fastighetsvärderare bedömer att 

marknadsvärdet påverkas av en avsaknad av väg fram till småhusfastigheter, samt vad 

som vid detta förhållande gör inverkan på marknadsvärdet svår- eller lättbedömt. 

Telefonintervjuernas frågeformulär återfinns i bilaga 1. 

4.1.1 Inverkan på marknadsvärdet 

Den första intervjufrågan som ställdes till respondenterna var: Anser du att 

marknadsvärdet för en småhusfastighet påverkas då det inte finns en körbar väg fram 

till fastighetsgränsen?  

På denna fråga svarade samtliga mäklare och fastighetsvärderare ja. Det innebär att 

100 procent av respondenterna ansåg att detta förhållande har en inverkan på 

marknadsvärdet. 

4.1.2 Tidigare erfarenhet  

Fråga två som ställdes var: Har du tidigare erfarenhet av småhusvärderingar då en 

avsaknad av körbar väg har förelegat?  

Av respondenterna hade 18 stycken av de tillfrågade mäklarna och fem stycken av 

fastighetsvärderarena tidigare varit med om värderingar då detta förekommit. Detta 
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resulterade i att sex stycken av mäklarna samt tre stycken av fastighetsvärderarna inte 

besatt tidigare erfarenhet. 

Totalt sett svarade 23 stycken av de samtliga respondenterna ja på frågeställningen 

medan de återstående nio respondenterna svarande nej. Den totala procentuella 

svarsfördelningen visar därmed att 72 procent av de tillfrågade hade tidigare 

erfarenhet, och de resterande 28 procenten inte hade erfarenhet. Den procentuella 

svarsfördelningen av samtliga respondenter visas i figur 6.      

 

4.1.3 Svår- eller lättbedömt marknadsvärde 

Fråga nummer tre i intervjuundersökningen var: Är en bedömning av marknadsvärdet, 

då en avsaknad av körbar väg föreligger, svår att göra?  

Av de tillfrågade mäklarna ansåg 18 stycken att marknadsvärdebedömningen är svår 

att göra, medan de övriga sex fann bedömningen lätt att göra. Av fastighetsvärderarna 

tyckte sig sju stycken finna att marknadsvärdet är svårbedömt, medan endast en av 

dessa fann bedömningen enkel.  

Totalt sett ansåg 25 av respondenterna att marknadsvärdet är svårbedömt medan de 

resterade sju ansåg att marknadsvärdet är lättbedömt. Det vill säga att 78 procent av 

respondenterna ansåg att marknadsvärdet är svårbedömt medan de övriga 22 procenten 

Figur 6. Fråga 2: Har du tidigare erfarenhet av småhusvärderingar 

då en avsaknad av körbar väg har förelegat? 
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såg marknadsvärdebedömningen som relativt enkel att göra. Den procentuella 

svarsfördelningen utifrån samtliga respondenter visas i figur 7. 

 

Då respondenterna besvarat frågan ovan ställdes vidare en följdfråga: Utefter det ovan 

nämnda svaret, kan du förklara varför?  

Dessa motiveringar är sammanställda under kategorierna nedan.  

4.1.3.1 Läget 

Samtliga som ansåg att värderingen är svårbedömd tyckte att de övriga värdefaktorer 

som föreligger för en fastighet är för avgörande för att kunna bedöma en avsaknad av 

en vägs inverkan på marknadsvärdet. Samtliga respondenter som menade att 

marknadsvärdet var svårbedömt, tyckte att läget för fastigheten var den mest 

avgörande faktorn och även en förutsättning för vidare bedömning av hur stor 

värdeinverkan på marknadsvärdet en avsaknad av väg skulle ge. Dessa menade att de 

områdes- samt fastighetsanknutna lägesfaktorer som föreligger i det unika fallet är näst 

intill omöjliga att bortse från. Vidare ansåg åtta stycken av dessa att fastighetens 

utseende och dess läge kan ha en större inverkan på fastighetens slutgiltiga 

marknadsvärde än vissa avvikande förhållanden, som i de fall då väg fram till 

fastigheten saknas. 

Av samtliga respondenter i undersökningen påpekade 17 stycken av dem att detta 

förhållande troligtvis är främst förekommande bland fritidsfastigheter belägna på 

Figur 7. Fråga 3: Är en bedömning av marknadsvärdet, då en 

avsaknad av körbar väg föreligger, svår att göra? 
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glesbygden och vid avskilda skogsområden i de norra delarna av Sverige. Därav var 

det, enligt vissa respondenter versamma i södra Sverige, svårt på grund av oerfarenhet 

att göra värdebedömningar då det är relativt ovanligt förekommande där.  

4.1.3.2 Ortsprismaterial 

Vidare ansåg tio av respondenterna, både mäklare och fastighetsvärderare, att det är 

svårt att sätta ett värde på en specifik typ av egenskap men att en generell bedömning 

skulle kunna göras med hjälp av jämförelseobjekt för fastigheter med liknande 

egenskaper. Det skulle kunna göras genom att samla in och jämföra likvärdiga 

fastigheter inom ett område med tillgång till väg, med fastigheter inom samma område 

som saknar tillgång till väg. Detta för att sedan se hur marknadsvärdenivån skiljer åt 

sig mellan dessa fastigheter. Det ovan beskrivna sättet att värdera, som benämns 

ortsprismetoden, är enligt respondenterna en enkel och tidseffektiv metod för att få en 

övergripande prisbild av den aktuella fastighetsmarknaden i det valda området. Dock 

menade samtliga av dessa att det vid dyrare fastigheter är svårt att finna ortprismaterial 

med liknande förutsättningar som för det aktuella värderingsobjektet, och att detta 

därmed leder till mer svårbedömda fastighetsvärderingar vid stigande fastighetspriser. 

Samtidigt nämnde åtta stycken av de tillfrågade att det troligtvis är enklare att finna 

jämförelseobjekt, det vill säga fastigheter som saknar tillgång till väg, vid insamling av 

ortprismaterial för fastigheter i lägre prisklasser. Detta gör i sin tur att marknadsvärdet 

i dessa fall kan vara lättare att uppskatta då ett större utbud av ortprismaterial troligtvis 

finns att tillgå.  

4.1.3.3 Fastighetsägarens preferenser 

En annan aspekt som de respondenter hade, vilka ansåg att marknadsvärdet är 

svårbedömt vid avsaknad av väg, var att olika individer har olika åsikter och 

värderingar i vad som anses tillfredsställande och inte. Vanligtvis anses en avsaknad 

av väg vara en värdesänkande faktor då det medför problematik att ta sig fram till 

fastigheten. Dock kan detta, som det i ett fåtal tidigare fall visat sig, enligt tre stycken 

av de tillfrågade respondenterna, vara till en tillgång för fastighetsägaren. Dessa 

köpare värdesätter ofta lugn och avskildhet, och anser därför inte att en avsaknad av 

väg är en värdesänkande faktor. Tolv stycken av respondenterna menade också att det 

är svårt att bestämma ett pris på de fastigheter som saknar tillgång till väg just för att 

marknadsvärdet kan variera beroende på vilken målgrupp försäljningen riktar sig mot. 

Vad köparen kan tänkas betala var enligt de tillfrågade bland annat beroende av de 
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resurser betraktaren besitter, deras preferenser angående bekvämlighet samt vad 

fastigheten kan tänkas tjäna för ändamål. 

