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Abstrakt 
 

Titel: Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt -Hur värderas fastigheten? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Niklas Handell, Sebastian Lindroth och Anton Cliffmark 

 

Handledare: Petter Boye 

 

Datum: 2014-05-23 

 

Syfte: Syftet med vår undersökning är att undersöka hur bostadsrättens 

fastighetsvärdering går till i praktiken. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer av 

ombildade bostadsrättsföreningen och konsulter som primärdata 

 

Resultat och slutsats: Bostadsrättsförningen gör ingen värdering enligt teoretiska 

modeller av själva fastigheten inför ett köp. Istället kalkyleras det fram ett pris som 

föreningen kan betala för fastigheten. Priset tar utgångspunkt i marknadsvärdet enligt 

ortsprismetoden för de enskilda lägenheterna och månadskostnaden för den enskilde 

medlemmen. 
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Abstract 
 

Title: Changing a tenancy to a condominium -How is the property valuated?  

 

Level: Bachelor's thesis in Business Administration  

 

Author: Niklas Handell, Sebastian Lindroth and Anton Cliffmark  

 

Supervisor: Petter Boye  

 

Date: 2014-05-23 

 

Purpose: The purpose of this survey is to find out how a condominium association's 

property valuation works in practice. 

 

Method: We have used a qualitative research method with interviews of reconstituted 

condominium associations and consultants as primary data  

 

Results and Conclusion:  The condominium association doesn’t make a valuation of 

the property according to theoretical models prior to a purchase. Instead a price that the 

association can pay for the property is calculated. The basis of the price is the market 

values of the individual apartments according to the ”ortsprismetod” and the monthly 

cost for the individual member. 
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Nyckelord 
 

Avkastning   Se räntabilitet 

 

Evighetskapitalisering   Vid längre investeringar kan man använda sig av 

evighetskapitalisering då exempelvis "hyra" är 

återkommande under så lång period 

 
Diskontering   Innebär att ett framtida belopp omräknas till en tidigare 

tidpunkt med hänsyn till en viss ränta 

 

Driftnetto    Det som återstår då man från intäkterna dragit av 

kostnaderna för drift och underhåll 

 
Kalkylperiod   Den period som man räknar på vid exempelvis en 

investeringskalkyl 

 

Kassaflöde    De verkliga och totala in- och utbetalningar som gjorts under 

en period 

 

Marknadssimulering    Innebär att man försöker sätta sig in i hur andra aktörer på 

marknaden resonerar och därmed hur marknaden kan antas 

förändras 

 

Marknadsvärde   Det pris man får betala på orten för den aktuella varan, 

tjänsten eller förmånen 

 

Månadsavgift   Avgiften som betalas till bostadsrättsförening för att täck 

drifts- och underhållskostnader samt bostadsrättsföreningens 

räntekostnader. 
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Månadskostnad   Den enskilde bostadsrättsmedlemmens boendekostnad per 

månad bestående av egna räntekostnader samt 

månadsavgiften. 

 

Nuvärde    Hur mycket ett framtida belopp är värt idag 

 

Restvärde    Vid investeringskalkylering är restvärdet det belopp man 

räknar med att få ut för investeringsobjektet när det är 

färdigavskrivet. 

 

Räntabilitet     Ett mått på det man får tillbaka (lönsamheten) vid en 

investering 
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1 Allmänt om ombildning, hyresrätter och bostadsrätter 
 

1.1 Bakgrund 

 

Bostadsrätterna i Sverige har sedan 1990 ökat med 53,7 procent, ca 331 000 

bostadsrätter medan hyresrätterna i Sverige endast har ökat med 2,2 procent, ca 34 300 

hyresrätter. Nedan finns en bild som visar detta. 

Bostadsrätternas och hyresrätternas förändring år 1990 till 2012. Riket. 1990=100 

     
 

 

De högsta andelarna bostadsrätter finns i Stockholm och Uppsala, 52 respektive 48 

procent medan den högsta andelen hyresrätter finns i Kronobergs Län med 84 procent. 

Sedan år 2000 har i Sverige ca 160000 lägenheter blivit omvandlade från hyresrätt till 

bostadsrätt.1 

 

Under 2012 var det 79 kommuner som sålde sammanlagt drygt 10 300 allmännyttiga 

lägenheter i syfte att ombilda dessa till bostadsrätter.2 Med allmännyttiga lägenheter 

menas de allmännyttiga bostadsföretagen där kommunerna helt eller i majoritet står för 

ägandeskapet. Bolagen skulle tidigare drivas utan vinstsyfte men från och med 2011 så 

                                                
1 SCB:s hemsida Kalkylerat bostadsbestånd 2012 
2 Boverkets hemsida Allmännyttiga lägenheter 
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skall de drivas affärsmässigt.3 Antalet allmännyttiga lägenheter som avyttrades 2012 

innebär ungefär en 50 procentig uppgång jämfört med 2011 (6 700 lägenheter).4 

En anledning till det minskade antalet hyresrätter kan vara att det inte anses lönsamt att 

producera hyresrätter. På en fri marknad där tillgång möter efterfrågan så skulle det vara 

en lönsam affär att producera hyresrätter. Fastighetsägare menar att det i första hand är 

lönsammare att bygga bostadsrätter, i andra hand menar de att hyressättningssystemet är 

det stora hindret.5 Väldigt kort så kan hyressättningssystemet förklaras med att en 

brukshyra tas ut som är en hyra som motsvarar vad övriga lägenheter i närområdet har i 

hyra. Det är alltså inte den fria marknaden som sätter hyrorna där tillgång möter 

efterfrågan.6 

 

