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Abstract 

The Spanish housing market has been on the rise since 2014 as property prices are increasing again after the 

global financial crisis of 2008. This paper aims to both solve an illustrated investment problem using the 

decision making method AHP, Analytical Hierarchy Process, and to investigate the process of property 

investment in Spain as an E.U. resident concerning rules and regulations. 

The investment problem consists of selecting one out of three properties, all town houses with different 

characteristics, located in different parts of the city Valencia on the Spanish east coast based on the results of 

a survey done on site in Valencia with a sample of 70 respondents in the ages between 20-29 years.  

The factors that influence the decision are based on property valuation; Localization factors, Technical building 

factors and Economic factors. The Localization factors are further divided into Distance to the city center and 

Distance to the cost. The Technical building factors in Terrace, Garage and Open-plan kitchen. Lastly the 

Economic factors only consist of one factor which is Price, the advertised price €/m2.  

The survey concluded that a property close to the cost is preferred over one close to the city center, 57 % over 

43 %. That Terrace is the absolute most important building factor with a priority of 63 %, followed by Garage at 

24 % and that Open-plan kitchen is not prioritized with only 13 %. The three main groups were prioritized as 

follows; Localization factors 41,4 %, Economic factors, i.e. Price, 34,3 %, and Technical building factors 24,3 %  

- which is consistent with theory on the subject. 

The results of the survey applied to an AHP hierarchy together with the local priorities from the application of 

the Saaty-scale and comparison matrices, result in one out of the three properties being ranked as the most 

efficient. It was concluded that the third property, a townhouse close to the beach, was preferred with a 55 % 

in global priority, followed by the first property with 26 % and lastly the second with 19 %. 

The paper also concludes that hiring a third party is something to consider avoiding if one feels comfortable 

with other contacts as the obligated lawyer, clerk and transaction fees already adds on 10-15% of the purchase 

price. That the process of only purchasing a property is relatively easy, as technically only N.I.E number is 

required, but that it requires significantly more to become resident to obtain tax benefits. Lastly the project 

discusses that with its rising property prices, development opportunities, the warm climate and the mentality 

of the people Spain certainly can be somewhere worth investing in. 
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Sammanfattning 

Den spanska fastighetsmarknaden är på uppgång då fastighetspriserna ökar igen efter den globala finanskrisen 

2008. Den här uppsatsen syftar både till att lösa ett fabricerat investeringsproblem med hjälp av AHP, 

Analytical Hierarchy Process, och till att undersöka hur processen av ett fastighetsköp som EU-medborgare kan 

se ut gällande lagar och regler.  

Investeringsproblemet består utav att välja en av tre fastigheter, alla radhus med olika egenskaper lokaliserade 

i olika delar av Valencia på den spanska östkusten, baserat på resultatet från en  enkätundersökning utförd på 

plats i staden med ett urval om 70 respondenter i åldrarna mellan 20-29 år. 

Faktorerna som påverkar beslutet har delats in i tre huvudgrupper baserade på fastighetsvärdering; 

Lägesfaktorer, Byggnadsfaktorer och Ekonomiska faktorer. Lägesfaktorerna är sedan uppdelade i Avstånd till 

kusten och Avstånd till stadens centrum. Byggnadsfaktorerna i befintlighet av Terrass, Garage eller Kök med 

öppen planlösning. Slutligen består de Ekonomiska faktorerna endast av en faktor som är Pris, det 

annonserade priset €/m
2
. 

Enkätundersökningen kunde konstatera att en fastighet nära kusten föredras över en nära stadens centrum, 

57 % över 43 %. Att Terrass var överlägset den viktigaste byggnadsfaktorn med en prioritet på 63 %, Garage  

24 %, och att Kök med öppen planlösning inte prioriteras med endast 13 %. Huvudgrupperna prioriterades som 

följande; Lägesfaktorer 41,4 %, Ekonomiska faktorer, e.i. Pris, 34,3 %, och Byggnadsfaktorer 24,3 % - vilket är i 

linje med teori på området.  

Resultaten från enkätundersökningen applicerat på AHP-modellen tillsammans med lokala prioriteter från 

jämförelsematriser visade att en av de tre fastigheterna rankas som mest effektiv. Det kontaterades vara det 

tredje objektet, ett radhuset nära stranden, som var att föredra med 55 % i global prioritet, följt av det första 

objektet med 26 % och sist det andra objektet med 19 %.  

Uppsatsen konstaterar också att anlita en tredje part kan undvikas om man känner sig bekväm med övriga 

kontakter då de obligatoriska avgifterna för advokat, notarie och transaktionsskatt redan adderar 10-15% 

utöver köpeskillingen. Att processen att endast köpa en fastighet är relativt simpel, då det tekniskt sett endast 

är N.I.E-nummer krävs, men att det krävs betydligt mer att bli skatteresident och kunna ta del av skattemässiga 

lättnader. Slutligen diskuteras att med sina stigande fastighetspriser, sin enorma utvecklingspotential, det 

varma klimatet och den inkluderande mentaliteten hos folket kan Spanien vara en plats väl värt att investera i.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Den spanska fastighetsmarknaden har börjat återhämta sig efter finanskrisen som drabbade landet 

hårt under 2008. År 2016 ökade fastighetspriserna på en nationell nivå generellt med 4,49 %, året 

innan med 4,23 % och under 2014, när prisutvecklingen började peka uppåt igen efter en lång 

nedåtgående trend, steg priserna med 1,76 % (Instituto Nacional de Estadística, 2017). Det tyder på 

att det är en bra tid att investera i den spanska fastighetsmarknaden och i samband med en 

utbytestermin i landet växtes ett personligt intresse för Spanien och att i framtiden bosätta sig där.  

Ett vanligt tillvägagångssätt för svenskar att komma in på marknaden är att anlita en svensk 

fastighetsförmedlare som är verksam i Spanien. Det går dock att undvika den kostnaden eftersom 

det är advokater, inte fastighetsförmedlare, som sköter det praktiska kring fastighetsaffärer i 

Spanien (Ollila, 2017). Bristande kunskap om regelverk och språkbarriärer kan vara anledningar att 

anlita en tredje part. Det här arbetet kommer att undersöka processen av ett fastighetsköp i Spanien 

utan en fastighetsförmedlare just på grund av bristande kunskap kring lagar och regler.  

Fastighetsköpet illustreras med ett investeringsproblem där en av tre fastigheter ska väljas, Objekt 1, 

Objekt 2 eller Objekt 3. Bakgrunden till det är att skapa ytterligare förståelse av köpprocessen 

genom att få en inblick i annonsering, prisnivå, byggnaders skick och områdesfaktorer.  

Samtliga objekt är radhus, eller town houses, i staden Valencia på den spanska östkusten. Det första 

objektet, Objekt 1, är ett hörnradhus norr om staden centrum i stadsdelen Torrefiel, med två 

terrasser och ett garage. Det andra objektet, Objekt 2, är ett utvecklingsprojekt i behov av 

renovering i närheten av den populära stadsdelen Rusafa. Det tredje objektet, Objekt 3, är ett 

nyligen renoverat radhus nära staden med Kök med öppen planlösning och två terrasser. 

Bakgrunden till val av objekt är att samtliga fastigheter är lokaliserade i olika stadsdelar och har olika 

byggnadstekniska egenskaper.  
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1.2 Syfte och metod 

Utöver det generella syftet att få en bättre inblick i den spanska fastighetsmarknaden är det 

specifika syftet att applicera AHP-metoden för att få fram det mest effektiva investeringsobjektet 

utifrån de tre fastigheterna. Tanken med arbetet är att det ska fungera som en förundersökning inför 

framtida fastighetsköp dock kommer inget av objekten att köpas i samband med arbetet. 

AHP-metoden eller Analytical Hierachy Process, är en beslutsstödsmetod utvecklad av Thomas L. 

Saaty år 1971 (Saaty, Wind 1980). Metoden kan appliceras på många typer av problem då den både 

tar hänsyn till rationella och intuitiva faktorer (Maroto Àlvarez, 2014). Genom att ställa upp kriterier i 

en hierarkisk modell konkretiseras beslut vilket ger en överblick över problemet och vilka kriterier 

som påverkar.  

Kriterierna för fastighetsköpet har delats in i tre grupper: Lägesfaktorer, Byggnadsfaktorer och 

Ekonomiska faktorer. Lägesfaktorerna består av två kriterier, Avstånd till stadens centrum och 

Avstånd till kusten. Byggnadsfaktorerna består av tre kriterier; befintlighet av Terrass, Garage och 

Kök med öppen planlösning. De ekonomiska faktorerna tittar endast på ett kriterium som är Pris, 

dvs. det annonserade priset per kvm, €/m2.   

Kriteriernas inverkan på det slutgiltiga valet av objekt, deras prioritet, kommer att undersökas med 

en enkätundersökning på plats i Spanien. I enkäten kommer respondenterna, som ska vara spanska 

invånare mellan 20-29 år, föreställa sig att de ska genomföra ett fastighetsköp och prioritera vilka 

kriterier som står över andra genom enkel parvis jämförelse. För att sedan ta fram objektens 

prioritet och ett slutgiltigt beslut kommer Saaty-skalan, som utvecklades i samband med AHP-

metoden (Saaty, 1980), och jämförelsematriser att användas.  

Ytterligare en Spanienresa kommer att genomföras i slutfasen av projektet då de tre objekten 

kommer att besökas utvändigt för fotografering och områdesbeskrivning. 
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1.3 Disposition 

TEORIAVSNINTT 

I teoriavsnittet summeras relaterade studier och tidigare arbeten inom liknande ämne. Teori kring 

AHP-metoden presenteras och en initial AHP-modell konstrueras. Teorin bakom val av 

kriteriegrupper diskuteras och Valencia som stad och dess historia presenteras. 