4.1.3.4 Anläggningskostnader 

Av de mäklare och fastighetsvärderare som intervjuades och ansåg marknadsvärdet 

som svårbedömt påpekade 16 av dem att om möjligheten finns att anlägga en väg fram 

till fastigheten, är de eventuella anläggningskostnaderna för vägen avgörande i hur stor 

utsträckning marknadsvärdet maximalt kan påverkas. Med detta menas att det belopp 

som anläggningskostnaderna uppgår till, motsvarar den värdeminskning som 

marknadsvärdet högst bör reduceras med. Respondenterna menar att 

marknadsvärdeinverkan i de flesta fall är lägre än själva anläggningskostnaderna och 

att det därigenom är svårt att göra en korrekt bedömning av det belopp som 

marknadsvärdet bör sänkas med. Detta eftersom att anläggningskostnaderna endast 

kan ses som en vägledning för justeringsbeloppet, samt att denna typ av bedömning är 

svår att genomföra då de oftast inte har fullständiga uppgifter för 

anläggningskostnaderna.  Trots detta ansåg många att anläggningskostnaderna som 

utgångspunkt, är det bästa tillvägagångssättet för att bedöma marknadsvärdeinverkan 

då det idag inte finns någon tydlig metodik för dessa typer av värderingar.   

4.1.3.5 Lättbedömt marknadsvärde 

De tidigare åsikterna har berört olika synpunkter kring varför marknadsvärdet är 

svårbedömt. Dock var det sju stycken respondenter som argumenterade för det 

motsatta. Dessa ansåg att det på ett relativt enkelt sätt går att beräkna kostnaderna för 

att anlägga en väg. Genom att sedan reducera fastighetens marknadsvärde med 

motsvarande belopp för anläggningskostnaderna erhålls därigenom, enligt dessa 

respondenter, det slutgiltiga marknadsvärdet för fastigheten. De respondenter som var 

av denna åsikt menade därmed att en avsaknad av väg alltid kan anses medföra en 

negativ inverkan på fastighetens marknadsvärde. Dessa menade även att bedömningen 

kring hur mycket marknadsvärdet kan anses påverkas i första hand beror på 

anläggningskostnaderna för att eventuellt uppföra en väg, snarare än på de övriga 

fastighetsförhållanden eller målgrupp av köpare. 
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4.1.4 Värdeinverkan utefter fastighetens marknadsvärdenivå 

Den fjärde intervjufrågan som ställdes var: För vilken marknadsvärdenivå för 

småhusfastigheter, anser du att en avsaknad av en körbar väg, uppgår till en inverkan 

på minst tio procent av marknadsvärdet? 

Av de tillfrågade mäklarna angav 17 stycken av dessa ett marknadsvärde. Dessa 

värden varierade mellan 100 000 till 700 000 kronor. De övriga mäklarna kunde inte 

urskilja ett specifikt marknadsvärde för fastigheten, men fyra av dem poängterade 

dock att inverkan kan anses uppgå till tio procent redan vid en marknadsnivå omkring 

300 000 till 500 000 kronor. Vidare antydde tio stycken av samtliga mäklare att, desto 

högre marknadsvärde en fastighet anses ha, desto större inverkan på marknadsvärdet 

ger en avsaknad av väg. Motsatsvis ansåg fyra stycken mäklare att ju lägre 

marknadsvärde en fastighet anses ha, desto högre inverkan på marknadsvärdet ger en 

avsaknad av väg. 

Av fastighetsvärderarna angav tre stycken ett marknadsvärde. Marknadsvärdena 

varierade mellan 300 000 till 500 000 kronor. De övriga fem kunde inte urskilja ett 

specifikt värde för fastigheten men angav att inverkan på marknadsvärdet troligen 

uppgår till tio procent redan vid en marknadsnivå omkring 300 000 till 600 000 

kronor. Vad som även nämndes av sex fastighetsvärderare, var att inverkan på 

marknadsvärdet stiger ju högre marknadsvärdet för en fastighet är. Motsatsvis ansåg 

de övriga två fastighetsvärderarna att inverkan på marknadsvärdet blir större desto 

lägre marknadsvärdet för fastigheten är.  

Av det totala antalet respondenter angav 20 stycken, vilket motsvarar 63 procent, en 

specifik marknadsvärdenivå. Spridningen av dessa marknadsvärdenivåer, för när 

inverkan kan anses vara minst tio procent av marknadsvärdet, presenteras i figur 8 och 

varierar mellan 100 000 till 700 000 kronor. 



 

34 

 

 

4.1.5 Vägförhållanden i omkringliggande områden 

Fråga fem i intervjun var: Anser du att marknadsvärdet för värderingsobjektet 

varierar beroende på vilken typ av väg som finns fram till kringliggande fastigheter i 

området? Detta då en körbar väg fram till det berörda värderingsobjektet saknas. 

Av dessa ansåg 19 stycken av mäklarna att marknadsvärdeinverkan påverkas av vilken 

typ av väg det är som är anlagd fram till övriga fastigheter i området, medan de 

återstående fem stycken av de tillfrågade menade att detta inte hade någon bidragande 

effekt på inverkans storlek. Vidare fann fyra stycken av de tillfrågade 

fastighetsvärderarna att vägtypen inom området spelar roll för storleken på 

marknadsvärdeinverkan, medan återstående hälft inte ansåg att detta är av någon 

betydelse. 

Totalt ansåg 23 stycken, motsvarande 72 procent av respondenterna, att inverkan på 

marknadsvärdet varierar beroende på vägtyp medan resterande nio, motsvarande 28 

procent, inte ansåg detta. Den procentuella svarsfördelningen presenteras i figur 9. 

Dock påpekade de respondenter som svarade nej på frågan, att en förutsättning för att 

marknadsvärdeinverkan ska vara oförändrad, oberoende av vilka vägtyper som finns i 

det närliggande området, är att det finns möjlighet att anlägga en körbar väg fram till 

fastigheten. 

Figur 8. Totala svarsfördelningen av marknadsvärdenivåer. 
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För de respondenter som svarade ja och därmed tyckte att olika typer av väg 

påverkade marknadsvärdet olika mycket ställdes en följdfråga. I denna tillfrågades 

respondenterna hur mycket, antingen procentuellt eller i ett fast belopp, de trodde att 

inverkan på marknadsvärdet varierar beroende på om vägtypen i området är en 

opreparerad väg, grusväg eller asfalterad väg. Ingen av dessa respondenter kunde 

besvara denna frågeställning. Åtta stycken sade dock att kvalitén på vägen kunde vara 

av stor betydelse. Detta för att tyngre fordon skulle kunna transporteras till och från 

fastigheten i de fall då detta behövdes för fastighetens ändamål. 

4.1.6 Avståndets inverkan på marknadsvärdet 

Olika långa sträckor, vilka saknar körbar väg mellan fastigheten och närmsta körbara 

väg, kan möjligtvis anses påverka marknadsvärdet i olika utsträckning.  Fråga sex som 

ställdes i intervjuerna var: Med hur stor procentandel av marknadsvärdet anser du att 

de givna sträckorna påverkar småhusfastigheters marknadsvärde? 

De sträckor som frågan avsåg var 0- 100 meter, 100- 500 meter, 500- 1000 meter och 

över 1 kilometer. Vidare var procentandelen uppdelade i intervall om 0- 10 procent, 

10- 20 procent eller över 20 procent. 

Figur 9. Fråga 5: Anser du att marknadsvärdet för 

värderingsobjektet varierar beroende på vilken typ av väg som 

finns fram till kringliggande fastigheter i området?  
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Mäklarnas syn på avståndets inverkan på marknadsvärdet visas i tabell 1. I tabellen 

framgår hur många mäklare som angav respektive procentintervall utifrån de tre 

alternativen, baserat på olika avståndsintervall. Motsvarande svarsresultat bland 

fastighetsvärderarna redovisas i tabell 2.  