Definitionen av en bostadsrättsförening återfinns i bostadsrättslagen.7 Av 

bostadsrättslagen följer att ”en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har 

till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.”8 En lägenhet kan 

bara upplåtas som bostadsrätt till en medlem i föreningen.9 En bostadsrätt innebär en 

rätt för en medlem att utan tidsbegränsning nyttja en lägenhet i en fastighet som 

föreningen äger. Bostadsrättsinnehavaren tillika medlemmen äger alltså rätten att bo i 

lägenheten och inte lägenheten per se.10 En bostadsrättsförening är en ekonomisk 

förening vars medlemmar utser en styrelse att företräda bostadsrättsföreningen. I många 

fall är det vanliga människor med olika bakgrund som är styrelseledamöter i en 

bostadsrättsförenings styrelse Mot bakgrund av detta varierar den kompetens som 

styrelsen besitter.11 

 

En bostadsrätt skiljer sig från en hyresrätt. Bestämmelserna om förhyrning av bostad 

återfinns i hyreslagen12. Som namnet antyder hyr en hyresgäst en bostad av en 
                                                
3 Boverkets hemsida Allmännyttan  
4 Boverkets hemsida Allmännyttiga lägenheter 
5 www.fastighetsagarna.se  
6 bbcab.se 
7 Bostadsrättslagen 
8 Bostadsrättslagen, 1 kap. 1 § 
9 Bostadsrättslagen 
10 Bostadsrättslagen 
11 Isacsson, Per, Bostadsrättsboken 2006 
12 Jordabalken 
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hyresvärd. Hyresvärden upplåter mot ersättning rätten för en annan person att nyttja en 

lägenhet. Hyresgästen äger inte rätten att bo i lägenheten utan förhyr endast den, och 

detta sker som regel på obestämd tid, men kan även ske på bestämd tid.13 

 

Det finns två olika tillfällen då en bostadsrättsförening skapas. Det första är när en ny 

fastighet uppförs och byggherren vill sälja hela fastigheten till en bostadsrättsförening 

som bildas speciellt för detta ändamål, eller så kan en bostadsrättsförening bildas i 

samband med en ombildning. Vid en ombildning köper den nybildade 

bostadsrättsföreningen en fastighet som tidigare har bestått av hyresrätter av 

fastighetens ägare. Lägenhetsinnehavarna blir medlemmar i bostadsrättsföreningen som 

upplåter lägenheterna som bostadsrätter till medlemmarna mot en insats . På så sätt 

ombildas hyresrätterna till bostadsrätter. Lägenhetsinnehavaren som inte längre är 

hyresgäst utan medlem i bostadsrättsföreningen betalar inte längre hyra till hyresvärden 

utan en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Därtill betalas även eventuell ränta på 

insatsen.14 Många gånger har det visat sig vara lönsamt, rent ekonomiskt, för en 

bostadsrättsmedlem och därmed tidigare hyresgäst att köpa en lägenhet som ombildas 

från hyresrätt till bostadsrätt eftersom man får köpa sin lägenhet under det rådande 

marknadspriset.15 Det krävs att två tredjedelar av medlemmarna i bostadsrättsföreningen 

röstar för förslaget om ombildning för att ombildningsprocessen ska kunna fortsätta.16 

Varje månad betalar bostadsrättsinnehavaren en avgift till bostadsrättsföreningen. 

Avgiften ska täcka bostadsrättsföreningens kapital- drifts- och underhållskostnader och 

står i relation till ett andelstal. Föreningens kostnader delas på så sätt upp på varje 

bostadsrättsinnehavare och medlem. Genom andelstalen bidrar en 

bostadsrättsinnehavare med större lägenhet också med en större andel till föreningens 

kostnader.17  

I fortsättningen av detta arbete när köparen nämns så kommer det vara 

bostadsrättsföreningen som vi syftar på. Vi de fall något annat avses kommer det att 

specificeras. 

 

                                                
13 Jordabalken 
14ab.se 
15 Ombildningskonsulten.se  
16 SBAB.se 
17 Isacsson, Per, Bostadsrättsboken 2006 
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Möjligheten till ombildning följer av ombildningslagen18. Av lagens 1 § följer att 

hyresgäster kan bilda en bostadsrättsförening och därigenom förvärva den fastigheten 

där hyresrätterna finns för att sedan ombilda dessa till bostadsrätter. Det krävs dock att 

fastigheten inte innehåller färre än tre lägenheter.19 Syftet med lagens tillkomst och 

möjligheten att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt är framför allt att förbättra 

hyresgästernas möjligheter att tillvarata sina egna intressen och vara mer delaktiga i sitt 

eget boende.20 Genom den möjligheten stärks bostadskonsumenternas intresse, vilket 

också är syftet med bostadspolitiken.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att veta vilket pris som är skäligt för en bostadsrättsförening att betala för 

fastigheten i samband med ombildningen, måste någon form av värdering ske. En 

värdering av fastigheten och därtill de enskilda lägenheterna måste ge en träffsäker 

uppskattning av marknadspriset. Modellen som värderaren använder måste därför ta 

                                                
18 Ombildningslagen 
19 Ombildningslagen 
20 Prop. 1981/82:169  
21 Prop. 1981/82:169  
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hänsyn till den marknad och dess underliggande fundamentala funktioner som råder.22   