METODAVSNITT 

Här beskrivs hur AHP-metoden kommer att appliceras. Tillämpningen av enkätundersökning och 

dess utformning samt genomförande motiveras.  

RESULTATAVSNITT  

Resultatavsnittet inleds med en beskrivning av processen av ett fastighetsköp i Spanien som EU-

medborgare. Fastighetsköpsprocessen för icke-EU medborgare i Spanien behandlas ej. 

Fastighetsobjekten, Objekt 1, Objekt 2 och Objekt 3 presenteras kort byggnadsmässigt, 

områdesmässigt och med en bild på fasaden. En sammanställning av objektens värden för kriterierna 

framställs och motiveras.  

Resultaten från enkätundersökningen tillsammans med en färdigställd AHP-hierarki presenteras och 

jämförelsematriser konstrueras. Lokala och globala prioriteter tas fram och det slutgiltiga resultatet, 

det mest effektiva objektet enligt undersökningen, presenteras.  

ANALYS  

Här diskuteras och ifrågasätts resultatet från enkätundersökningen och val av kriterier. Fördelar och 

nackdelar med val av metod diskuteras och förbättringar till arbetet och framtida forskning föreslås.  

AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Här sammanfattas arbetet och slutsatser dras. 
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2. Teori 

Teorin inleds med en sammanfattning av funna relaterade studier inom ämnesområdena 

Fastighetsinvestering i Spanien och AHP inom fastighetssektorn. Det följs av en detaljerad förklaring 

av AHP, Analytical Hierarchy Process, där en initial AHP-modell kontureras och teorin bakom 

appliceringen av metoden förklaras. Efter det motiveras valet av kriterier med teori kring 

fastighetsvärdering och sist presenteras Valencia - staden där de tre fastighetsobjekten till 

investeringsproblemet är lokaliserade.  

 

2.1 Relaterade studier  

Tidigare har William Jilltoft och Emil Westman under handledning av Hans Lind på KTH skrivit 

kandidatarbetet Den spanska fastighetsmarknaden – Investeringsmöjligheter i vandrarhem och 

korttidsboenden. Uppsatsen behandlar framför allt makroekonomiska faktorer som finanskrisen 

2008 och investeringsanalyser är utförda på två objekt i Barcelona. Då de tittade på 

investeringsmöjligheter i kommersiella fastigheter är investeringsanalyserna i form av kassaflödes-

analyser. De kommer fram till att ett av objekten är att föredra då det ger ett högre nuvärde. 

I slutsatsen beskriver de att det är svårt att säga om den spanska fastighetsmarknaden har nått sin 

botten eller inte. Deras uppsats skrevs 2014 och sedan dess har fastighetspriserna i Spanien gått 

svagt uppåt. Nedan visas en uppdaterad graf från samma källa de använde i sitt arbete där man kan 

se utvecklingen av fastighetspriserna över tid.   

 

Figur 1. Graf från Trading Economics över spanska fastighetsprisernas utveckling Jan 2008-Jan 2017 
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Även Jonas Brändström och Christoffer Karlström under handledning av Emil Österberg på Karlstad 

Business School behandlar ett liknande ämne i deras C-uppsats Fastighetsköp i utlandet - En 

jämförelse mellan Sverige, Spanien, Thailand och Turkiet från 2011. Deras arbete är en empirisk 

undersökningsstudie där de intervjuat ett flertal fastighetsmäklarbyråer och privata fastighetsköpare 

bland annat i Spanien. De kommer fram till att köpprocesserna i de fyra länderna överlag är lika 

varandra och att köpare inte nödvändigtvis behöver vara insatt i lagar och regler kring fastighetsköp, 

men att det då krävs att förmedlaren är det.  

2011 skrev Edie Ezwan Mohd Safian och Abdul Hadi Nawawi på Universiti Tun Husse i Onn, Malaysia 

en uppsats om The Evolution of Analytical Hierarchy Process (AHP) as a Decision Making Tool in 

Property Sectors. De kommer fram till att metoden har utvecklats från att först ha applicerats främst 

på problem inom militären till att vara användbar i en rad olika sektorer, även fastighetssektorn. Den 

slutgiltiga rekommendationen som ges är att kombinera AHP-metoden med andra system för att öka 

tillförlitligheten, men att AHP med fördel kan tillämpas på beslut med mycket data.  

 

2.2 AHP 

Beslutsstödsmetoden AHP, Analytical Hierarchy Process, utvecklades av Thomas L. Saaty år 1971 

(Saaty, Wind, 1980).  Metoden har använts i en rad olika privata och offentliga sektorer för att lösa 

problem som exempelvis tillgångsallokering, produktionsmängd eller val av leverantörer (Maroto 

Àlvarez, 2014). Generellt så finns en bred tillämpning av AHP på problem som beror på flera 

motsägande mål, exempelvis minimera miljöpåverkan och maximera vinsten, s.k. Multicriteria 

decision making problems (Saaty, Wind, 2012).  

Inom Multicriteria decision making går det generellt inte att hitta en optimal lösning på problemen 

som beror på motsägande mål, eftersom vad som är optimalt för att uppnå ett av målen kan vara 

det minst optimala för det andra, utan istället söks en effektiv lösning (Maroto Àlvarez, 2014).  

AHP-metoden innebär att beslutsfattaren konkretiserar beslutet i en hierarkisk modell med de 

kriterier, rationella eller intuitiva, ett beslut beror på (Saaty, Wind, 1980). Hierarkin skapar överblick 

över problemet och vilka faktorer som påverkar det och gör det möjligt att ta flera faktorer i åtanke 

samtidigt. Det är en kreativ process och för att skapa en AHP-modell finns ingen generell hierarkisk 

struktur som måste följas (Saaty, Wind, 1980) utan det varierar mellan olika problem och 

beslutsfattare.  

Faktorerna som påverkar beslutet kan vara beroende av varandra eller inte, men den generella 

tumregeln är att kunna jämföra element på en lägre nivå i termer av några eller alla av elementen på 
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nivån ovanför (Saaty, Wind, 2012).  

Två regler skall följas när det kommer till att konstruera en AHP-modell:  

1. Första nivån ska endast bestå av ett element - syftet med problemet 

2. Underliggande nivåer ska bestå av element med samma omfattning och storlek  

(Maroto Àlvarez, 2014) 

 

Figur 2. Initial AHP-modell  

Figur 2 illustrerar en initial AHP-modell utan vikter för det här problemet med de olika kriterie-

grupperna och de kriterier som kommer att undersökas.  

Genom numeriska jämförelser med relativa kvotskalor kan sedan en slutsats och en lösning på 

problemet nås (Saaty, Wind, 2012). De relativa kvotskalorna fås genom att jämföra alternativen till 

problemet i jämförelsematriser med parvis jämförelse. Jämförelsematriser är matriser där 

alternativen parvis jämförs numeriskt, vilket kan göras med Saaty-skalan, även kallad The 

Fundamental Scale, som utvecklades av T. L. Saaty i samband med AHP-metoden. Saaty-skalan är en 

diskret numerisk skala mellan 1-9 där 1 innebär ingen preferens mellan två alternativ och 9 är 

absolut preferens. Saaty beskriver att skalan endast är ett förslag hur vikterna kan tas fram och inget 

krav för metoden (Saaty, 1980).  
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Jämförelsematriserna är utformade så att:  

● o ij ≥ 0 ∀  i, j 

Preferensen är högre än 0 för samtliga objekt  

● o ij = ( 1 / o ji ) ∀  i, j 

Preferensen för ett objekt jämfört med ett annat är inversen av motsats jämförelse  

● o ii = 1 ∀  i 

Preferensen för ett objekt jämfört med sig själv är alltid 1, dvs. samma preferens 

Jämförelsematriserna delas sedan på kolumnsumman för att få fram normaliserade matriser som 

ligger till grund för beräkningarna av de lokala prioriteterna för varje objekt och kriterium. De lokala 

prioriteterna räknas som summan av raden för objektet delat på antal celler och visar hur mycket 

objektet prioriteras för varje kriterium. Summan för de lokala prioriteringarna är 1, eller 100 % 

(Maroto Àlvarez, 2014).  

För att sedan fatta ett slutgiltigt beslut används globala prioriterer, som är hur mycket varje 

alternativ uppfyller samtliga kriterier viktat med kriteriernas prioritet. De globala prioriteterna fås 

genom att multiplicera objektets lokala prioritet för varje kriterium med kriteriets prioritet viktat 

med huvudgruppens totala prioritet. Summan för de globala prioriteterna är 1, eller 100 %. 

Alternativet med högst global prioritet är det som är mest effektivt med hänsyn till kriterierna och 

vikterna för dessa, dvs. lösningen på problemet (Maroto Àlvarez, 2014). 

 

2.3. Fastighetsvärdering 

Huvudgrupperna Lägesfaktorer och Byggnadsfaktorer har valts utifrån att de är direkt 

fastighetsanknutna värdepåverkande faktorer vid fastighetsvärdering med ortsprismetoden 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010) som är den metod som i första hand används i Sverige 

vid bestämning av marknadsvärdet för en fastighet (5 kap. 5 § FTL). I Spanien används vanligtvis en 

liknande metod som kallas Valoración relativa (Academia de Inversión, 2017) som bygger på samma 

principer att titta på transaktioner för liknande objekt lägesmässigt och byggnadsmässigt.  