 

 

 

Svarsresultatet för det totala antalet respondenter, vilket presenteras i figur 10, visar att 

majoriteten av de tillfrågade ansåg att marknadsvärdet ansågs minska med 0- 10 

procent när sträckan utan väg till fastigheten var mellan 0- 100 meter. Utifrån 

diagrammet går det även att utläsa att majoriteten av respondenterna ansåg att 

inverkan på marknadsvärdet låg över 20 procent när avståndet, mellan fastigheten och 

närmsta väg var över 100 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Mäklarnas syn på avståndets inverkan på marknadsvärdet. 

Tabell 2. Fastighetsvärderarnas syn på avståndets inverkan på marknadsvärdet. 

Figur 10. Totala svarsfördelningen av avståndets inverkan på marknadsvärdet. 
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4.2 Kvalitativ undersökning 

För att få en mer djup och ingående bild av ämnet intervjuades två stycken 

fastighetsvärderare. Intervjuerna besvarar hur dessa två fastighetsvärderare ställer sig i 

frågan hur en avsaknad av väg påverkar marknadsvärdet samt vilka svårigheter som 

föreligger vid värdebedömningen. Vidare ges en sammanställning om vilka 

svårigheter Skattverket upplever finns vid marknadsvärdebedömningen i samband 

med justering av taxeringsvärdet. I nedanstående avsnitt presenteras de intervjuresultat 

som erhölls från samtliga tre intervjuer. Frågeformulär återfinns i bilaga 2 och 3. 

4.2.1 Olika faktorers inverkan på marknadsvärdet  

Fastighetervärderare R. Danö (personlig kommunikation, 29 april 2015) berättade att 

ändamålet för fastigheten har störst betydelse i fråga om hur pass mycket 

marknadsvärdet påverkas. Detta bekräftade även fastighetsvärderare P. Karlsson 

(personlig information, 29 april 2015) och menade att värdeinverkan varierar beroende 

på vilket typ av objekt det rör sig om. Är det fråga om ett permanenthus blir inverkan 

på marknadsvärdet större, medan värdepåverkan blir mindre påtaglig för ett fritidshus. 

Vidare menade R. Danö på att en avsaknad av väg kan ha en positiv inverkan för vissa 

köpare. Vissa personer föredrar av olika skäl och ändamål avskildhet, vilket kan leda 

till att marknadsvärdet i vissa fall inte reduceras. Dock förtydligades att en höjning av 

marknadsvärdet på grund av avsaknad av väg inte är trolig. 

Båda respondenterna berättade att generellt sett är inverkan på marknadsvärdet större 

för fastigheter med högt marknadsvärde då en avsaknad av väg föreligger. Därpå 

tillades att det vid exklusiva fastigheter bidrar till en rejäl sänkning utav 

marknadsvärdet för att fastigheten, då den vid en eventuell försäljning blir ointressant 

och många köpare går förlorade. Vidare menade P. Karlsson att de personer som har 

råd med mer exklusiva fastigheter, oftast har råd att anlägga en väg. Dock går det inte 

alltid att anlägga en väg och i dessa fall reduceras marknadsvärdet desto mer, 

framförallt för de mer exklusiva fastigheterna. R. Danö förklarade att det inte ligger 

någon mening i att anlägga en väg i samband med en försäljning för att på så sätt öka 

marknadsvärdet och sälja fastigheten dyrare. Det lönar sig inte av den anledningen att 

anläggningskostnaden oftast är högre än en avsaknad av vägs inverkan på 

marknadsvärdet. 
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Vad det är för typ av väg till fastigheterna i kringliggande områdena menade båda 

respondenterna kan ha en viss betydelse för inverkans storlek på marknadsvärdet. Det 

som huvudsakligen spelade roll enligt dem båda, var dock att det finns möjlighet att 

anlägga en väg som är körbar året om och kan plogas under vinterhalvåret. Dock 

påpekade R. Danö att trafikintensiteten inom området på vägar för de kringliggande 

fastigheterna kan vara av betydelse för värderingsobjektet. Detta av den anledningen 

att hög trafikintensitet kan vara ett störningsmoment.  

Olika långa sträckor, vilka saknar körbar väg mellan fastigheten och närmsta körbara 

väg, kan enligt de båda respondenterna påverka marknadsvärdet i olika utsträckning. 

P. Karlsson menade att marknadsvärdet reduceras kraftigare ju större avståndet till 

fastigheten blir. R. Danö ansåg däremot att marknadsvärdet efter 100 meter inte bör 

fortsätta att reduceras på grund av att olägenheten där redan nått sitt maximum. 

4.2.2. Svårigheter vid värdebedömningen  

De båda respondenterna ansåg att marknadsvärdet är svårbedömt då avsaknad av väg 

föreligger. De menade att det krävs en objektiv bedömning för varje enskilt fall där en 

besiktning på plats måste genomföras för att kunna ta ställning till värdeinverkan på 

fastigheten som helhet. Det som i huvudsak ligger till grund för värdeminskningens 

storlek menade de båda, är vad det skulle kosta att anlägga en väg fram till fastigheten. 

Det vill säga att anläggningskostnaderna kan anses motsvara den ungefärliga 

värdeminskingen för fastigheten. Vidare förklarade respondenterna att denna 

bedömning är svår att göra då det är många parametrar och olika terrängförhållanden 

som påverkar anläggningskostnaderna. En hög marknadskännedom i det aktuella 

området är viktig då det oftast inte finns tillräckligt med jämförelsematerial för att 

utföra en ortsprisanalys. Genom att det oftast är svårt att finna jämförelseobjekt och att 

jämförelsematerial därmed saknas, är det ofta besvärligt att göra en korrekt 

värdebedömning. Respondenterna menade att en mall med de faktorer som bör tas i 

beaktning vid fastställandet av värdeinverkans storlek, skulle underlätta 

värderingsförfarandet.  
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4.2.3 Justering av taxeringsvärden vid säregna förhållanden 

Handläggaren på Skatteverket Y. Hammargren (personlig kommunikation 6 maj, 

2015) menade även hon att bedömningen av värdeinverkan på marknadsvärdet är svår 

att göra. Skatteverket måste i samband med yrkande på justering av taxeringsvärdet 

vid avsaknad av väg, alltid ta ställning till värdeinverkans storlek för att avgöra om en 

justering kan bli aktuell. Hon nämnde även att avsaknad av väg till fastigheter, där 

detta inte tagits i beaktning i riktvärdesangivelserna, är relativt ovanligt och att 

yrkanden om justering av taxeringsvärden har minskat under de senaste tio åren. 

Genom att många faktorer måste tas i beaktning vid bedömningen kräver varje enskilt 

fall att en besiktning görs på plats. Vidare förklarades att utgångspunkten för 

marknadsvärdebedömningen är de anläggningskostnader som uppkommer vid 

eventuell anläggning av väg i det specifika fallet. Hon menade att förhållandets 

inverkan på marknadsvärdet blir svårbedömd i de fall fastighetsägarna inte har tillgång 

till fullständiga kostnadsofferter för anläggningskostnaderna.  

Y. Hammargren förklarade även att tydligare riktlinjer skulle leda till att bedömningen 

av inverkan på marknadsvärdet skulle bli mer strukturerad och mer konsekvent. 

Därmed skulle bedömningarna vara enklare att genomföra. Ett bra sätt att åstadkomma 

detta menar hon, skulle vara genom att upprätta en mall för värdeinverkans storlek 

utefter olika fastighetsförhållanden. Idag finns det vissa interna grundmallar att 

förhålla sig till vid dessa bedömningar. Dock skiljer sig dessa underlag åt mellan 

Skatteverkets kontor och utgör inga officiella mallar som Skatteverket kan hänvisa till 

vid sina beslutstaganden.  
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5 Diskussion 
 

I detta kapitel förs en diskussion och analys kring studien som gjorts. Inledningsvis 

diskuteras studiens kvantitativa- och kvalitativa resultat utefter undersökningens 

frågeställningar. Därpå förs en diskussion kring de metoder som tillämpats, vilka 

begränsningar dessa medfört samt förslag på alternativa metoder.  