 

För att värdera fastigheter finns det modeller som exempelvis den så kallade 

ortsprismodellen eller direktavkastningsmetoden. Eftersom det finns olika metoder för 

att värdera en fastighet följer det av sakens natur att värderingarna skiljer sig åt. Alla 

värderingsbedömningar är en form av prognos för en viss händelse, exempelvis ett 

sannolikt pris vid en tänkt försäljning. Av denna anledning kan ett marknadsvärde aldrig 

observeras, det värdet är en bedömning. För en bostadsrättsförening kan det vara svårt 

att veta vilken värdering som ska följa och framför allt vilken av dessa modeller som är 

skälig. 23 

Som medlem och lägenhetsköpare i en fastighet som ombildas finns det risker som 

måste vara kända för denne medlem. Exempelvis kan medlemmen drabbas av 

avgiftshöjningar om föreningen måste göra större renoveringar till följd av oförutsedda 

händelser. Sådana höjningar drabbar medlemmen inte bara via de månatliga avgifterna, 

de påverkar också värdet på den egna lägenheten då priserna tenderar att sjunka då 

avgifterna blir högre.24 

Inför en ombildning är det vanligt att bostadsrättsföreningen anlitar en konsult som skall 

bevaka bostadsrättsföreningens intresse vid ombildningen. Ombildningsprocessen kan 

av många uppfattas som en invecklad procedur och därför är det inte ovanligt att 

bostadsrättsförenigen anlitar en konsult.25 Värdering av fastigheter kan utgöra en 

betydande utmaning för fastighetsägare, bankmän, investerare och då givetvis också för 

gemene man.26 

 

Värderingsprocessen vid ett förvärv via ombildning är så pass komplicerad att många 

bostadsrättsföreningar, i brist på kunskap om värderingsförfarandet, anlitar en konsult 

vars avgift sedermera kommer avspeglas i den avgift som tas ut för var och en av 

bostadsrättslägenheterna.27 Huruvida priset på fastigheten sedermera var det rätta visar 

sig ofta på den totala månadskostnad som medlemmarna i bostadsrättsföreningen får 

                                                
22 Pagourtzi, Assimakopoulus, Hatzchristos & French (2003)  
23 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
24 Isacsson (2006) 
25 Konia.se  
26 Kratzer (2004) 
27 Isacson (2006) 
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betala. Är den tidigare hyran högre än den nya månadskostnaden tyder detta på att priset 

var ett bra pris. Dock finns det en hel del faktorer som kan påverka den framtida 

månadskostnaden. Räntehöjningar samt drifts- och underhållskostnader är bara ett par 

faktorer som kan påverka. Som ovan nämnts finns det olika metoder som kan användas 

för att värdera fastigheter.  Men frågan är om bostadsrättsföreningar i verkligheten 

använder sig av dessa värderingsmetoder när de kommer fram till vilket pris de ska 

betala för fastigheten.28 

 

Även om vissa kategorier av problem vid en värdering kan vara svåra för en person som 

inte är delaktig i processen att upptäcka, kan många problem identifieras genom en 

kritisk och grundlig genomgång av underlaget till värderingen.29 

 

Som framgår är det alltså av stor vikt att priset som bostadsrättsföreningen betalar för 

fastigheten blir ett korrekt pris i den bemärkelsen att föreningen inte betalar ett överpris. 

Priset och värderingen av fastigheten är en av de viktigaste bitarna i själva 

ombildningsprocessen. Konsekvensen av att bostadsrättsföreningen ”fel-värderar” 

fastigheten drabbar då framförallt den enskilde medlemmen ekonomiskt genom en 

högre månadsavgift och därmed en eventuell nedgång i den egna lägenhetens värde.30  

 

Litteraturen på området handlar framförallt om att bostadsrättsföreningar anlitar 

konsulter samt beskrivningar av olika sätt att värdera på.31 Isacson menar exempelvis att 

ett stort ansvar vilar på styrelsens axlar. Det är trots allt de som är 

bostadsrättsföreningens, bortsett från stämman, högsta beslutande organ. Det krävs ett 

stort engagemang och kunnande i styrelsen och för att kunna fatta kloka beslut avseende 

värdering i samband med en ombildningsprocess kan hjälp i form av spetskompetens 

utifrån användas.32 

 

 Hur en bostadsrättsförening uppfattar eller ser på värderingarna beaktas inte särskilt i 

litteraturen utan det är framförallt resultat som behandlas. Det finns alltså en teoretisk 

                                                
28 Hyresgästföreningens hemsida Kan bostadsrätt bli bostadsfel? 
29 Kratzer (2004) 
30 Bodström, Ponzio & Ramberg (2002). 
31 Victorin (2003), Persson (2008), Bodström, Ponzio, & Ramberg (2002) och Isacson (2006)  
32	  Isacson (2006) 	  
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kunskapslucka vad gäller hur bostadsrättsföreningar ser och uppfattar värderingen av 

fastigheterna. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur, vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, förhåller sig fastighetsvärderingen 

till teoretiska värderingsmetoder och hur bestäms vilket pris som skall gälla i 

transaktionen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur bostadsrättsföreningens värdering går 

till i praktiken och hur detta svarar mot de teoretiska modeller som finns. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att studera ombildade bostadsrättsföreningar i Malmö, Göteborg, Växjö och 

Stockholm. Målet var även att få med någon förening från Karlstad och Umeå/Luleå, 

men de föreningar vi har hittat kontaktuppgifter till i dessa regioner har inte besvarat vår 

förfrågan. Vi har också undersökt fastighetsvärderingen utifrån en köpares perspektiv 

och därmed låtit säljarens värdering vara. 