Ortsprismetoden kan definieras som tekniken för bedömning av en fastighets marknadsvärde genom 

en jämförelse med försäljningspriser på likartade fastigheter. Den teoretiska grunden bakom 

ortsprismetoden bygget på tre grundantaganden, det första att välinformerad köpare inte betalar 

mer för en tillgång än inköpspriset för en likvärdig tillgång som ger samma nytta. Det andra är att 

priser är bra indikatorer på marknadsvärde. Det tredje grundantagandet är att liknande fastigheter 

borde betinga liknande pris (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010).  
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Huvudgruppen Ekonomiska faktorer med den ekonomiska faktorn Pris, dvs. det annonserade priset 

€/m2, är inte en värdepåverkande faktor utan antas vara en korrekt värdering av fastighetens 

marknadsvärde. Definitionen för marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

partsrelationer och utan tvång (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010). 

Prioriteten för kriteriet Pris under huvudgruppen Ekonomiska faktorer är 1, eller 100 %, eftersom det 

endast finns ett alternativ. Det som istället kommer undersökas är hur detta kriterium förhåller sig 

till de andra två huvudgrupperna Lägesfaktorer och Byggnadsfaktorer.  

2.3.1 Lägesfaktorer  

Läges- och områdesanknutna faktorer är normalt mycket betydelsefulla för prisnivån på en fastighet 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010). Kriterierna för Lägesfaktorer har valts till Avstånd till 

stadens centrum och Avstånd till kusten. Då staden Valencia är utformad så att stadens centrum 

ligger en bit från kusten ligger det intresse i att undersöka vilken av dessa lägesfaktorer som 

prioriteras högst.  

Andra exempel på värdepåverkande lägesfaktorer är avstånd till kommunikationer, avstånd till 

kommersiell service, som exempelvis mataffär, och områdets karaktär (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2010). Dessa kommer att undersökas och beskrivas när objekten besöks i 

slutfasen av projektet. 

  

2.3.2 Byggnadsfaktorer  

Fastighetsanknutna faktorer, dvs. faktorer som är knutna till byggnader och själva fastigheten är 

normalt de faktorer som förklarar prisvariationer mellan objekt inom samma område eller 

delmarknad (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010).  

När man värderar småhus har tomtens karaktär och utformning stor inverkan på prisbedömningen 

men då det här projektet tittar på radhus utan trädgårdstomt undersöks endast prioriteten av 

byggnadsfaktorer. Exempel på värdepåverkande byggnadsfaktorer är byggnadens samlade areor, 

bostadshusets planlösning, byggnadsår och eventuellt ombyggnadsår (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2010).  

Byggnadsfaktorerna som kommer att undersökas i det här projektet är befintlighet av Terrass, 

Garage och Kök med öppen planlösning. Kriterievalet är baserad på tillgänglig information om 
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objekten, byggnadsår och ombyggnadsår finns exempelvis inte tillgängligt, samt på utformningen av 

undersökningen. Kriterierna är utformade utifrån ett binärt tankesätt där 1 representerar 

befintlighet av kriteriet, och 0 saknaden utav det. 

 

2.3.3 Prisutveckling 

Redovisningar av prisförändringar är något som regel skapar ett stort intresse i media och bland 

allmänheten. Data om fastighetsprisutveckling kan dock endast ge en högst generell bild av läget 

eftersom fastighetsobjekt är mycket olika till sin karaktär och att enskilda objekt inte nödvändigtvis 

är jämförbara (SCB, 2017).  

Prisutvecklingen på fastigheter i Valenciaprovinsen följer den uppåtgående trend som kan 

observeras på en nationell nivå tidigare beskrivet inledningsvis, se Figur 3. Figur 3 visar en graf över 

fastighetsprisindex av bostadsfastigheter över tid, där den övre linjen är Valenciaprovinsen och den 

undre är på nationell nivå i Spanien.  

Figur 3. Prisutveckling över tid för bostadsfastigheter, Valenciaprovinsen och nationell nivå, från ine.es 

Valenciaprovinsens priser kan observeras ligga något högre än medelvärdet på en nationell nivå, där 

senaste data från T4, period 4, 2016 visar att index i Valenciaprovinsen uppgår till 72,176 medan 

genomsnitt i landet ligger på 70,55.  

Grafen är genererad via Instituto Nacional de Estadística som är det nationella institutet för statistik i 

Spanien, en officiell statistikbyrå underordnat den spanska regeringen som insamlar demografisk, 

ekonomisk och samhällsmässig data nationellt (Instituto Nacional de Estadística, 2017). Vid 

framställning av grafen är samtliga bostadsfastigheter inräknat, dvs. både nyproduktion och 

befintligt bestånd. Basåret är 2007 (Instituto Nacional de Estadística, 2017).  
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2.4 Valencia - Historia och stad  

Valencia är Spaniens tredje största stad befolkningsmässigt, efter Madrid och Barcelona, och är 

huvudstaden i provinsen med samma namn. Staden grundades år 138 före Kristus av den romerske 

politikern Décimo Junio Bruto under namnet Valentina. Staden totalförstördes under ett krig och var 

övergiven i minst 50 år innan urbaniseringen och infrastrukturen började ta form igen. På 700-talet 

ockuperades staden av marockanska styrkor som förde ett muslimskt styre under fem århundraden 

vilket resulterade i att det arabiska språket användes under denna tid. Det var inte förrän år 1238 

som den katolske kungen Jakob I av Aragonien återtog makten och i samband med det fick språket 

katalanska influenser, som resulterade i det officiella språket Valenciano som används än idag 

(Valencia.es, 2017). Valenciano används tillsammans med Castellano av befolkningen och skyltar, 

instruktioner och officiella hemsidor finns oftast på båda språken.  

En ikonisk turistattraktion i Valencia är La Ciudad de las Artes y las Ciencias, Konst- och 

Vetenskapsstaden, som är ett arkitekt ritat område med akvarium, operahus, biograf och museum. 

Området ligger en bit utanför stadens centrum, närmare kusten, och arkitekten bakom konstverken 

till byggnader är Santiago Calatrava (Visit Valencia, 2017). 

Bild 1. Bild över en del av Turia parken från Valencia.tips 

Genom staden löper en 9 km lång park, Turia parken, i den forna flodbädden av floden Turia. Efter 

otaliga översvämningar och efter omledning av floden 1957 beslutades det att göra om floden till en 

park. Stadsplanerare och arkitekter skapade en oas i nedsänkningen med idrottsanläggningar, 

joggingspår, fontäner och växtlighet. Broar restaurerades och nya lades till, totalt finns 18 broar över 

parken som invigdes 1986 (Visit Valencia, 2017).   



 

–17– 

3. Metod  

Det här arbetet använder en kvantitativ metod. Metoderna AHP och enkätundersökning används för 

att uppfylla syftet att lösa det fabricerade investeringsproblemet och finna ett investeringsobjekt. 

Kvantitativ informationssökning används för att besvara frågeställningen om hur processen kring ett 

fastighetsköp i Spanien kan gå till utan en fastighetsförmedlare. 

Informationssökningen utgår från myndighetssidor och främst Ministerio del Interior, 

interior.gob.es, som är en officiell myndighetssida för inrikesdepartementet i Spanien som ansvarar 

för polisväsendet, nationell säkerhet, trafiksäkerhet och immigrationsfrågor (Ministerio del Interior, 

2017). Även informationssidor från svenska fastighetsförmedlarbyråer verksamma i Spanien och 

tidningsartiklar på ämnet bidrar till relevant information som exempelvis avgiftsprocentsatser.  

 

3.1 Vikter 

För att räkna ut vikterna för de olika kriterierna och alternativen kommer två metoder att användas, 

Saaty-skalan och enkel parvis jämförelse. Saaty-skalan kommer att användas i den sista delen av 

appliceringen för att jämföra de olika investeringsobjekten i jämförelsematriserna. Saaty-skalan är 

som beskrivet i teoriavsnittet en diskret numerisk skala mellan 1-9 där 1 innebär ingen preferens 

mellan två alternativ och 9 är absolut preferens (Saaty, 1980). För att numerisk kunna jämföra de 

olika objekten konstistent kommer en sammanställning av hur mycket objekten uppfyller varje 

kriterium att skapas.  

För att ta fram vikterna för de olika kriteriegrupperna kommer en enkel parvis jämförelse att 

appliceras i form av en enkätundersökning där respondenterna tar ställning till vilket kriterium som 

prioriteras över det andra utan att numrera preferensen. Eftersom ingen skala används kallas det i 

det här arbetet enkel parvis jämförelse och har valts att användas för att underlätta enkätens 

genomförande. Exempelvis får respondenter frågan om de föredrar en fastighet nära kusten eller 

nära stadens centrum, om svaret är nära kusten räknas det alternativet som 1 och nära staden som 

0. För kriteriegrupperna med tre alternativ kommer 1, 2, 3 att användas där 1 indikerar högst 

prioritet.  

Vikterna räknas sedan ut genom att använda Excel Funktionerna COUNT och COUNTIF separat för 

varje faktor, där antalet respondenter som markerat faktorn med en etta delades med totalt antal 

svar, =COUNTIF(range;1)/COUNT(range), för att på så sätt få en procentsats på preferensen för den 

faktorn.  
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3.2 Enkätundersökning  

Valet av att använda enkätundersökning grundar sig främst i att skapa en generell tillämpning av 

resultatet då endast en personlig tillämpning skulle vara högst subjektivt och inte ge några insikter 

till vad den spanska befolkningen prioriterar. Då enkäten kan konstrueras med korta konkreta frågor 

gör det att enkätundersökning lämpar sig. Utmaningen ligger i att få in tillräckligt många enkätsvar 

och att få pålitliga svar från respondenterna.  