 

5.1 Diskussion av resultat 

Nedan följer en diskussion utifrån studiens resultat, vilket baserats på respondenternas 

svar på intervjufrågorna. Det framförs även reflektioner samt egna synpunkter på det 

erhållna resultatet. 

5.1.1 Förekomsten av avsaknad av väg 

Utifrån studiens resultat går det tydligt att se att samtliga respondenter som deltagit i 

undersökningen anser att avsaknad av väg i regel har en stor inverkan på fastighetens 

marknadsvärde. Detta oavsett fastighetens specifika egenskaper, förutsatt att det inte 

har tagits i beaktning vid riktvärdeangivelserna för området där fastigheten är belägen. 

Det bör också nämnas att detta inte, enligt respondenterna är ett vanligt förhållande i 

samband med värderingsförfarandet. Samtliga respondenter i den kvantitativa 

undersökningen hade lång erfarenhet inom sitt yrke och kännedom om detta säregna 

förhållande. Trots detta hade inte alla varit med om en värdering då detta förekommit, 

vilket även indikerar att avsaknad av väg är relativt ovanligt förekommande.  

Y. Hammargren, handläggare på Skatteverket (personlig kommunikation, 6 maj 2015) 

menar även hon att detta inte kan ses som ett vanligt förekommande fenomen. Hon 

nämner även att det under de senaste tio åren har skett en minskning av yrkande från 

fastighetsägare om justering av taxeringsvärdet på grund av avsaknad av väg. Utifrån 

denna information går det att se en koppling till när införandet av kommunal 

fastighetsavgift ersatte den äldre fastighetsskatten. I samband med denna förändring 

infördes nämligen ett maxbelopp för vad den kommunala fastighetsavgiften får avse 

(Skatteverket B, u.å.). Detta borde i sin tur leda till att en nedjustering av 

taxeringsvärdet inte förändrar beskattningsnivån för de fastigheter som, trots 

justeringen ändå ligger över gränsen för maxbeloppet och därmed ändå betalar lika 
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mycket i kommunal fastighetsavgift som innan justeringen. För ägare av de fastigheter 

som däremot har ett högt taxeringsvärde men inte överstiger maxbeloppet borde det 

vara av intresse att eventuellt yrka på justering. Samma tankesätt beskrivs av Cypher 

och Hansz (2003) som förklarar att yrkande om en nedjustering främst görs av 

fastighetsägare med högt taxerade fastigheter, medan en justering av taxeringsvärdet 

inte är av samma vikt bland ägare till fastigheter med lägre taxeringsvärden. 

5.1.2 Svårigheter vid värdebedömningen av marknadsvärdet 

Som påvisats av undersökningen anser de flesta av respondenterna att storleken på 

marknadsvärdeinverkan är svårbedömd. Detta då det finns flera faktorer som spelar in 

på en fastighets totala värde. Eftersom varje fastighet i sig är unik har dessa faktorer 

därmed olika stor inverkan från fall till fall. Detta hävdar även Lorenz och 

Lützkendorf (2008) som förklarar att fastigheters marknadsvärden påverkas av många 

olika faktorer och att fastighetsvärderare och mäklare måste ta hänsyn till dessa vid 

sina värdebedömningar. Enligt Persson (2011) samt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 

(2013) kan de mest avgörande faktorerna för en fastighets marknadsvärde 

sammanfattas av dess varaktighet, dess läge och dess unika egenskaper. Detta 

bekräftas även av ett stort antal av de tillfrågade mäklarna och fastighetsvärderarna i 

undersökningen. De menar att läget är en av de mest avgörande faktorerna för 

marknadsvärdeskillnaden och därmed även utgör en grundförutsättning för 

bestämmandet av hur stor inverkan på marknadsvärdet en avsaknad av väg ger.  

Dock kan ifrågasättas om läget för fastigheten är den mest centrala faktorn i detta 

värderingssammanhang. Här kan istället tyckas att markförhållandena och längden, på 

den sträcka som saknar väg, bör ha störst betydelse för hur mycket marknadsvärdet 

påverkas. Detta för att markförhållandena och längden på den sträcka där en 

anläggning av väg eventuellt kan ske, är avgörande för vad anläggningskostnaderna 

kan komma att uppgå till.  

5.1.3 Vägförhållandena i omkringliggande område 

Vid sina utgångspunkter för att bedöma värdeinverkan, hävdar flera av respondenterna 

att de i huvudsak grundar sina bedömningar utefter de eventuella 

anläggningskostnaderna i det enskilda fallet. Detta hävdar även handläggaren Y. 

Hammargren på Skatteverket och menar att de främst utgår från kostnadsofferter 

angående att anlägga en väg vid sina bedömningar om i vilken utsträckning 

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/action/doSearch?ContribStored=L%C3%BCtzkendorf%2C+T


 

42 

 

marknadsvärdet påverkas. Vidare nämns att det utan fullständiga kostnadsofferter blir 

svårt att bedöma värdeinverkans storlek. I dessa fall måste då Skatteverket göra en 

skälighetsbedömning av vad den totala inverkan på marknadsvärdet troligen kan bli. 

Denna skälighetsbedömning kan dock tänkas bli väldigt svår att göra för de personer 

som endast har lite kunskap om anläggningsförfarandet samt dess tillkommande 

kostnader.  

Gällande vägtyp hade de tillfrågande respondenterna delade meningar om dess 

betydelse för värdeinverkans storlek. Dock tyckte majoriteten att vägtypen till de 

närliggande fastigheterna i området hade en inverkan gällande i vilken utsträckning 

marknadsvärdet, för den enskilda fastigheten utan vägförbindelse påverkades. Det kan 

tyckas rätt självklart att vägkvalitén för fastigheterna i området bör ha en inverkan på 

hur marknadsvärdet för hur den specifika fastigheten i fråga påverkas. Detta då 

marknadsvärdeinverkan kan tänkas bli större för de fastigheter som saknar tillgång till 

väg och är belägna i ett område där övriga fastigheter har asfalterad väg fram till 

fastigheten, än om övriga närliggande fastigheter endast har en enklare grusväg fram 

till fastigheten. I de fall då standarden i området är högre, bör därmed värdeinverkan 

bli större för den enskilda fastigheten som avviker från detta. Vidare kan tänkas att 

anläggningskostnaderna varierar beroende på vilken vägstandard som finns i området. 

Detta då en eventuell ny anlagd väg bör anses kunna hålla en liknande standard som de 

övriga, och därmed kan komma att kosta mer eller mindre att uppföra.   

5.1.4 Marknadsvärdenivåer 

Det fanns även delade meningar kring med hur mycket marknadsvärdet bör reduceras 

vid olika marknadsvärdenivåer för olika fastigheter. Ett fåtal av respondenterna ansåg 

att inverkan på marknadsvärdet kan anses minska vid högre marknadsvärdenivåer. 