 

 

 

 

2 Metod 
 

2.1 Förförståelse 

Vi har alla tre en bakgrund inom bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar. Vidare 

har vi kommit i kontakt med ombildningsprocesser på olika sätt. Vi har därför valt 

ombildningsprocessen som forskningsområde.33 Sebastian är involverad i en HSB-

bostadsrättsförening och har tidigare kommit i kontakt med boende i hyresrätter som har 

varit på väg att genomgå en ombildningsprocess. Niklas har ingen förkunskap eller 

                                                
33 Jfr. Bryman & Bell (2013) 
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erfarenhet vad gäller ombildningar men är med i styrelsen i en bostadsrättsförening och 

har därmed bra kunskap om hur en bostadsrättsförening drivs. Anton har i sitt före detta 

arbete som förhandlare på hyresgästföreningen fått frågor angående vilka rättigheter 

man har som kvarboende hyresgäst. Intresset för ombildningsfenomenet och hur 

föreningar ser på värderingen av fastigheter väcktes då. 

 

2.2 Val av metod 

I vår undersökning har vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Metoden 

innebär att man försöker uppfatta verkligheten utifrån respondenternas perspektiv. 34 

Inom forskningen finns det tre olika sätt för att arbeta med för att kunna relatera teori 

och empiri till varandra. Det handlar om abduktion, deduktion och induktion.35 

 

I vår undersökning har vi inom den kvalitativa forskningen använt oss av en induktiv 

teorigenerering. Den induktiva teorigenereringen är vanlig inom den kvalitativa 

forskningsstrategin. Anledningen till att vi valde en induktiv teorigenerering beror 

framför allt på att vi inte från början hade en klar teori. Den induktiva teorin innebär att 

man formulera sin teori genom observationer och resultat. I vår undersökning har vi 

alltså tagit utgångspunkt i den insamlade empirin. Genom den induktiva teorin så kan 

man generera en teori utifrån den undersökning man gör. Det handlar oftast då om s.k. 

empiriska generaliseringar. 36  

 

Deduktion är motsatsen till induktion. Den innebär att om vi hade haft en hypotes från 

början så hade vi genom observationer och resultat kunnat påvisa denna teori. Detta 

innebär att utifrån det man vet inom ett visst område (teorin) härleder hypoteser. Dessa 

underkastar man sedan en empirisk undersökning. Hypotesen kan utifrån 

undersökningen därefter bekräftas eller förkastas.37 Det är värt att notera att det inte är 

en helt ren induktiv ansats. Detta mot bakgrund av att vi har viss förförståelse samt att 

vi till viss del har läst in oss på teorin innan vi genomförde undersökningen. Ett 

                                                
34 Bryman & Bell (2013) 
35 Patel & Davidson (2003)  
36 Bryman & Bell (2013) 
37 Bryman & Bell (2013) 
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abduktivt synsätt kan sägas vara en kombination mellan deduktiv och induktiv ansats, 

ger forskaren mer frihet.38 

 

I vår undersökning har vi försökt fånga den subjektiva innebörden av en social 

handling. Vi har alltså subjektivt försöka tolka och förstå. 39 Resultatet från 

undersökningen grundar sig framför allt i respondenternas egna uppfattningar.40 Detta 

tolkningsperspektiv kallas för interpretativismen.41  

 

2.3 Datainsamling  

I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för insamling av data.  

Detta är den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Det handlar framför allt om 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 42 I vår undersökning hade vi ett tydligt 

fokus på själva ombildningen. Därför var det att föredra en semistrukturerad intervju, 

vilket vi också använde oss av.43 Vad gäller ostrukturerade intervjuer är utgångspunkten 

en enda fråga eller lösa minnesanteckningar. I många fall handlar det endast om ett 

enkelt samtal. Vi såg detta som en nackdel då det kunde innebära att stora mängder data 

samlades in vilket vi ansåg kunde vara svårt att analysera i och med det fokus som vi 

hade. Vid semistrukturerade intervjuer är utgångspunkten en intervjuguide. Så var även 

fallet i vår undersökning. Vi följde dock inte intervjuguiden slaviskt. Framför allt ställde 

vi en del följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. Anledningen till detta var att 

intervjuerna utvecklades olika och det krävdes ibland en del följdfrågor för att få 

detaljerade svar.  Denna flexibilitet var viktig för oss då risken annars fanns att det 

övergick i en strukturerad intervju. Vi upplevde också att risken för missförstånd var 

mindre när respondenterna kunde förklara sig mer och vi kunde bekräfta tolkningen vi 

gjort genom följdfrågor. I vår undersökning som vi gjorde genom en kvalitativ intervju 

var vårt fokus riktat mot respondentens åsikter. Därav upplevde vi att det var viktigt att 