För att kunna sortera bort opålitliga svar inkluderas kontrollfråga i form av en upprepning av en 

tidigare ställd fråga. För att öka chansen att få in tillräckligt med enkätsvar görs enkäten kortfattad 

och data samlas in på platser där det finns mycket folk samlade, exempelvis campusområdet och 

tillhörande lokaler vid det tekniska universitetet i staden. 

 

3.2.1 Beräkning av population och urvalsstorlek  

Den valda populationen är spanska invånare i Valencia stad med en ålder mellan 20 och 29 år. 

Befolkningsstatistik har hämtats från Instituto Nacional de Estadística som uppger att det totalt bor  

4 287 589 personer i hela provinsen Valencia (Tabell 1) och 790 201 personer i Valencia stad (Tabell 

2). Nedan visas en sammanställning statistiken som hämtats från Instituto Nacional de Estadística 

tillsammans med egna beräkningar för att få fram den slutgiltiga populationen om 78 404 personer. 

Valencia provins  Båda könen 

Total befolkning provins 4 287 589  

20-24 år  206 803  

25-29 år  218 609  

20-29 år (summa)  425 412 

20-29 år / Total befolkning provins 425 415 / 4 287 589 = 9,92 % 

Tabell 1. Befolkningsstatistik för Valencia provins från 2016  

Valencia stad  Båda könen  

Total befolkning stad  790 201  

9,92 % x 790 201  78 404  

Tabell 2. Befolkningsstatistik för Valencia stad från 2016 

Eftersom det inte finns någon data om exakta fördelningen mellan åldrarna för invånarna i Valencia 

stad antas den vara detsamma som i övriga provinsen. Sökningen utfördes på Españoles och 
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exkluderat Extranjeros, dvs. endast spanska invånare med spanskt medborgarskap. För att 

respondenterna skall vara lämpliga kandidater med hänsyn till populationen kommer de först att få 

frågan om de är spanska medborgare innan de får gå vidare i undersökningen.  

För beräkning av urvalsstorleken används följande formel:  

    
         

              
 

Där: 

N Population 78 404 

e Fel term 9,80 % 

p Procent av fördelaktig population 0,5  

q Procent av ofördelaktig population (1 - p) 0,5 

K (eller Z som den ibland benämns) Koefficient enligt konfidensintervall nivå  1,64 

  Konfidensintervallsnivå 90 % 

 

Vilket ger resultatet n Urvalsstorlek 70 

Tabell 3. Urvalsstorlek enligt formel 

Formeln är baserad på att populationen är ett diskret tal som inte är över 100 000 individer och att 

frågorna i enkäten är ute efter att hitta ett genomsnitt. Den valda graden av fördelaktig population 

om 0,5 eller 50 % är standard när detta tal inte är känt då det ger högst urvalsstorlek (Grande, 

Abacal, 2013). 

 

3.2.2 Utformning 

Enkäten består av 6 stängda frågor och en öppen fråga uppdelade i tre delar. 

Första delen består av enkel parvis jämförelse av de olika byggnadsfaktorerna; Terrass, Garage och 

Kök med öppen planlösning, samt av lägesfaktorerna; Avstånd till kusten och Avstånd till stadens 

centrum. Där respondenten tar ställning till vilket alternativ som föredras över det andra. 

Kontrollfrågan utformas så att sista paret är det samma som första fast omvänd ordning.  

Andra delen består av en rangordning av huvudgrupperna för kriterierna där respondenten 

uppmanas skriva 1, 2 och 3 under Pris, Läge eller Byggnadsfaktorer och en förklaring att 1 innebär att 

den faktorn har högsta prioritet.  
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Tredje delen består endast av en öppen fråga där respondenten skriver sin ålder. Detta är för att 

sortera bort svar från individer som inte ingår i populationen, 20-29 år, men även kan det fungera 

som en kontroll av enkätens genomförande genom en jämförelse av handstil.  

Hela enkätundersökningen finns bifogad som bilaga, dels på originalspråket Spanska under Bilaga 1 

samt en översatt version på Svenska under Bilaga 2.  

Nedan i Tabell 4 följer en Datasheet som sammanfattar enkätundersökningens premisser.  

SCOPE  Valencia  

UNIVERSE  Invånare i Valencia mellan 20-29 år, N = 78 404  

SAMPLING SIZE  68 

SAMPLING ERROR  9,80 % 

CONFIDENCE LEVEL  90 % (K = 1,64) 

SAMPLING METHOD  Random 

CONTROL  Kontrollfråga i form av upprepning 

PRE-TEST QUESTIONNAIRE 2 st (svenska klasskamrater)  

FIELD WORK  Mars 2017  

Tabell 4. Datasheet över enkätundersökning  
 
3.2.3 Genomförande 

Som beskrivet i Datasheet (Tabell 5) genomfördes en s.k Pre-test questionnaire, eller förenkät, 

genom att två klasskamrater fick genomföra enkätundersökningen innan samtliga kopior av enkäten 

skrevs ut. Det resulterade i att en förklarande rad lades till och två formuleringar av variabler 

ändrades.  

Fältarbetet började i Spanien 28:e Mars 2017 och pågick under tre dagar då enkätsvar samlades in 

från olika slumpvis utvalda personer som såg ut att passa målgruppen - främst studenter som 

befanns sig i elevhuset på campus där ett bord med en skylt, godis, pennor och enkäter sattes upp. 

Den bästa metoden visade sig vara att gå fram till bord där det satt en grupp studenter och dela ut 

enkäten till samtliga. Även enskilda personer ute på gatorna tillfrågades och då kunde längre samtal 

föras.  

Totalt samlades 78 svar in. 8 stycken var utanför målgrupp eller föll bort på grund av kontrollfrågan, 

vilket resulterade i 70 användbara enkätsvar.  
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4. Resultat  

Resultatredovisningen är uppdelad i fyra delar. Inledningsvis presenteras resultaten från 

informationssökningen om hur processen för ett fastighetsköp som EU-medborgare kan se ut i 

Spanien. Det följs av en presentation av resultatet från objektssökningen dvs. fastighetsobjekten, 

Objekt 1, Objekt 2 och Objekt 3 som är alternativen till investeringsproblemet. Därefter presenteras 

resultatet från enkätundersökningen och sist tillämpas AHP-metoden vilket leder till lösningen på 

det fabricerade investeringsproblemet.  

 

4.1 En överblick av Fastighetsköp i Spanien som EU-medborgare 

Då både Sverige och Spanien är med i EU underlättas processen att som svensk medborgare köpa en 

fastighet i Spanien. Det första steget, om det inte redan innehas och är förnyat, är att införskaffa ett 

svenskt pass eller nationellt id. Passet kommer generellt att användas mycket i Spanien, en 

rekommendation kan vara att införskaffa både pass och nationellt id om möjligt. 

Nästa steg blir att erhålla ett så kallat N.I.E-nummer, Número de identidad de extranjero, vilket är ett 

identifikationsnummer som krävs för att utföra ekonomiska handlingar som till exempel att öppna 

ett bankkonto och ta bolån (Ministerio del Interior, 2017). Det införskaffas genom att gå till en 

polisstation i kommunen där fastighetsköpet planeras, utan att boka tid. De flesta polisstationer har 

ingen tidsbokning utan man går dit på en så kallad SIN CITA (Administraciones públicas, 2017). 

Då uppmanar myndigheterna att ta med följande:  

– Korrekt ifyllt N.IE-formulär + fotokopia (din kopia) 

– Original pass och en fotokopia  

– Motivering till ansökan  

Formuläret hittas på regeringens officiella hemsida eller genom att använda en sökmotor och söka 

efter “Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) modelo oficial gratuito (EX-15)”.  

Det tredje steget kan sedan vara att ansöka om ett spanskt identitetskort och bli så kallad 

skatteresident i Spanien för att lättare kunna betala skatt och ta del av sjukvårdssystemet (Ideal 

Spain, 2011). Angående sjukvårdsystemet så ger EU-kortet, som beställs gratis via Försökringskassan, 

endast rätt till nödvändig sjuk- och tandvård (Försäkringskassan, 2017).  

Ansökan om att bli skatteresistent görs hos Oficina de Extranjeros (Ministerio del Interior, 2017) via 

formuläret “Solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros_Residencia ciudadano de la 

UE (EX-18)”.  
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Kraven för att bli resident är olika beroende på den sökandes situation och en bedömning görs från 

fall till fall. Generellt så krävs; 

– Pass + fotokopia 

– Korrekt ifyllt formulär + fotokopia 

– Passfotografier 

– Bevis om inkomst eller kapital som ska kunna täcka de sociala avgifter och levnadskostnader som 

bedöms för den individen (Ministerio del Interior, 2017).  

Att bli skatteresident är inget som är nödvändigt för att köpa en fastighet i Spanien (Fastighetsbyrån 

Utland, 2017) men är något som kan övervägas om man planerar att bosätta sig en längre tid i 

landet.  

De följande stegen blir nu att hitta en lämplig fastighet, anlita en advokat och lyckas få bolån. Det går 

inte att låna pengar i Sverige och använda huset i Spanien som säkerhet. I likhet med Sverige finns 

ett bolånetak i Spanien, vilket är på 80 %, dvs. endast 80 % av fastighetens värde får var belånat 

(Fastighetsbyrån Utland, 2017).  

En skillnad mot Sverige är att det är advokater, inte fastighetsförmedlare, som sköter 

bostadsaffärerna i Spanien (Ollila, 2017). Man kan anlita en förmedlare med ansvarsförsäkring, vilket 

gör att eventuella tvister kan gå via försäkringsbolaget, men en advokat är nödvändigt (Ollila, 2017).  