Motsatsvis tyckte flera av respondenterna att marknadsvärdeinverkan bör anses öka 

vid högre värdenivåer. Utifrån en reflektion av dessa synpunkter går det att förstå de 

båda synsätten. Orsaken till lägre inverkan vid högre marknadsvärdenivåer skulle 

kunna förklaras genom att fastighetens övriga specifika egenskaper bör anses överväga 

den olägenhet en avsaknad av väg medför för fastigheten. Vidare kan åsikten om en 

högre värdeinverkan vid högre värdenivåer förklaras av att förhållandet avsaknad av 

väg är en sådan pass kraftig olägenhet att ett ytterst fåtal är villiga att betala en stor 

summa pengar för en fastighet där detta förhållande föreligger. Dock bör det tilläggas, 
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som även kommit på tal av några av respondenterna, att köpare av dyrare fastigheter 

troligen har mer resurser och därmed även möjlighet att eventuellt bekosta uppförandet 

av en väg. Detta talar för att marknadsvärdet även styrs av köparens angelägenhet att 

inneha den specifika fastigheten samt dennes tid och kraft att eventuellt anlägga en väg 

fram till fastigheten.  

5.1.5 Avstånd och fastighetsspecifika faktorer 

Gällande avståndet, för vilket det saknas väg, skilde sig uppfattningarna delvis mellan 

respondenterna angående hur pass stor marknadsvärdeinverkan var. Det rådde vissa 

delade meningar kring med vilken ungefärlig procentsats som marknadsvärdet bör 

reduceras med då avståndet varierar mellan 0- 100 meter. Majoriteten tyckte att 

värdeinverkan kan anses uppgå till någonstans mellan 0- 10 procent av 

marknadsvärdet. Vid längre avstånd var dock de allra flesta respondenter av samma 

åsikt gällande inverkans procentandel på marknadsvärdet. Majoriteten tyckte att 

värdeinverkan låg över 20 procent av marknadsvärdet redan vid 100 meter. Genom en 

iakttagelse av de inkomna synpunkterna kan en diskussion föras om varför dessa 

skiljer sig åt, samt vilka faktorer som kan anses påverka med vilken procentandel 

marknadsvärdet bör reduceras med.  

En av dessa faktorer kan vara vilka parkeringsmöjligheter som finns i närheten av 

fastigheten. Om parkeringsmöjligheter relativt nära fastigheten finns, och dessa går att 

se från tomten bör värdeinverkan bli lägre än om dessa möjligheter inte fanns, eller om 

parkering endast finns långt ifrån fastigheten. En annan bidragande faktor kan vara i 

vilken utsträckning andra kommunikationsmöjligheter, för att komma till fastigheten 

som finns. Går det, trots en avsaknad av väg att ta sig fram till fastigheten på ett 

relativt smidigt sätt borde inte inverkan bli lika stor som i det fall en väg är det enda 

alternativet. Dessa alternativa tillfartsmöjligheter kan bland annat omfatta en 

vandringsstig, möjlig framkomlighet med enklare terrängfordon samt möjlighet att via 

sjöfartsväg ta sig till fastigheten.  

Vidare har vilken typ av fastighet och boende det rör sig om, en inverkan på i vilken 

utsträckning marknadsvärdet påverkas. I de fall då det är ett permanentboende som 

saknar tillgång till väg bör värdeinverkan bli större på marknadsvärdet, jämfört om det 

handlar om en fritidsfastighet som endast planeras att användas under vissa delar av 
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året. Detta hävdas även av flera respondenter i undersökningen. En enkel förklaring till 

detta skulle kunna vara att människor i regel ställer högre krav på bekvämligheter 

avseende sin permanentbostad. Att ju mer permanentbostadsliknande fastigheten är 

desto högre är troligtvis fastighetens standard och därmed även 

marknadsvärdeinverkan.  Däremot finns en högre acceptansnivå bland fastighetsägare 

till fritidsbostäder gällande dessa bekvämligheter. Det kan till exempel handla om hur 

tids- och kostnadseffektivt det går att ta sig till fastigheten. Många ägare till 

fritidsbostäder kan i mer eller mindre utsträckning acceptera att väg inte finns fram till 

fastighetsgränsen, medan ägare till permanenthus i stort sätt ser det som en 

förutsättning för att få vardagen att fungera. Som några av respondenterna nämnde, 

kan avsaknad av väg ha en, om inte positiv inverkan, ingen värdeinverkan alls för 

vissa typer av fastigheter. Dessa fastigheter kan bland annat troligen utgöras av 

jaktstugor där avskildhet ses som något positivt och gynnsamt för fastighetens 

ändamål. 

I stora drag avseende avståndets inverkan på marknadsvärdet, går det utifrån studiens 

resultat att se att en avsaknad av väg nästintill alltid genererar i en negativ inverkan på 

fastighetens marknadsvärde. Dock är det alltid viktigt att ta de övriga 

fastighetsspecifika egenskaperna, vilka kan anses påverka marknadsvärdet, i beaktning 

vid bedömningen om värdeinverkans storlek.  

5.1.6 Justering av taxeringsvärde vid säregna förhållanden 

Utifrån studiens resultat går det att dra vissa paralleller till studiens övergripande syfte. 

Syftet innefattar att ta fram ett grundläggande material för vidare undersökning 

avseende högre kvalitet vid taxeringsförfarandet i samband med justering av 

taxeringsvärden i de fall då väg fram till småhusfastigheter saknas. Studiens resultat 

visar att avsaknad av väg har en värdeinverkan på fastigheters marknadsvärden och att 

detta förhållande ofta kan anses ha en påtaglig inverkan på marknadsvärdet.  

För att justering av fastighetens taxeringsvärde ska bli aktuellt krävs det att det säregna 

förhållandet, antingen enskilt eller tillsammans med en annan avvikande faktor, har en 

påtaglig inverkan på fastighetens marknadsvärde samt föranleder att det sammanlagda 

riktvärdet för fastigheten höjs eller sänks med tre procent, dock minst 25 000 kronor 

(FTL 7:5). Då det idag inte finns några riktlinjer kring hur denna justering bör 
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bedömas vid avsaknad av väg, kan nedanstående resonemang vara en vägledning för 

vidare undersökning kring hur dessa riktlinjer bör utformas.  

Resultatet visar att inverkan på marknadsvärdet i de flesta fall kan anses ligga mellan 

0- 10 procent då en sträcka utan väg är mellan 0- 100 meter, och att värdeinverkan 

ligger över 20 procent då sträckan överstinger 100 meter. Detta tyder på att en 

avsaknad av väg fram till fastigheten redan vid relativt korta avstånd kan anses ha en 

påtaglig inverkan på fastighetens marknadsvärde och kan därmed eventuellt vara 

föremål för justering enligt FTL 7:5. Det här kan vidare ses som en indikation på att 

mer noggranna undersökningar, för bland annat kortare avstånd bör göras. Detta för att 

fastställa riktlinjer angående hur marknadsvärdet påverkas vid avstånd på under 100 

meter i förhållande till övriga värdepåverkande faktorer.  

De flesta respondenter i den kvantitativa undersökningen ansåg att inverkan på 

marknasvärdet minst är tio procent för de fastigheter som saknar tillgång till väg och 

är värderade till cirka 400 000 kronor. I de fall då avsaknad av väg anses utgöra ett 

säreget förhållande kan detta föranleda att en justering av fastighetens taxeringsvärde 

då kraven i FTL 7:5 är uppfyllda. Det skulle enligt FTL 7:5 därmed innebära att 

marknadsvärdet bör minskas med 40 000 kronor för fastigheter med en 

marknadsvärdenivå på 400 000 kr (0,10 x 400 000) och att taxeringsvärdet därav bör 

reduceras med 30 000 kr (0,75 x 40 000). Dock besvarade respondenterna frågan utan 

att ta andra värdepåverkande faktorer i beaktning. Resultatet kan därför endast ses som 

en förenklad anvisning om när marknadsvärdeinverkan uppgår till tio procent. Dock 

ger detta en indikation om att inverkan på marknadsvärdet vid avsaknad av väg redan 

vid relativt låga marknadsvärdenivåer kan anses uppfylla kraven om tre procent enligt 

FTL 7:5. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att den procentuella inverkan på marknadsvärdet 

vid avsaknad av väg, är större för fastigheter med högre marknadsvärdenivåer än för 

de fastigheter med lägre marknadsvärdenivåer. Vidare hade vägtyp och övriga 

närliggande fastigheters tillgång till väg, en betydelse för i vilken utsträckning 

marknadsvärdet för värderingsobjektet påverkas. Detta tyder på att även 

marknadsvärdenivån och vägtypen i närliggande område för fastigheter bör tas med i 

beaktning vid vidare undersökning om riktlinjer för justeringens storlek ska utformas.  
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Som de flesta av respondenterna i undersökningen ansåg, kan anläggningskostnaderna 

användas som en vägledning för vad marknadsvärdet maximalt bör reduceras med. 