                                                
38 Patel & Davidson (2003) 
39 Bryman & Bell (2013) 
40 Holme & Solvang  (1997) 
41 Bryman & Bell (2013) 
42 Bryman & Bell (2013) 
43 Bryman & Bell (2013) 
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låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta gav kunskap om vad 

intervjupersonen upplevde vara viktigt och relevant.44  

 

Vi tyckte att en fördel med kvalitativa intervjuer var att det var möjligt att studera 

frågeställningar som är svåra att studera genom observationer. I detta fall ansåg vi att 

det var svårt, om inte omöjligt, att enbart genom en deltagande studie studera en 

ombildningsprocess. Framför allt upplevde vi att det t.ex. skulle vara svårt att få reda på 

hur man som köpare vet vilket som är marknadspriset. Därför använde vi inte oss utav 

en deltagande studie. 45  

 

När det gäller själva intervjuprocessen har vi redan nämnt att flexibiliteten var viktig. 

Viktigt var även att frågorna gjorde det möjligt att få en bild över hur respondentens 

upplever sin sociala verklighet.46  Detta var ytterligare en anledning till att vi använde 

oss av en intervjuguide. Bryman & Bell menar att ”man [som utgångspunkt] ska ställa 

sig följande fråga: Vad måste jag veta för att kunna besvara mina frågeställningar?”47.48 

Intervjuguiden vi använde oss av finns i slutet som bilaga 1. 

 

2.4 Urval 

I vår undersökning ville vi inte generalisera resultaten till en större population. Detta är 

inte heller syftet med en kvalitativ metod.49 Istället handlade det för vår del om att 

generalisera till en teori.50  Trots att det i vår undersökning inte handlade om någon 

statistiskt generalisering så var urvalet av stor vikt för undersökningen.  För det första 

krävdes det att urvalet inte sker helt slumpmässigt. 51 I vår studie valde vi de 

respondenter som passade studiens syfte.  Annars hade det funnits risk att våra 

intervjuer hade blivit värdelösa.52 Hela studien handlade om att undersöka 

                                                
44 Bryman & Bell (2013) 
45 Jfr Bryman & Bell (2013) 
46 Bryman & Bell (2013) 
47 Bryman & Bell (2013), s. 483 
48 Bryman & Bell (2013) 
49 Yin (2007) 
50 Bryman & Bell (2013) 
51 Holme & Solvang (1997) 
52 jfr Holme & Solvang (1997) 
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ombildningsprocessen. Att då intervjua en bostadsrättsförening som inte har genomgått 

en ombildning hade blivit meningslös. Vi satte därför upp vissa krav på dem vi 

undersökte.  I vår undersökning använde vi oss alltså inte av ett slumpmässigt urval utan 

det handlade om ett systematiskt urval där syftet var att öka informationskravet.53  

 

Vid urvalet är det viktigt att respondenter väljs som kan ge riktig och relevant 

information i ämnet.54 Kritik riktas i många fall mot bristen på transparensen i den 

kvalitativa forskningen. Bryman & Bell menar därför att det är viktigt att man vid 

urvalet klart och tydligt redovisar på vilka grunder som detta gjorts.55 

 

Fokus i vår studie handlade om själva köparen. Vi ställde upp följande krav: 

1. Bostadsföreningen ska ha varit med om en ombildning 

2. Ombildningen ska vara slutförd. 

3. Ombildningen ska vara genomförd någon gång de senaste 4 åren. 

4. Personen som vi intervjuar ska ha varit väl involverad i processen och ledamot i 

bostadsrättsföreningens styrelse.  

5. Bostadsrättsföreningen ska finnas i en tillväxtort56. 

6. Bostadsrättsföreningen ska inte bestå av mer än 100 lägenheter. 

 

Den främsta anledningen till dessa krav var framförallt att vi ville säkerställa att vi 

intervjuade en person som hade tillräckligt mycket information att ge. Att det skulle ha 

skett en ombildning torde vara självklart. Vidare var det av vikt att personen som vi 

intervjuade satt på förstahandsuppgifter. Att vi intervjuade en person handlar om att 

bostadsrättsföreningar är juridiska personer. Normalt torde ordföranden eller kassören 

vara en bra representant att intervjua. Viktigaste var dock att personen i fråga var 

styrelsemedlem. Det var också viktigt att det inte hade gått för lång tid sedan 

ombildningen. Detta då personerna som satt i styrelsen kanske hade avgått eller flyttat 

och dels att minnet kunde ha bleknat. Att vi ville att bostadsrättsföreningar finns i 

                                                
53 jfr. Holme & Solvang (1997) 
54 Jacobsen (2002) 
55 Bryman & Bell (2013) 
56 Med tillväxtort avser vi en stad i Sverige som har en positiv befolkningstillväxt om minst 1 000 

personer samt en befolkning på över 80 000 invånare inom kommungränsen.  
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tillväxtorter berodde på att vi tror att förutsättningar för ombildningen blir mer snarlika. 