Advokaten och notariens kostnader kan väntas vara 1-2 % var, samt att det tillkommer ytterligare 8-

10 % i form av transaktionsskatt (Ollila, 2017). Vilket gör att det angivna annonspriset/köpeskillingen 

bör adderas med 12-15 % för att få fram den initiala investeringskostnaden. 

Det sista steget är att bostadsköpet går i via en notarieprocess som fungerar som en extra 

granskning av det juridiska. Notarien granskar aldrig fastighetens skick utan det är upp till köparen 

att ta till vara på sin undersökningsplikt. I Spanien köps alla begagnade bostäder i befintligt skick 

vilket kan göra det svårare att åberopa fel så det rekommenderas att anlita en utomstående teknisk 

undersökningsman (Skandiamäklarna, 2017). Notarien undersöker skulderna som finns på 

fastigheten och kontrollerar att betalningarna har skett i linje med spansk lag, först när 

fastighetsköpet är godkänt upprättar notarien ett köpebrev vilket blir det sista steget i själva 

fastighetsköpet.  

Köpebrevet som upprättas vid fastighetsköpet kommer ligga till grund för lagfartsansökan 

(Skandiamäklarna, 2017). Lagfartsansökan görs hos Los Registros de la Propiedad de España, 

Fastighetsregistret, som verkar under Ministerio de Justicia, Justitieministeriet (Registradores, 2017). 

Det tar cirka 2-3 månader för lagfarten att registreras vilket kostar en avgift om drygt 0,5 % av 
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köpeskillingen (Skandiamäklarna, 2017). När avgiften är betald skickas ett inskrivningsbevis ut.  

När fastigheten ägs och brukas betalas en kommunal fastighetsskatt som baseras på fastighetens 

taxeringsvärde. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner och har ett intervall om 0,4-1,1 % 

(Fastighetsbyrån Utland, 2017). Skatten skiljer sig om man som ägare är skatteresistent eller inte, då 

en statlig skatt om 24-25 % beräknat på 1,1-2 % av taxeringsvärdet tas ut utöver den kommunala 

skatten om ägaren inte är skatteresistent (Fastighetsbyrån Utland, 2017).  

Om fastighetsägaren sedan vill göra förändringar av byggnadens utseende eller konstruktion krävs 

precis som i Sverige bygglov. Det finns två olika typer av bygglov i Spanien, Obra Mayor för stora 

förändringar och Obra Menor för mindre förändringar. Obra Mayor innefattar förändringar av 

byggnadens konstruktion, nybyggnation eller tillbyggnad, samt förändringar av användning. Obra 

Menor krävs för mindre förändringar som exempelvis fasadförändringar, renovering av befintliga 

terrasser eller byte av fönster. Ansökan om bygglov görs hos kommunen, La Ayuntamiento, som tar 

ut en avgift baserat på budgeten för förändringen eller PEM - Presupuesto de Ejecución Material som 

vanligtvis ligger mellan 2-6 % av den summan (Habitissimo, 2017). 

När det sedan kommer till att sälja fastigheten och fastighetsägaren, förhoppningsvis, går med vinst 

tas en vinstskatt ut baserat på kapitalvinstens storlek. Procentsatserna för kapitalvinstskatten 

sänktes 2016 och är i nuläget 19 % för vinster under 6 000 €, 21 % för vinster mellan 6 000 och 50 

000 € och 21 % för vinster över 50 000 € (Expansion, 2017).  

 

4.2 Presentation av objekt 

I följande avsnitt presenteras de tre fastigheterna, Objekt 1, Objekt 2 och Objekt 3, för 

investeringsproblemet med objektbeskrivning, områdesbeskrivning och bild på fasaden. 

Områdesbeskrivningarna är personliga intryck och fasad-bilderna är tagna på plats. Den inledande 

informationen om antal rum och själva byggnaden är summerad från fastighetsannonsen från 

Idealista. 

Idealista är en annonssida och plattform för privatpersoner, fastighetsförmedlare och företag att 

annonsera sina fastigheter med över 1,5 miljoner annonser och första sökträff på sökningen Portal 

inmobiliario España, Fastighetsportal Spanien (2017-06-07). För att hitta objekten utfördes en 

sökning på Boenden/Viviendas, Att köpa/Para Comprar, i Valencia. Priset maximerades till 300 000 € 

och typen av bostad begränsades till Casas och chalets, hus eller mindre hus. Annonsbilderna för 

samtliga objekt finns bifogade under Bilaga 3.  
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4.2.1 Objekt 1 - Hörnradhus i Torrefiel  

Det första objektet är ett hörnradhus om två våningar på 160 m² norr om stadens centrum med 

ingång från två olika gator och garage. På nedervåningen finns ett kök i bra skick med separat 

matsal, vardagsrum, ett badrum och ett sovrum. På övervåningen finns ytterligare fyra sovrum och 

ett badrum samt två terrasser. Totalt 5 sovrum och 2 badrum, byggnaden har även 

luftkonditionering (Idealista, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Fasad Objekt 1 

Precis mitt emot fastigheten finns en park med lekplats för barnfamiljer. Relativt livligt område med 

mycket caféer, uteserveringar och olika små butiker. En större mataffär finns i närheten på ca  

10 minuters gångavstånd. Flertalet busstationer i närheten, med linjer som går in till stadens 

centrum, samt spårvagnsstation, Linje 6, på 5 minuters gångavstånd.   
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4.2.2 Objekt 2 - Radhus i El Corts, Rusafa 

Objekt 2 är ett renoveringsobjekt om två våningar med 6,80 m fasad. Enligt annonsen består 

bostaden för tillfället av åtta rum, två kök med öppen planlösning, två badrum och två terrasser. 

Annonsbilderna är fåtaliga men bostaden kan bedömas kräva omfattande renovering. Terrasserna 

kräver, av bilderna att döma, inga konstruktionsmässiga förändringar utan endast mindre 

renovering. Det finns ingen luftkonditionering i byggnaden och totalytan uppgår till 171 m² (Idealista, 

2017).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Fasad Objekt 2 

Fastigheten ligger med gångavstånd in till stadens centrum och de mer centrala delarna av Rusafa.  

I närheten finns en bilverkstad och generellt i området finns mycket parkerade bilar längst gatorna. 

Längst med närmaste tvärgatan finns en Mercadona, en ordentlig matvarubutik som ofta är prisvärd 

med bra kvalitet. Det finns även en lekpark och skola i området. Lugn gata med en blandning av 

byggnader i bra skick och byggnader i behov av renovering. Utrensning av byggnaden verkar pågå då 

det står en container utanför, se Bild 3.  
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4.2.3 Objekt 3 - Radhus i El Cabanyal-El Canyamelar 

Objekt 3 är relativt nyrenoverat, ljust och rymligt radhus med 190 m² boyta nära stranden med 

potential till garage då garaget i nuläget används som kontor. På fastigheten finns en uteplats och 

två terrasser varav en är en takterrass om 80 m². På nedervåningen finns kök, en stor hall och 

vardagsrum samt badrum. På övervåningen finns ytterligare ett badrum samt 3 sovrum. I annonsen 

står det att möjligheten finns att göra en tillbyggnad på en våning till. Byggnaden har 

luftkonditionering (Idealista, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Fasad Objekt 3 

Mycket stillsamt och lugnt område nära kusten. Stora öppna ytor och breda vägar. Gångavstånd till 

stadens två universitet som ligger längs med den större gatan Av. Tarongers angränsande 

fastigheten, även närhet till det populära studentområdet Blasco Ibañez. Spårvagnsstation, med 

linjerna 4 och 6, väldigt nära fastigheten på 5 minuters gångavstånd. Inte lika tillgängligt till 

tunnelbana, som ligger en bit bort på ca 30 minuter gångavstånd men som går direkt in till stadens 

centrum utan byte. Ingen stor mataffär som Mercadona eller liknande i närheten utan endast ett 

flertal Supermercados och Fruterias - mindre privatägda butiker med varierande utbud.   
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4.2.4 Sammanställning av objektdata 

Nedan i Tabell 5 sammanfattas informationen om objekten för undersökningskriterierna.  

 MIN/MAX Objekt 1 Objekt 2 Objekt 3 

Avstånd till stadens centrum MIN 3,1 km 2 km  5 km 

Avstånd till kusten MIN 5,9 km  5,4 km  1,4 km 

Terrass MAX 2 1 2 

Garage MAX 1 0 0,5 

Kök med öppen planlösning MAX 0,5 0 1 

Pris MIN 1 125 €/m² 1 333 €/m² 892 €/m² 

Tabell 5. Kriteriernas värden för de olika objekten samt om kriteriet skall minimeras eller maximeras 

 

Om ett objekt inte uppfyller ett kriterium helt men har potential till ett det genom enklare 

renovering ges värdet 0,5. Krävs omfattande renovering ges värdet 0. Med enklare renovering 

menas förändringar som nödvändigtvis inte kräver bygglov eller som endast kräver Obra Menor, 

exempelvis att slå ut en vägg mellan köket och vardagsrummet för att göra ett Kök med öppen 

planlösning. Medan med omfattande renovering menas förändringar som kräver Obra Mayor som 

exempelvis omfattande köksrenovering.  

Då Objekt 2 är ett renoveringsobjekt antas det kräva omfattande renovering för att uppfylla kriteriet 

Kök med öppen planlösning och mindre renoveringar för att uppfylla kriteriet Terrass. Objekt 2 har 

som beskrivet i avsnitt 4.4.2 två terrasser som båda kräver mindre renovering, 0,5 + 0,5 = 1.  