Det skulle innebära att justeringens storlek högst kan bestämmas till 75 procent av vad 

anläggningskostnaderna uppgår till. Detta då justeringen av taxeringsvärdet ska 

motsvara 75 procent av marknadsvärdeinverkan enligt FTL 7:5. Därför kan även 

anläggningskostnaderna vara av betydelse att ta med i beaktning vid undersökning om, 

och eventuellt hur, riktlinjerna för justeringens storlek bör utformas.  

 

5.2 Diskussion av metod   

I nedanstående avsnitt presenteras en analys kring de valda metoderna i studien, samt 

kritik mot dessa. Det ges även en reflektion över alternativa metodval kopplat till 

studiens frågeställningar. 

5.2.1 Metodval 

De metoder som tillämpats i studien är vedertagna och väl prövade 

undersökningsmetoder hämtade från litteratur. En utförligare beskrivning av 

genomförandet av metoderna framgår i rapportens metodavsnitt.  

Intervjuerna av kvantitativ karaktär valdes att genomföras via telefon då de mäklare 

och fastighetsvärderare som kontaktats var verksamma inom olika orter i Sverige. 

Telefonintervjuer ansågs därför vara den bäst lämpade och effektivaste metoden för att 

på ett enkelt sätt samla in synpunkter från respondenter med stor geografisk spridning. 

Då endast åtta mäklare från vardera landsdel i Sverige ingick i undersökningen kan 

bortfallet av de sju mäklarna som kontaktades men avböjde att delta i undersökningen 

haft en viss påverkan på resultatet. Detta då resultatet bygger på personliga åsikter och 

erfarenheter som varierar från person till person. Vidare kontaktades totalt nio stycken 

fastighetsvärderare varav en utav dessa inte ville bli intervjuad, även detta bortfall kan 

ha haft en inverkan på undersökningens resultat.  

Undersökningen valdes att genomföras via telefon och inte via mail eller brev då 

svarsfrekvensen ansågs bli högre om respondenterna istället kontaktades via telefon. 

Telefonintervjuerna resulterade i en svarsfrekvens på 80 procent av det totala antalet 

mäklare och fastighetsvärderare som kontaktades.  
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Genom att respondenterna kontaktades via telefon fanns även möjligheten att närmare 

förklara studiens omfattning och syftet med intervjufrågorna. Svarsfrekvensen kan 

även tänkas ha blivit lägre om respondenterna istället fått intervjufrågorna i form av 

enkäter, då det är lätt att dessa inte prioriteras eller glöms bort av dem de skickats till. 

Dock finns även vissa fördelar med om telefonintervjuerna istället genomförts i form 

av en enkätundersökning. Svaren på frågorna hade då skickats tillbaka i skriftligt 

format och därmed blivit lättare att återge i text. Det hade även varit enklare att nå ut 

till fler respondenter om denna metod använts. Samtidigt hade frågorna troligen 

behövs formulerats om och kortats ned i antal om ett enkätutskick istället valts att 

göra. Det kan också antas att om öppna frågor använts i enkätundersökningen, hade 

troligtvis dessa fått kortare och mindre fylliga svar än när dessa besvarats muntligt.  

Vidare kan diskuteras att trots om ett större antal respondenter hade blivit kontaktade 

via en enkätundersökning, hade troligtvis många av dessa inte haft tillräcklig 

erfarenhet eller kunskap angående studiens ämne för att kunna besvara enkätfrågorna. 

Detta då studiens ämnesområde är smalt och endast berör småhusfastigheter. Antalet 

svarande respondenter hade då troligtvis kraftigt reducerats jämfört med det totala 

antalet utskickade enkäter. 

Urvalet av respondenterna till intervjuerna vilka följde en kvalitativ struktur var färre 

och grundades i första hand på deras kompetens och erfarenhet inom respektive 

yrkesområde. Här togs stor hänsyn till att intervjua respondenter med rätt kunskap för 

att finna svar på de specifika frågeställningarna snarare än antalet i sig. Det vill säga 

respondenter med kunskap om småhusvärderingar när avsaknad av väg har förelegat. 

Detta då intervjuer av kvalitativ karaktär är mer djupgående och förklarande, vilket gör 

att större vikt läggs på respondenternas svar (Biggam, 2011). 

5.2.2 Begränsningar och kritik mot metodval 

Då ett relativt stort antal mäklare och fastighetsvärderare, oberoende av varandra, 

deltog i telefonintervjuerna talar resultatet för att liknade svar utifrån samma frågor 

skulle fås om denna undersökning genomfördes på nytt. Generellt kan inte 

insamlingsmaterialet anses vara representativt för hur mäklare och fastighetsvärderare 

i Sverige i stort uppfattar frågeställningarna. Dock går det utifrån studiens resultat att 

urskilja vissa tendenser och mönster avseende studiens frågeställningar. I flera av 
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intervjufrågorna angav respondenterna liknande svar och motiveringar, vilket även 

talar för att resultatet i denna studie kan ses som en vägvisare för vad ett större antal 

mäklare och fastighetsvärderare i Sverige anser. 

Viss gemensam kritik kan dock hänföras mot de valda metoderna i studien. Då de 

resultat och slutsatser som studien lett fram till grundar sig på intervjuer där personliga 

åsikter och kommentarer tagits i beaktning finns alltid en risk att samma undersökning 

med andra respondenter skulle kunna resultera i något skilda slutsatser. Vidare skulle 

både de kvantitativa- och kvalitativa intervjuerna kunna utföras i större utsträckning, 

innefattande fler respondenter. Detta för att på så sätt få ett bredare och mer 

tillförlitligt material för hur fastighetsvärderare och mäklare i stort ställer sig till 

intervjufrågorna. Fler värderingsföretag skulle även kunnat ha kontaktats i de båda 

undersökningsmetoderna. Detta för att få en större spridning över de företag, vilka 

fastighetsvärderarna är verksamma inom och därmed, i större utsträckning, 

respondenter oberoende av varandra. Det samma gäller antalet mäklarfirmor, även här 

skulle de gå att utöka undersökningen och kontakta fler företag.  

Intervjufrågorna till den kvantitativa undersökningen utformades i samråd med 

Lantmäteriet för att samla in ett övergripande material avseende att besvara studiens 

frågeställningar. Dock skulle dessa intervjufrågor kunnat utvecklas och förtydligats för 

att på bästa sätt ge ett innehållrikt material att besvara frågeställningarna utifrån. 

Undersökningen skulle exempelvis kunnat utökas till att innerfatta fler intervjufrågor 

och därmed belysa flera infallsvinklar på studiens ämnesområde. Dock gjordes, på 

grund av studiens genomförandetid, vissa begränsningar avseende den kvantitativa- 

likväl som den kvalitativa undersökningen och därmed även intervjufrågorna. 

Samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga 1, 2 och 3. 