Likaså gällde det med själva kravet på antal lägenheter 

 

Vi började med att försöka få fram uppgifter på namn på föreningar som ombildats de 

senaste fyra åren. Efter kontakt med bolagsverket och SCB konstaterade vi att detta inte 

var en framkomlig väg. Vi blev hänvisade till en hemsida på nätet där det möjligtvis 

fanns uppgifter; http://www.hittabrf.se/faktaombildadebrf.asp. På sidan fanns det ett par 

namngivna föreningar. För att få fram kontaktuppgifter samt fler exempel på 

bostadsrättsföreningar som genomgått en ombildning så var man tvungen att betala 1 

000 kronor. Vi valda därför att helt enkelt själv försöka jaga rätt på kontaktuppgifter till 

de föreningar som fanns namngivna. Vi valda också att kontakta allmännyttiga 

bostadsbolag i Malmö, Göteborg, Helsingborg, Växjö samt Stockholm. Vi kontaktade 

ett tiotal föreningar som föll in under våra referensramar och valde att inleda intervjua 

de första fyra föreningarna som vi fick svar från om att de var intresserade av att delta i 

en intervju. En annan anledning till att vi valde dessa föreningar är att vi åtminstone 

ville ha någon förening i de städer där vi bor (Stockholm och Växjö) för att underlätta 

intervjuförfarandet. När det gäller övriga föreningar i de andra städerna var det framför 

allt dessa städer som vi fick uppgifter om att det hade genomförts ombildningar. Kort 

och gott handlade det till stor del om ett s.k. bekvämlighetsurval utifrån de 

referensramar vi satte upp i det systematiska urvalet.57 

 

De bostadsrättsföreningar som vi har intervjuat är: 
Bostadsrätts-
förening 

Stad År för 
ombild
ning 

Antal 
lägenheter 

Säljare Person vi intervjuade 

Brf. Minnet Stockholm 2010 26 Stockholmshem Tommy Viklund, 
styrelseledamot och 
kassör 

Brf. Anonym Göteborg 2012 20 Privatperson Anonym, ordförande 
Brf. Bokhultet Växjö 2012 34 Växjöbostäder Christoffer Olsen, 

ordförande 
Brf. Rosenborg Malmö 2012 72 Privatperson Sofia Ivars, 

styrelseledamot och 
kassör  

 

Efter att ha genomfört intervjuerna med dessa fyra bostadsrättsföreningar upplevde vi 

att vi hade en tillräcklig klar och entydig bild för att kunna generera en teori. Vi fann 

                                                
57 Jfr. Bryman & Bell (2013) 
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därför inget behov att göra fler intervjuer. Med andra ord nådde vi en teoretisk 

mättnad.58  

 

Vi upplevde att ingen av de fyra föreningarna hade särskilt bra koll på hur själva 

värderingen av fastigheterna hade gått till. De kände heller inte till de olika teoretiska 

värderingsmetoder som finns. Anledningen var att ombildningsprocessen vad gäller 

värderingar är relativt komplicerad och föreningarna hade av denna anledning valt att 

anlita extern konsulthjälp. De var olika ombildningskonsulter som skötte värderingen av 

fastigheterna. Detta var inte något som förvånade oss mot bakgrund av litteraturen på 

området. Att bostadsrättsföreningarnas styrelser inte har särskilt bra koll på värderingar 

av fastigheter i samband med ombildningar är något som bekräftas av tidigare studier.59 

Vi valde därför att kontakta respektive bostadsrättsförenings konsult för att ställa de 

frågor bostadsrättsföreningarna inte kunde svara på till ombildningskonsulterna. De 

kompletterande frågorna vi ställde till ombildningskonsulterna framgår av bilaga B. Det 

är viktigt att poängtera att den konsult vi kontaktade var den som utförde själva 

värderingen. Bostadsrättsföreningarna hade i vissa fall hjälp av andra konsulter med 

andra saker.  

 

Konsulterna vi kontaktade var följande: 
Ombildningskonsult Stad Bostadsrättförening Person vi 

intervjuade 

Åkessons Mäklarbyrå* Växjö Brf. Bokhultet Stina Gyllensten 

Forum Fastighetsekonomi AB Malmö Brf. Rosenborg Henrik Lindstrand 

Forum Fastighetsekonomi AB Göteborg Brf. Anonym Ann Marie Lövheden 

Bergman & partner Stockholm Brf. Minnet Bo U:son Bergman  

*Observera att det enligt bostadsrättsföreningen var det Åkesson Mäklarbyrå som skötte värderingen. 

Dock var det enligt Stina Gyllensten på Åkessons Mäklarbyrå, Forum Fastighetsekonomi AB som skötte 

den egentliga värderingen och prissättningen. 

Både Brf. Anonym och Brf. Rosenborg använde sig av samma företag som 

ombildningskonsult men två olika kontor.  Kontoren arbetar på samma sätt.  

 

                                                
58 Bryman & Bell (2013) 
59 Victorin (2003), Persson (2008) och Bodström, Ponzio, & Ramberg (2002) 
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2.5 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

Vi började med att försöka sortera upp den information vi fått från intervjuerna. Vi 

valde att kategorisera svaren utifrån tre olika huvudrubriker; ombildningsprocessen, 

värdering av fastigheten samt priset för köp av fastigheten. På så sätt kunde vi få en 

överblick Inom dessa kategorier fann vi vissa mönster som gällde för alla fyra 

bostadsrättsföreningarna. Exempelvis att alla fyra anlitade en ombildningskonsult. 