Objekt 3 har som beskrivet i 4.4.3 möjlighet till garage, dock används det i nuläget som kontor och 

därför antas mindre renovering krävas för att uppfylla kriteriet.  

Lägesfaktorernas värden har tagits fram med hjälp av Google Maps där Plaza Ayuntamiento varit 

referenspunkt för stadens centrum och Els Angles som referenspunkt för kusten. Detta baseras på 

typiska mötesplatser för dessa destinationer och avståndet har beräknats på den kortaste 

gångvägen. 

Bild 5 på nästa sida visar en karta skapad i Google My Maps med referenspunkterna för 

Lägesfaktorerna Avstånd till stadens centrum och Avstånd till kusten och de tre objekten utmärkta.  
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Bild 5. Karta över Valencia som visar objekten och referenspunkterna för lägesfaktorerna 
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4.3 Resultat av enkätundersökning 

Efter sammanställning av resultatet från enkätundersökningen i Excel presenteras resultatet i 

stapeldiagram, se Figur 2.  

Figur 2. Resultat från enkätundersökningen representerat i stapeldiagram  

Som stapeldiagrammen visar prioriterades Lägesfaktorer högst med 41,4 %, därefter Pris med 34,3 % 

och sist Byggnadsfaktorer med 24,3 %. Under huvudgruppen Lägesfaktorer prioriterades Avstånd till 

kusten högst med 57 % jämfört med Avstånd till stadens centrum med 43 %. Byggnadsfaktorerna 

fick resultatet att Kök med öppen planlösning prioriterades lägst med 13 % följt av Garage med 24 % 

och högst prioriterades Terrass med 63 %.  

 

4.4 Tillämpning av AHP 

I följande avsnitt kommer AHP-metoden att tillämpas i olika steg. Först presenteras en tabell över 

hur Saaty-skalan kommer att appliceras. Saaty-skalan appliceras sedan i jämförelsematriser för varje 

kriterium, som sedan normaliseras genom att dela cellerna i varje kolumn med kolumnsumman. De 

normaliserade matriserna används för att beräkna de lokala prioriteterna för varje objekt, vilket 

tidigare beskrivet är hur mycket ett objekt prioriteras för det specifika kriteriet.  

De lokala prioriteterna för varje objekt räknas ut under varje normaliserad jämförelsematris för att 

sedan sammanställas i en tabell. Efter det konstrueras en färdigställd AHP-modell tillsammans de 

lokala prioriteterna och resultatet från enkätundersökningen redan presenterat. Slutligen beräknas 

de globala prioriteterna vilket leder till resultatet - det mest effektiva investeringsobjektet. 
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4.4.1 Saaty-skalan 

Nedan i Tabell 6 presenteras skalans definition (Saaty, 1980), hur den kommer att appliceras samt 

exempel när en viss grad av prioritet appliceras. Jämna nummer används som mellanting.  

# Definition Applicering Exempel 

1 Equal importance De två objekten bidrar lika mycket till att nå målet 0 jämfört med 0  

3 Weak importance of 
one over another  

Ett objekt föredras svagt över det andra 0,5-1 km skillnad  

5 Essential or strong 
importance 

Ett objekt föredras över det andra 1 jämfört med 0,5 

7 Demonstrated 
importance 

Ett objekt föredras definitivt över det andra  1 jämfört med 0 

9 Absolute importance Ett objekt dominerar det andra helt och hållet  

Tabell 6. Saaty-skalan definition och applicering 

 

4.4.2 Jämförelsematriser  

4.4.2.1 Avstånd till stadens centrum  

Matris 1 visar jämförelsematrisen för kriteriet Avstånd till stadens centrum. Eftersom Objekt 2 har 

kortast avstånd till stadens centrum föredras den över Objekt 1 och 3, medan Objekt 1 föredras över 

Objekt 3. Preferenserna baseras på skillnaden i avstånd, då det är störst skillnad mellan Objekt 2 och 

3 är det störst skillnad i preferens 7 och 1/7.  

Avstånd till stadens 
centrum  

Objekt 1 (3,1 km) Objekt 2 (2 km) Objekt 3 (5 km) 

Objekt 1 (3,1 km) 1 1/3 5 

Objekt 2 (2 km) 3 1 7 

Objekt 3 (5 km) 1/5 1/7 1 

Kolumnsumma 21/5 31/21 13 

Matris 1. Jämförelsematris för kriteriet Avstånd till stadens centrum 

Avstånd till stadens centrum  Objekt 1 Objekt 2 Objekt 3  

Objekt 1 5/21 7/31 5/13 

Objekt 2 15/21 21/31 7/13 

Objekt 3 1/21 3/31 1/13 

Matris 2. Normaliserad matris för kriteriet Avstånd till stadens centrum 
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○ Lokal prioritet Objekt 1 = (5/21 + 7/31 + 5/13) / 3 = 0,283 

○ Lokal prioritet Objekt 2 = (15/21 + 21/31 + 7/13) / 3 = 0,643 

○ Lokal prioritet Objekt 3 = (1/21 + 3/31 + 1/13) / 3 = 0,074 

4.4.2.2 Avstånd till kusten 

Nedan visas jämförelsematisen, Matris 3, och den normaliserade matrisen, Matris 4, för kriteriet 

Avstånd till kusten. Eftersom Objekt 3 ligger betydligt närmare kusten än de andra två objekten har 

det högst prioritet med totalt 76,5% av 100 % i lokal prioritet. Skillnaden i avstånd är 4,5 km mellan 

Objekt 1 och Objekt 3 samt 4 km mellan Objekt 2 och 3. Eftersom Objekt 2 ligger något närmare 

kusten än Objekt 1 föredras det svagt över det andra.  

Avstånd till kusten  Objekt 1 (5,9 km) Objekt 2 (5,4 km) Objekt 3 (1,4 km) 

Objekt 1 (5,9 km) 1 1/3 1/8 

Objekt 2 (5,4 km) 3 1 1/7 

Objekt 3 (1,4 km) 8 7 1 

Kolumnsumma 12 25/3 71/56 

Matris 3. Jämförelsematris för kriteriet Avstånd till kusten 

Avstånd till kusten  Objekt 1  Objekt 2  Objekt 3 

Objekt 1 1/12 1/25 7/71 

Objekt 2 3/12 3/25 8/71 

Objekt 3 8/12 21/25 56/71 

Matris 4. Normaliserad matris för kriteriet Avstånd till kusten 

○ Lokal prioritet Objekt 1 = (1/12 + 1/25 + 7/71) / 3 = 0,074 

○ Lokal prioritet Objekt 2 = (3/12 + 3/25 + 8/71) / 3 = 0,161 

○ Lokal prioritet Objekt 3 = (8/12 + 21/25 + 56/71) / 3 = 0,765 

4.4.2.3 Terrass 

Eftersom två av objekten, Objekt 1 och Objekt 3, båda har två terrasser prioriteras de likvärdigt  

med 46,7 % vardera. Eftersom Objekt 2 inte uppfyller kriteriet i lika stor utsträckning som de övriga 

bortprioriteras det och får endast en lokal prioritet om 6,6 %. Nedan visas jämförelsematrisen, 

Matris 5, och den normaliserade matrisen, Matris 6, för kriteriet Terrass.  
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Terrass Objekt 1 (2) Objekt 2 (1) Objekt 3 (2) 

Objekt 1 (2) 1 7 1 

Objekt 2 (1) 1/7 1 1/7 

Objekt 3 (2) 1 7 1 

Kolumnsumma 15/7 15 15/7 

Matris 5. Jämförelsematris för kriteriet Terrass 

Terrass  Objekt 1  Objekt 2  Objekt 3 

Objekt 1 7/15 7/15 7/15 

Objekt 2 1/15 1/15 1/15 

Objekt 3 7/25 7/15 7/15 

Matris 6. Normaliserad matris för kriteriet Terrass 

○ Lokal prioritet Objekt 1 = (7/15 + 7/15 + 7/15) / 3 = 7/15 = 0,467 

○ Lokal prioritet Objekt 2 = (1/15 + 1/15 + 1/15) / 3 = 1/15 = 0,066 

○ Lokal prioritet Objekt 3 = (7/15 + 7/15 + 7/15) / 3 = 7/15 = 0,467 

4.4..2.4 Garage 

Objekt 1 är det enda objekt som i nuläget fullständigt uppfyller kriteriet Garage och prioriteras 

därmed högst med 69,6 % i lokal prioritet. Objekt 3 har möjlighet till garage med mindre renovering 

och prioriteras därför med 23,2 % medan Objekt 2 som saknar garage bortprioriteras och får endast 

7,2 % i lokal prioritet. Nedan visas jämförelsematrisen, Matris 7, och den normaliserade matrisen, 

Matris 8, för kriteriet Garage.  

Garage Objekt 1 (1) Objekt 2 (0) Objekt 3 (0,5) 

Objekt 1 (1) 1 7 5 

Objekt 2 (0) 1/7 1 1/5 

Objekt 3 (0,5) 1/5 5 1 

Kolumnsumma 47/35 13 31/5 

Matris 7. Jämförelsematris för kriteriet Garage 
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Garage Objekt 1  Objekt 2  Objekt 3 

Objekt 1 35/47 7/13 25/31 

Objekt 2 5/47 1/13 1/31 

Objekt 3 7/47 5/13 5/31 

Matris 8. Normaliserad matris för kriteriet Garage 

○ Lokal prioritet Objekt 1 = (35/47 + 7/13 + 25/31) / 3 = 0,696 

○ Lokal prioritet Objekt 2 = (5/47 + 1/13 + 1/31) / 3 = 0,072 

○ Lokal prioritet Objekt 3 = (7/47 + 5/13 + 5/31) / 3 = 0,232 

4.4..2.5 Kök med öppen planlösning 

För kriteriet Kök med öppen planlösning resulterar de lokala prioriteterna i samma procentsatser 

som för kriteriet Garage, dock i omvänd ordning för objekten. Då endast Objekt 3 i nuläget uppfyller 

kriteriet Kök med öppen planlösning fullständigt prioriteras det med 69,6 % i lokal prioritet. Objekt 2 

kräver omfattande renovering för att uppfylla kriteriet och prioriteras därmed lägst med 7,2 %. Med 

mindre renovering kan Objekt 1 uppfylla kriteriet och prioriteras därför med 23,2 %. Nedan visas 

jämförelsematrisen, Matris 9, och den normaliserade matrisen, Matris 10, för kriteriet Kök med 

öppen planlösning.  