5.2.3 Alternativ metod 

Utöver de metoder som tillämpats i denna studie finns dock andra metoder och 

tillvägagångssätt för att besvara studiens frågeställningar. Ett exempel är att 

genomföra en ortsprisanalys för att se hur faktiska fastighetspriser påverkats då väg 

fram till fastighetsgränsen inte finns. Det skulle kunna ske genom att jämföra 

köpeskillingar för småhusfastigheter med tillgång till väg, som sålts inom ett specifikt 

område, med likvärdiga fastigheter inom det aktuella området fast utan tillgång till 
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väg. Detta skulle då kunna utgöra ett underlag för analyser av de olika prisnivåerna för 

att se i vilken utsträckning fastighetspriserna påverkats då avsaknad av väg föreligger. 

Denna undersökningsmetod var från början tänkt att tillämpas tillsammans med de 

valda metoderna i studien. Detta då en ortsprisanalys är den mest vanliga metoden för 

att analysera hur fastighetsmarknaden fungerar, det vill säga analysera gjorda 

fastighetsköp.  

Dock för att samla in material och för att urskilja fastighetsförsäljningar med- 

respektive utan tillgång till väg, behövs ett stort antal liknande fastigheter inom 

specifika områden. Eftersom avsaknad av väg är så pass ovanligt förkommande och 

endast berör ett fåtal småhusfastigheter hade troligtvis dessa fastigheter varit svåra att 

finna inom tillräckligt små geografiska områden, för att de valda objekten skulle kunna 

anses som lämpliga jämförelseobjekt. Desto större geografiska urvalsområdena är, 

desto sämre speglar de områdesknutna egenskaperna varandra. För att kunna finna 

jämförelseobjekt hade antagligen även tidsspannet över fastighetsförsäljningar behövt 

utökats. Därmed hade tillförlitligheten på jämförelseobjekten minskat, vilket hade 

kunna lett till ett missvisande resultat. Vidare hade bistånd och hjälp behövts av 

Lantmäteriets IT-avdelning i Gävle. Dessa hade dock inte möjlighet att bistå med detta 

material och på grund av det, tillsammans med ovan nämnda orsakerna, valdes de 

metoder som beskrivs i metodavsnittet för att besvara studiens frågeställningar. 

En annan intressant aspekt att belysa utifrån studiens frågeställningar kan vara att 

kontakta fastighetsägare vilka berörs av studiens ämnesområde. Genom att samla in 

synpunkter och åsikter från fastighetsägare till småhusfastigheter där en avsaknad- 

eller tidigare avsaknad av väg förelegat, ges på så sätt utifrån dessa fastighetsägare, en 

annan vinkel på marknadens uppfattning om detta förhållande. Detta skulle kunna 

fungera som ett komplement till studiens valda metoder.  
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6 Slutsats 

 

I nedanstående avsnitt presenteras studiens slutsats baserat på resultat och analys 

från den kvantitativa- och kvalitativa undersökningen. Slutsatsen besvarar kortfattat 

studiens frågeställningar, vilka är uppsatta efter studiens huvudsakliga syfte och mål. 

Vidare ges en sammanställning över bidragande kunskap samt förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser utifrån frågeställningarna 

Målet med denna studie var att undersöka vilken värdeinverkan avsaknad av väg för 

småhusfastigheter kan anses ha på marknadsvärdet och, om det fanns en 

värdeinverkan, vilka förhållanden som gör att marknadsvärdet påverkas. Målet 

innefattade även att undersöka vad som gör denna värdeinverkan svår- eller 

lättbedömd. Detta har åstadkommits genom analys av det resultat som erhölls från de 

valda metoderna. 

För att uppnå målet med studien upprättades två frågeställningar: 

 

I. Hur bedömer mäklare och fastighetsvärderare att marknadsvärdet påverkas av 

avsaknad av väg? 

II. Vad gör storleken på marknadsvärdeinverkan svår- eller lättbedömd, då väg 

fram till småhusfastighet saknas? 

 

     Slutsatser av frågeställning I: 

 En avsaknad av väg har nästintill alltid har en negativ inverkan på fastighetens 

marknadsvärde. Dock kan köpare i undantagsfall se en avsaknad av väg som en 

fördel, även om en avsaknad av väg i sig inte kan anses vara en värdehöjande 

faktor för fastighetens marknadsvärde.  

 Storleken på marknadsvärdeinverkan beror i stor utsträckning på målgrupp av 

den tänkta köparkretsen, vilket ändamål fastigheten är tänkt att tjäna, samt 

olika fastighetsförhållanden, marknadsvärdenivåer och anläggningskostnader 

för väg.  
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 Redan relativt korta sträckor som saknar väg fram till fastigheten, kan anses ha 

en påtaglig inverkan på fastighetens marknadsvärde. 

 En högre marknadsvärdenivå för de fastigheter som saknar tillgång till väg 

genererar en större procentuell inverkan på fastighetens marknadsvärde. 

Fastigheter med en längre marknadsvärdenivå, får däremot en mindre 

procentuell marknadsvärdeinverkan. 

 

      Slutsatser av frågeställning II: 

Varför marknadsvärdeinverkan är svårbedömd: 

 Ett flertal faktorer måste tas med i beaktning vid fastställandet av hur mycket 

en avsaknad av väg påverkar fastighetens marknadsvärde.  

 Storleken på marknadsvärdeinverkan påverkas, utöver fastighetens- och 

närområdens fysiska egenskaper, även av målgrupp av köpare och deras 

preferenser. 

 Liten tillgång på ortprismaterial och bristande erfarenhet hos 

värderingsmännen. 

 Anläggningskostnaderna är svåra att uppskatta och kan endast användas för att 

bestämma det maximala juteringsbeloppet som marknadsvärdet kan reduceras 

med. 

Varför marknadsvärdeinverkan är lättbedömd: 

 Enligt vissa är inverkan på marknadsvärdet detsamma som vad 

anläggningskostnaderna uppgår till, och är därmed lätt att uppskatta.  

 

Sammantagna slutsatser: 

 Förhållandet avsaknad av väg har en värdeinverkan på fastighetens 

marknadsvärde. 

 Stoleken på marknadsvärdeinverkan är i de flesta fall svårbedömt då en 

avsaknad av väg föreligger. 

 Tydligare riktlinjer för hur storleken på marknadsvärdeinverkan vid avsaknad 

av väg ska bedömas, skulle troligtvis även underlätta värderingsförfarandet i 

samband med justering av taxeringsvärdet. 
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6.2 Bidrag till ny kunskap 

Denna studie har bidragit till ny kunskap på ett flertal sätt. Frågan kring hur en 

avsaknad av väg bör inverka på marknadsvärdet har ifrågasatts vid många 

värderingssammanhang, men endast behandlats i en begränsad omfattning. Den 

kvantitativa- respektive kvalitativa metoden har båda bidragit med empirisk data som 

besvarat hur marknadsvärdet kan anses påverkas av detta förhållande. Vidare kan detta 

undersökningsresultat användas som en vägvisare för fortsatta studier om utformning 

av riktlinjer kring marknadsvärdeinverkan bör framtas, i samband med justering av 

taxeringsvärdet. En analys och diskussion av den erhållna informationen har slutligen 

bidragit till en sammanställning av olika synsätt rörande ämnet. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning inom studiens 
ämnesområde 

Denna studie pekar på att storleken på marknadsvärdeinverkan då avsaknad av väg 

föreligger ofta är svårbedömd och att en rad olika faktorer spelar in vid bedömningen. 