Utifrån dessa mönster har vi försökt att generera vissa teorier. I princip har det handlat 

om en enklare form av kodning.60 I vår tolkning av det empiriska materialet har vi utgått 

ifrån hur vi har tolkat att bostadsrättföreningarna har upplevt saker och ting.  Efter att vi 

skapat vår bild av verkligheten har vi gått vidare med att jämföra våra teorier med den 

etablerade teorin som finns. Framför allt gäller detta själva värderingen fastigheter. Vi 

har alltså försökt jämföra praktiken med teorin för att se hur väl vår teori stämmer 

överens med den etablerade teorin.  Detta handlar om en slags interaktion mellan vår 

genererade teori och den redan etablerade teorin. Detta är en typ av triangulering. Det 

handlar om ett tillvägagångssätt där man använder sig av flera olika forskningsmetoder 

och informations- och datakällor, t.ex. ett teoretiskt perspektiv blandat med en 

metodologi. 

 

2.6 Kvalitetsmått 

2.6.1 Validitet 

Faktorerna som mäter kvalitet är validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 

trovärdighet, dvs. till vilken grad det som ska mätas mäts. Med andra ord hur giltig och 

tillförlitlig informationen är. Validitet kan delas in i en intern och extern del. Intern 

validitet handlar om hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten och extern 

validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet av undersökningen kan 

generaliseras till andra motsvarande studier. 61  

 

Syftet med vår undersökning har varit att generera till en teori. Vi har alltså inte haft 

som mål att genera vårt resultat till en större population. Mot bakgrund av detta torde 

den externa validiteten vara relativt låg. För att höja denna hade vi troligtvis behövt 

                                                
60 Bryman & Bell (2013) 
61 Björklund & Paulsson (2012) 
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genomföra en kvantitativ undersökning där vi skulle ha försökt påvisa den teori som vi i 

resultatet har kommit fram till. I syfte att någorlunda försöka höja den externa 

validiteten har vi försökt ge en grundläggande beskrivning av vår undersökning, vilket 

ger andra forskare möjlighet att bedöma hur pass överförbar studie är på andra. Vi har 

även försökt jämföra vår teori med redan etablerad teori. Vi tror dock inte att vår studie 

är något som kan generaliseras till en större population utan att den först har bekräftats 

genom en kvantitativ undersökning.  Anledningen är att det finns för många olika 

faktorer som påverkar och spelar roll. Vidare är även vårt urval för begränsat för att 

någon sådan slutsats ska kunna dras. Däremot är den tillräckligt stor för att vi kan 

generalisera till teorin som vi gjort.62  

 

Den interna validiteten i denna undersökning påverkas av oss själva.  Det påverkas dels 

av de frågor som vi har använt oss av, dels av hur själva frågorna har ställts och hur vi 

har upplevt och tolkat situationen. Det är troligt att en annan intervjuperson hade kunnat 

uppfatta informationen på ett annat sätt. Det som stärker den interna validiteten är att vi 

har varit flera personer som har genomfört intervjuerna men vi har också själva studerat 

teorin och empirin för att sedan tillsammans ha fört diskussioner vad gäller vår analys 

och vårt resultat av studien. På så sätt har vi utifrån ett bestämt teoriområde tillsammans 

tolkat informationen som vi har fått vilket har inneburit att vi har försökt minska risken 

för att vi har fått fel information. Vi har även under intervjuer använt oss av följdfrågor i 

de fall svaren har varit otydliga eller vi har upplevt att det har varit en risk för 

felaktigheter. Vi har inte heller givit ut frågorna i förtid. Detta för att säkerställa att vi 

har fått spontana svar som har speglat respondentens åsikter. Vår slutsats är att den teori 

vi har generaliserat stämmer överens med verkligheten åtminstone vad gäller de fall vi 

har undersökt.63  

 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, dvs. om hur pålitligt detta sätt att mäta är. Det 

handlar med andra om huruvida man får samma resultat om man gör samma studie 

igen.64 I vår kvalitativa studie har reliabiliteten inte haft en central plats eftersom syftet 

                                                
62 jfr. Bryman & Bell (2013) och Holme & Solvang (1997) 
63 jfr. Holme & Solvang (1997), Björklund & Paulsson (2012), och Bryman & Bell (2013) 
64 Björklund & Paulsson (2012) 
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är att man ska få en bättre förståelse för vissa faktorer. Det kan vara svårt att visa på 

pålitligheten. Istället är det lättare att få tillförlitlig information, detta eftersom vi 

kommit betydligt närmare studien.65  

 

För att höja reliabiliteten i studien har vi noggrant beskrivit urvalet.  Vi har noggrant 

försökt beskriva vad och hur vi har studerat och hur vi har analyserat data. På så sätt bör 

det vara möjligt att kunna genomföra en liknande studie. Vidare har användandet av 

intervjuguiden lett till att vi har kunnat säkerställa att frågorna i sig har syftat till att ge 

svår på de frågeställningar som är föremål för studien. Huruvida resultatet av 

undersökningen skulle bli detsamma är svårt att säga. Troligtvis torde inte större 

fluktuationer kunna skönjas. Trots detta är det osannolikt att en liknande undersökning 

skulle kunna ha genomförts med samma resultat som följd. Detta har att göra med att de 

är vi själva som har tolkat de svar vi har fått från intervjupersonerna. Just den sociala 

biten av själva intervjun är svår att återskapa. Så är det även med ”stämningen” under 

själva intervjun. Resultatet av studien kan även bli annorlunda i och med att 

respondenterna redan har kunna svara på frågorna tidigare. 66 

 

2.7 Etiska aspekter 

Inom forskningen finns det etiska aspekter som behöver respekteras. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. 67  