Kök med öppen planlösning Objekt 1 (0,5) Objekt 2 (0) Objekt 3 (1) 

Objekt 1 (0,5) 1 5 1/5 

Objekt 2 (0) 1/5 1 1/7 

Objekt 3 (1) 5 7 1 

Kolumnsumma 31/5 13 47/35 

Matris 9. Jämförelsematris för kriteriet Kök med öppen planlösning  

Kök med öppen planlösning  Objekt 1  Objekt 2  Objekt 3 

Objekt 1 5/31 5/13 7/47 

Objekt 2 1/31 1/13 5/47 

Objekt 3 25/31 7/13 35/47 

Matris 10. Normaliserad matris för kriteriet Kök med öppen planlösning  

○ Lokal prioritet Objekt 1 = (5/31 + 5/13 + 7/47) / 3 = 0,232 

○ Lokal prioritet Objekt 2 = (1/31 + 1/13 + 5/47) / 3 = 0,072 

○ Lokal prioritet Objekt 3 = (25/31 + 7/13 + 35/47) / 3 = 0,696 
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4.4.2.6 Pris 

Det är 233 € skillnad mellan kvadratmeterpriset för Objekt 1 och Objekt 3, vilket gör att Objekt 3 

föredras över Objekt 1 som representeras här med en sexa på Saaty-skalan. Det är något lägre 

skillnad mellan Objekt 1 och Objekt 2, 208 €/m², som representeras med en något lägre prioritet i 

form av en femma på Saaty-skalan. Störst skillnad är det mellan Objekt 2 och 3 där det skiljer sig 441 

€/m² vilket leder till att Objekt 3 föredras definitivt över det andra, representerat med en åtta. De 

lokala prioriteterna för kriteriet Pris beräknas till 20,8% för Objekt 1, 6,6 % för Objekt 2 och 72,6% för 

Objekt 3. Nedan visas jämförelsematrisen, Matris 11, och den normaliserade matrisen, Matris 12, för 

kriteriet Pris.  

 

Pris (€/m²) Objekt 1 (1 125) Objekt 2 (1 333) Objekt 3 (892) 

Objekt 1 (1 125) 1 5 1/6 

Objekt 2 (1 333) 1/5 1 1/8 

Objekt 3 (892) 6 8 1 

Kolumnsumma 36/5 14 31/24 

Matris 11. Jämförelsematris för kriteriet Pris 

Pris (€/m²) Objekt 1  Objekt 2  Objekt 3 

Objekt 1 5/36 5/14 4/31 

Objekt 2 1/36 1/14 3/31 

Objekt 3 30/36 8/14 24/31 

Matris 12. Normaliserad matris för kriteriet Pris 

○ Lokal prioritet Objekt 1 = (5/36 + 5/14 + 4/31) / 3 = 0,208 

○ Lokal prioritet Objekt 2 = (1/36 + 1/14 + 3/31) / 3 = 0,066 

○ Lokal prioritet Objekt 3 = (30/36 + 8/14 + 24/31) / 3 = 0,726 
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4.4.3 Sammanställning lokala prioriteter 

Nedan i Tabell 7 sammanställs resultatet från beräkningarna av de lokala prioriteterna. 

 

 Avstånd till 
stadens 
centrum 

Avstånd till 
kusten 

 
Terrass 

 
Garage 

Kök med 
öppen 

planlösning  

 
Pris 

 

Objekt 1 28,3 % 7,4 % 46,7 % 69,6 % 23,2 % 20,8 % 

Objekt 2 64,3 % 16,1 % 6,6 % 7,2 % 7,2 % 6,6 % 

Objekt 3 7,4 % 76,5 % 46,7 % 23,2 % 69,6 % 72,6 % 

Tabell 7. Sammanställning av lokala prioriterer varje objekt och kriterium  

 

4.5 Färdigställd AHP-modell  

Nedan kombineras resultatet från enkätundersökningen, tidigare presenterat i avsnitt 4.3, med de 

lokala prioriteterna beräknade i 4.4 i en färdigställd AHP-modell.  

 
Figur 4. Färdigställd AHP-modell  

Den färdigställda AHP-modellen visar, till skillnad från den initiala modellen presenterad under 

teoriavsnittet, samtliga vikter och prioriteter för varje huvudgrupp, kriterium och objekt. Vikterna, 

eller prioriteterna, för huvudgrupperna och kriterierna är från resultatet av enkätundersökningen. 

Under varje kriterium finns de lokala prioriteterna för varje objekt specifik för det kriteriet 

beräknade med hjälp av Saaty-skalan. Två olika metoder som nu kan kombineras för att ta fram ett 

resultat.   
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4.6 Globala prioriter och slutgiltigt objekt  

Med de lokala prioriteterna och vikterna för varje kriteriegrupp och kriterium kan de globala 

prioriteterna för varje objekt beräknas.  Objektens globala prioritet är som tidigare beskrivet hur 

mycket det uppfyller samtliga kriterier viktat med kriteriernas prioritet. Det objekt med högst global 

prioritet kommer vara det som är mest effektivt med hänsyn till kriterierna och vikterna för dessa, 

dvs. det slutgiltiga investeringsobjektet.   

De globala prioriteterna fås genom att multiplicera objektets lokala prioritet för varje kriterium med 

kriteriets prioritet viktat med huvudgruppens totala prioritet. 

 Global prioritet Objekt 1 = 0,424 × [(0,43×0,283) + (0,57×0,074)] + 0,243 × [(0,63×0,467) + 

(0,24×0,696) + (0,13×0,232)] + 0,343×0,208 = 0,26 

 Global prioritet Objekt 2 = 0,424 × [(0,43×0,643) + (0,57×0,161) ] + 0,243 × [(0,63×0,066) + 

(0,24×0,072) + (0,13×0,072)] + 0,343×0,066 = 0,19 

 Global prioritet Objekt 3 = 0,424 × [(0,43×0,074) + (0,57×0,765)] + 0,243 × [(0,63×0,467) + 

(0,24×0,232) + (0,13×0,696)] + 0,343×0,726 = 0,55 

 
Figur 5. Stapeldiagram över globala prioriteter för objekten 

 

Figur 5 visar att Objekt 3 är det objekt som bäst uppfyller kriterierna och skulle vara det främsta 

alternativet till det här problemet. Efter det skulle Objekt 1 föredras och sist Objekt 2.  

Objekt 3 är det objekt som ligger närmast kusten och har lägst pris €/m2. Kriteriet Terrass uppfylldes 

definitivt med objektets två stora terrasser. Mindre renovering hade krävts för att det skulle uppfylla 

kriteriet Garage men det var den enda fastigheten med Kök med öppen planlösning. Detta gör att 

fastigheten är den som överlägset bäst uppfyller kriterierna för detta investeringsbeslut med 55 % i 

global prioritet och är därmed det slutgiltiga resultatet av appliceringen av AHP-metoden.  
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5. Analys 

Den här uppsatsen bygger vidare på de tidigare arbeterna beskrivna under teoriavnisttet genom att 

konstatera att den spanska fastighetsmarknaden verkade nå sin botten i 2014 och att 

fastighetspriserna nu följer en svag uppåtgående trend. Det kan också konstateras att det krävs en 

viss kunskap om lagar och regler kring fastighetsköp om ingen förmedlare används. Dock eftersom 

andra parter som en advokat och notarite är nödvändiga för att genomföra fastighetsköpet är det 

fullt möjligt att fullfölja processen utan en förmedlare om man känner sig bekväm med dels med 

regler, språket och de andra parterna. Slutligen kan det konstateras att AHP med fördel kan 

tillämpas på fastighetsinvesteringsbeslut även i liten skala.  

 

5.1 Resultat och kriterieval   

Enkätundersökningen visade att Avstånd till kusten prioriterades högst med 57 %, jämfört med 

Avstånd till stadens centrum med 43 % för Lägesfaktorerna. Det förväntade resultatet var tvärtom 

att fastigheter nära stadens centrum skulle prioriteras med tanke på att respondenterna var spanska 

invånare mellan 20-29 år som förväntades vilja ha närhet till utelivet där.  

Det finns dock ett större utbud av bostadsfastigheter i form av fristående hus eller radhus närmare 

kusten, eftersom det blir tätare med flerbostadshus närmare stadens centrum, vilket kan vara en 

faktor gör att närhet till kusten prioriterades av vissa. Även uthyrningspotential kan vara en 

motiverande faktor att prioritera kustområdet, då stranden generellt sett är en populär tillflyktsort 

både för turister och för lokalbefolkningen.  

En observation är att resultatet är relativt jämt vilket också skiljer från förväntat resultat, då Avstånd 

till stadens centrum förväntades prioriteras betydligt högre än Avstånd till kusten. Det hade varit 

intressant att veta hur resultatet hade sett ut om undersökningen hade utförts på lägenheter istället 

för fristående hus/radhus. Med tanke på att området vid kusten har, enligt egen uppfattning, 

“miljonprograms-liknande” flerbostadshus och charmen med området snarare är de strandliggande 

radhusen, hade resultatet nog sett väldigt annorlunda ut om lägenheter undersökts.  