Studien visar även att en marknadsvärdeinverkan går att påvisa och att avsaknad av 

väg i vissa fall föranleder en justering av fastighetens taxeringsvärde. Fortsatt 

forskning inom området kan därmed vara av intresse för att närmare undersöka hur 

marknadsvärdet påverkas vid avsaknad av väg. Om det skulle gå att finna relevanta 

jämförelseobjekt skulle en ortsprisanalys kunna ge en bild för hur fastighetspriser 

varierar för de fastigheter som sålts med- respektive utan tillgång till väg. Vid 

genomförandet av en sådan undersökning skulle därmed en uppfattning kunna fås om 

hur detta förhållande kan anses påverka fastigheters marknadsvärden.  

Det skulle även vara intressant att undersöka i vilken utsträckning de olika 

bedömningsmallarna skiljer sig åt som handläggare på Skatteverkens kontor använder 

sig av. Detta då bedömningsmallarna idag skiljer sig åt mellan olika kontor. Det gör att 

olika handläggare har olika utgångspunkter vid sina bedömningar angående beslut om 

justering av taxeringsvärden när väg fram till småhusfastighet saknas.  

Dessa två områden kan vara av vikt att undersöka för att sedan läggas till grund vid 

analyser om tydligare riktlinjer bör framtas, gällande hur bedömningen av 

marknadsvärdeinverkan ska göras i samband med justering av taxeringsvärdet. 
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Bilaga 1 
Frågeformulär avseende den kvantitativa intervjun med mäklare och 

fastighetsvärderare. 
 

Fråga 1. 

Anser du att marknadsvärdet för en småhusfastighet påverkas då det inte finns en 

körbar väg fram till fastighetsgränsen? 

 

Ja   Nej 

 

Fråga 2. 

Har du tidigare erfarenhet av småhusvärderingar då en avsaknad av körbar väg har 

förelegat?  

 

Ja   Nej 

 

Fråga 3. 

Är en bedömning av marknadsvärdet, då en avsaknad av körbar väg föreligger, svår att 

göra?  

 

Ja   Nej  
 

 

Utefter det ovan nämnda svaret, kan du förklara varför? 

 

 

 

 

 

Fråga 4. 

För vilken marknadsvärdenivå för småhusfastigheter, anser du att en avsaknad av en 

körbar väg, uppgår till en inverkan på minst tio procent av marknadsvärdet? 
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Fråga 5. 

Anser du att marknadsvärdet för värderingsobjektet varierar beroende på vilken typ av 

väg som finns fram till kringliggande fastigheter i området? Detta då en körbar väg 

fram till det berörda värderingsobjektet saknas. 

 

Ja   Nej  

 

Vid svar ja på frågan ovan: Hur mycket, antingen procentuellt eller i ett fast belopp, 

tror du att inverkan på marknadsvärdet varierar beroende på om vägtypen i området är 

en opreparerad väg, grusväg eller asfalterad väg? 

 

 

 

Fråga 6. 

Olika långa sträckor, vilka saknar körbar väg mellan fastigheten och närmsta körbara 

väg, kan möjligtvis anses påverka marknadsvärdet i olika utsträckning.  

Med hur stor procentandel av marknadsvärdet anser du att de givna sträckorna 

påverkar småhusfastigheters marknadsvärde? 

 

 

  

  

 



 

58 

 

Bilaga 2  
 

Frågeformulär avseende den kvalitativa intervjun med 

Värderingsinstitutet. 
 

1. Anser du att marknadsvärdet för en småhusfastighet påverkas då det inte finns 

en körbar väg fram till fastighetsgränsen? 

 

2. Har du tidigare erfarenhet av småhusvärderingar då en avsaknad av körbar väg 

har förelegat? 

 

3. Är en bedömning av marknadsvärdet, då en avsaknad av körbar väg föreligger, 

svår att göra? 

 

4. Anser du att marknadsvärdet för värderingsobjektet varierar beroende på vilken 

typ av väg som finns fram till kringliggande fastigheter i området? Detta då en 

körbar väg fram till det berörda värderingsobjektet saknas. 

 

5. Hur stor inverkan har det avstånd, som väg saknas, på marknadsvärdet för 

småhusfastigheten? 

 

6. Hur vanligt är det att småhusfastigheter berörs av en avsaknad av väg? 

 

7. Vad är den generella anledningen till att vissa småhusfastigheter saknar 

tillgång till väg? 

 

8. Hur görs marknadsvärdebedömningarna av småhusfastigheter och vad tas i 

beaktning då en avsaknad av väg föreligger? 

 

9. Vet du om några riktlinjer för vad marknadsvärdebedömningen ska grundas på 

då avsaknad av väg förekommer? 

 

10. Skulle en framtagande av mall, med tydligare riktlinjer för bedömningen, göra 

marknadsvärdebedömningen enklare att genomföra? 

 

11. När anser du att marknadsvärdeinverkan är större för en avsaknad av väg? Vid 

högre eller lägre marknadsvärdenivåer för småhusfastigheten? 

 

12. Vart någonstans i Sverige är förhållandet avsaknad av väg mest 

förekommande? 
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Bilaga 3  
 

Frågeformulär avseende den kvalitativa intervjun med Skatteverket. 
 

1. Har ni erfarenhet av värderingar av småhusfastigheter i samband med 

fastighetstaxering där en avsaknad av väg förekommit? 

 

2. Är en inverkan på marknadsvärdet storleksmässigt svårbedömd? 

 

3. Hur görs marknadsvärdebedömningarna i samband med fastighetstaxering och 

vad tas i beaktning då en avsaknad av väg föreligger? 

 

4. Finns det några riktlinjer att tillgå gällande marknadsvärdebedömningen för 

avsaknad av väg? 

 

5. Om ni i marknadsvärdebedömningen utgår från vad det kostar att anlägga en 

väg, vilken typ av väg menas i sådant fall? 

 

6. Hur lång sträcka av en avsaknad av väg måste föreligga för att en justering ska 

komma att bli aktuell? 

 

7. Hur ofta förekommande är de att fastighetsägare yrkar på justering av 

taxeringsvärdet för en avsaknad av väg? 

 

8. Hur ofta görs en justering av taxeringsvärdet på grund av en avsaknad av väg? 

 

9. Är det lika vanligt förekommande idag att fastighetsägare yrkar på en justering 

för en avsaknad av väg, som för tio år sedan? 

 

10. Vart någonstans i Sverige är fastighetsägarna mest aktiva gällande ansökan om 

justering av taxeringsvärdet då en avsaknad av väg föreligger? 
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Bilaga 4 
 

Sammanställning över städer samt mäklarfirmor och NAI Svefa. 
 

Norrland:  
Boden, HusmanHagberg   Haparanda, Fastighetsbyrån  

Hudiksvall, Svensk fastighetsförmedling  Sundsvall, Fastighetsbyrån   

Luleå, Svensk Fastighetsförmedling  Umeå, Skandiamäklarna  

Älvsbyn, Fastighetsbyrån   Östersund, Skandiamäklarna  

Svealand:  
Örebro, HusmanHagberg    Mariefred, Fastighetsbyrå 

Åkersberga, Svensk fastighetsförmedling  Nyköping, Skandiamäklarna 

Falun, Fastighetsbyrån   Köping, Fastighetsbyrån 

 Arvika, Svensk fastighetsförmedling  Eskilstuna, HusmanHagberg 

Götaland:  
Kristianstad, HusmanHagberg  Strömstad, Fastighetsbyrån 

Hässleholm, Svensk fastighetsförmedling  Karlskrona, HusmanHagberg 

Karlshamn, Svensk fastighetsförmedling  Borås, Skandiamäklarna 

Halmstad, Fastighetsbyrån   Kungsbacka, Skandiamäklarna 

 

Fastighetsvärderare, NAI Svefa: 

 

Norrland:  Svealand:  Götaland: 

Gävle   Örebro  Växjö 

Umeå   Karlstad  Vänersborg 

Luleå    Jönköping 