Vilken bostadsform som skulle undersökas var något som kontemplerades mycket i projektets 

början, tillslut valdes fristående hus/radhus utan någon egentlig personlig preferens. Möjliga 

framtida studier skulle alltså kunna vara att göra ett liknande projekt med lägenheter och göra 

jämförelser mellan lägenhetsmarknaden i Sverige och Spanien vilket hade varit väldigt intressant. 

Eftersom det var radhus som undersöktes i den här studien valdes Byggnadsfaktorerna till Terrass, 
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Garage och Kök med öppen planlösning. Resultatet från enkätundersökningen visade att Kök med 

öppen planlösning prioriterades lägst med 13 % följt av Garage med 24 % och högst prioriterades 

Terrass med 63 %. Innan enkäten genomfördes förväntades Terrass prioriteras över de andra två 

kriterierna då medeltemperaturen i Spanien är väldigt hög.  

Kök med öppen planlösning förväntades vara minst prioriterat redan från början eftersom detta är 

något som antingen lätt kan justeras med renovering eller som inte är lika viktigt om det finns en 

annan social yta att förhålla sig till, som en terrass exempelvis.  

Valet av kriterier i huvudgruppen Byggnadsfaktorer var det som var svårast att bestämma och det 

som ändrades flest gånger. Från början var tanken att Terrass-kriteriet även skulle innehålla “med 

pool” och Garage-kriteriet “med trädgård” och att objekten skulle vara större fristående hus istället 

för radhus. Men efter lite mer research om objekt samt efter diskussion och feedback från vänner 

ändrades det i sista minut. Då det var begränsad tid för fältarbete och begränsad tid för research 

innan enkäten genomfördes var utfallet det bästa med tanke omständigheterna, även om kriteriet 

Kök med öppen planlösning var uppenbart underlägset de andra två.  

Kriteriet Garage prioriterades som nämnt med 24 %, detta förväntades dock vara högre då det är 

väldigt vanligt att antingen ha motorcykel eller bil. Med tanke på målgruppen är det möjligt att färre 

prioriterar detta kriterium då studenter och yngre i större utsträckning generellt sett använder 

alternativa transportmedel som cykel eller kollektivtrafik. En annan påverkande faktor kan vara det 

stora utbudet av utomhusparkeringar, parkeringsgarage och garageplatser på gatan som noterades 

vid det senaste platsbesöket.  

Angående huvudgrupperna Lägesfaktorer, Byggnadsfaktorer och Ekonomiska faktorer bekräftade 

enkätundersökningen teorin då Lägesfaktorer prioriterades högst med 42 %, efter det Pris med 

34,3% och sist Byggnadsfaktorer med 24,3 %, vilket var det väntade resultatet. Det överensstämmer 

med teorin som beskrev att läges- och områdesanknutna faktorer är normalt mycket betydelsefulla 

för prisnivån, medan fastighetsanknutna faktorer normalt är de faktorer som förklarar 

prisvariationer mellan objekt inom samma område eller delmarknad. 

 

5.2 Metod - Genomförande och förbättringar 

Den slutgiltiga bostadsfastigheten var tänkt att ses som ett investeringsobjekt och att den 

fastigheten med störst utvecklingspotential skulle väljas. För att få en inblick i vad spanska personer 

prioriterar och potentiellt värdehöjande faktorer användes enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod.  
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Valet att personligen gå fram till personer med pappersark, istället för en digital enkät, fungerade 

väldigt bra. Dels var det lättare att snabbt samla in data och att få respondenter att faktiskt 

genomföra undersökningen, dels var det ett bra sätt att få höra människor åsikter och hur dem 

tänkte. En respondent nämnde hur svårt det är att hitta en fastighet med garage i Valencia medan 

många betonade vikten av en terrass. Även om motiven inte kunde undersökas med enkäten, och 

det inte kunde användas rent som källa, fördes korta och längre diskussioner om 

fastighetsmarknaden i Spanien som var väldigt givande.  

En annan positiv sak med valet av genomförande var att eventuella frågor kunde redas ut på plats. 

Något som upptäcktes var att många inte förstod enkätens upplägg med parvis jämförelse. Om 

enkäten skulle genomföras på nytt rekommenderas en tydligare uppställning av paren eventuellt 

skriva dit ett “eller” mellan dem.  

För att kunna samla in mycket data under kort tid gjordes enkäten medvetet så kort som möjligt; 

endast den mest nödvändiga undersöktes. I efterhand vid bearbetning av resultatet hade det varit 

intressant med några fler personliga frågor, som exempelvis kön eller om man har bil/motorcykel, 

för att kunna dra fler paralleller av resultatet. Det hade även varit intressant att undersöka mer kring 

områdesfaktorer, exempelvis hade enkäten kunna ha en lista på områden där respondenten kryssar 

1-3 favoriter för att se vilka områden som är populärast i målgruppen. Det hade dock inte kunnat 

appliceras på den här AHP-modellen, men en tanke till framtida projekt möjligtvis.   

 

  



 

–40– 

6. Slutsatser och Avslutande Diskussion 

Från enkätundersökningen dras slutsatsen att byggnadsfaktorn Kök med öppen planlösning inte 

prioriteras, utan att eventuella åtgärder bör fokuseras på terrasser då det var överlägset det 

kriterium som prioriteras högst.  

Vid sökandet efter objekt konstaterades att radhus är en vanlig byggnadsform i Valencia och för att 

hitta fristående hus krävs ofta att man letar sig en bit utanför stadens centrum. En generell 

vedertagen slutsats är att om man vill bo väldigt nära stadens centrum är det förmodligen bättre 

med lägenhet, men att denna möjlighet inte undersökts i detta arbete.  

Angående det rent byråkratiska med lagar och regler kring fastighetsköp så dras slutsatsen att det är 

fullt möjligt att genomföra ett fastighetsköp utan förmedlare i Spanien. Då det redan är höga avgifter 

med transaktionsskatt, advokat- och notarieavgift som uppgår till totalt runt 10-15% utöver 

köpeskillingen är det något att överväga om man känner sig bekväm dels med regler, språket och de 

andra parterna.  

Regelsystemet kring fastigheter i Spanien har likheter med Sveriges då det finns motsvarande 

bygglov, fastighetsskatt och vinstskatt. För att värdera bostadsfastigheter i Spanien används en 

liknande metod som Sveriges ortsprismetod, Valoración relativa, som baseras på samma principer 

om jämförelseobjekt och tidigare transaktioner.  

Det kan konstateras att den byråkratiska processen för att endast kunna köpa en fastighet i Spanien 

är relativt simpel, då egentligen endast N.I.E-nummer krävs. Men att det är en längre process för att 

bli skatteresident och att slippa extra avgifter och skatter, dock att det inte är omöjligt samt något 

att överväga vid längre vistelse i landet.  

Det ser ut att vara en bra tid att investera i Spanien i nuläget då priserna följer en uppåtgående trend 

generellt i landet och även specifikt i Valenciaprovinsen. Oavsett om syftet är monetärt så erbjuder 

Spanien en hög livskvalité i form av klimat och mentalitet hos folket. Det finns en stor 

utvecklingspotential för fastigheter och personligen har det här projektet klargjort att det är i 

Spanien framtiden förhoppningsvis befinner sig.  
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Bilaga 1 - Enkätundersökning (Original - Spanska) 

Imagina comprar una casa en Valencia  

¿Qué prefieres en una propiedad?  

Marque uno de los dos 
 

Terraza  ☐ Garaje  ☐ 

 

Garaje ☐ Cocina abierta con comedor ☐ 

 

Cerca de la costa ☐ Cerca del centro de la ciudad ☐ 

 

Terraza ☐ Cocina abierta con comedor ☐ 

 

Garaje ☐ Terraza ☐ 

 

¿Cómo clasificas la importancia?  

Precio  Localización Factores de la casa  
(como terraza o garaje) 

   

Pone 1, 2, 3 donde 1 = el más importante  

 

¿Cuántos años tienes? ______________ 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning (Svenska) 

Föreställ dig att du ska köpa ett hus i Valencia  

Vad föredrar du att fastigheten har?  

Markera ett alternativ från paren 
 

Terrass ☐ Garage ☐ 

 

Garage ☐ Kök med öppen planlösning ☐ 

 

Huset är nära kusten ☐ Huset är nära stadens centrum ☐ 

 

Terrass ☐ Kök med öppen planlösning ☐ 

 

Garage ☐ Terrass ☐ 

 

Hur skulle du rangordna dessa?  

Pris Läge Byggnadsfaktroer 
(som garage eller terass) 

   

Skriv 1, 2, 3 där 1 = den viktigaste 
 

Hur gammal är du? ______________ 
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Bilaga 3 - Annonsbilder för objekt 

 

Objekt 1 

 
Kök Objekt 1          Matsal Objekt 1  

 
Badrum 1 Objekt 1                  Badrum 2 Objekt 1  

 

Terrass 1 Objekt 1           Terras 2 Objekt 1  
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Objekt 2 

 
Hall Objekt 2      Terrass 1 Objekt 2  

 
Terrass 2 Objekt 2   
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Objekt 3 - Investeringsobjektet 

 
Hall Objekt 3       Kök Objekt 3 

 
Badrum 1 Objekt 3     Badrum 2 Objekt 3        Uteplats Objekt 3 

 
Terrass 1 Objekt 3        Terrass 2 (ovanför terrass 1) Objekt 3 
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