 

Som vi upplever det har vi inte brutit mot någon dessa principer. Vår undersökning 

kommer inte att leda till eventuell skada på deltagare eller inkräkta på privatliv. 68 Vi 

har tydligt att informerat om vad undersökningen innebär, samt att vi har sett till att få 

samtycke. Vi har inte använt oss av falska förespeglingar. 69 

 

                                                
65 Holme & Solvang (1997) och Yin (2007) 
66 Jfr. Holme & Solvang (1997) och Björklund & Pulsson (2012) 
67 Bryman & Bell (2013) 
68 Bryman & Bell (2013) 
69 Jfr Bryman & Bell (2013) 
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En av föreningarna har bett om att få vara anonym. Detta önskemål har respekterats och 

i hela arbetet kallas denna bostadsrättsförening genomgående för ”anonym”. Även om 

vi har angett vilken stad föreningen finns i samt år för ombildningen så går det inte att 

utröna vilken förening det egentligen handlar om. Vi har kontrollerat med föreningen 

om det har varit ok att publicera dessa uppgifter och vi har fått ett ok. 

 

Personliga värderingar är något som påverkar företagsekonomisk forskning.70 Vi har 

inte upplevt att vi känt någon sympati för de undersökta.71  Genom hela undersökningen 

har objektiviteten, opartiskheten och självständigheten bibehållits.  

 

                                                
70 Bryman & Bell (2013) 
71 Bryman & Bell (2013) 
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3 Ombildningsprocessen och fastighetsvärderingsmetoder 
 
I detta kapitel redovisar vi den teoretiska grund som vi använt oss av i arbetet. 

Inledningsvis beskriver vi hur en ombildning går till och vilka krav som ställs för att det 

ska kunna bli verklighet. Vidare beskriver vi vad en fastighet egentligen är och vilka 

egenskaper en sådan kan ha. Värde som begrepp behandlas också och vi benar ut hur ett 

värde egentligen uppstår och vad det i praktiken kan användas till. I detta kapitel 

redogör vi för olika sorters värde såsom marknadsvärde och avkastningsvärde. För att 

detta ska vara användbart går vi också igenom hur man använder sig av dessa begrepp 

vid en fastighetsvärdering. När du som läsare fått klarhet i detta är det dags att förkovra 

sig i de olika värderingsmetoder som vanligen används. De metoder du finner här är 

ortspris-, nettokapitaliserings-, räntabilitets- och kassaflödesmetoden- Vi behandlar 

även avkastningskalkylbaserade och direktavkastningsmetoder. 

 
3.1 Ombildningsprocessen 

En ombildningsprocess kan sägas genomgå nio olika steg innan en ombildning har 

blivit klar.72  Steg nummer ett går ut på att ta reda på hur många i fastigheten som är 

intresserade av en ombildning.73 För att ta reda på intresset kan en bra start vara att 

bjuda in till ett husmöte för att diskutera möjligheten att friköpa fastigheten och ombilda 

lägenheterna till bostadsrätter. Lämpligt är även att bjuda in en bostadsrättskonsult för 

att få svar på alla frågor som de boende kan tänkas ha.74 

 

Steg nummer två innebär att en bostadsrättsförening måste registreras. För denna 

registrering krävs att minst tre personer blir medlemmar, men det är självklart bättre 

med så många medlemmar som möjligt, och för att få rösta på en eventuell framtida 

köpstämma så krävs det av de boendena att de är medlemmar i föreningen. När en 

bostadsrättsförening är registrerad så måste en intresseanmälan lämnas in till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Detta 

inleder det tredje steget i processen. I anmälan ska det fogas ett intyg av föreningens 

styrelse om hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan 

                                                
72 omboende.se, restate.se, bildabostad.se, och vidingehem.se 
73 omboende.se  
74 bildabostad.se  
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omfattar.75 Det skall även framgå att minst två tredjedelar av hyresgästerna har förklarat 

sig intresserade samt att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen.76  

 

Ett undertecknande av en intresseanmälan betyder automatiskt inte att du förbinder dig 

till något utan du är endast intresserad av priset på fastigheten.77 Sedan anteckning har 

skett så gäller en intresseanmälan fram till den inskrivningsdag som inträffar närmast 

efter två år från den inskrivningsdag då anteckningen gjordes.78 En förening kan även ta 

tillbaka sin intresseanmälan, och den upphör då att gälla samma dag som myndigheten 

tar bort anteckningen.79 Till denna avanmälan ska fogas ett intyg om att hyresgäster i 

minst hälften av de uthyrda lägenheterna har röstat för att föreningen inte skall förvärva 

den fasta egendomen.80 

 

De intresseanmälningar som bostadsrättsföreningen skickar till bostadsbolaget ska vara 

individuella, detta eftersom bostadsbolagen enkelt ska kunna identifiera vilka det är som 

har skrivit under intresseanmälan. Det primära målet för bostadsbolagen när det gäller 

att kontrollera detta är att de personer som har skrivit under är folkbokförda på just den 

adressen samt att de har ett förstahandskontrakt på lägenheten.81   

 

Den ekonomiska planen behandlas i steg fyra. Denna plan tas fram efter att föreningen 

har fått ett priserbjudande från hyresvärden. Denna ekonomiska plan är ett dokument 

över den blivande föreningens framtida ekonomi.82 Föreningens styrelse utarbetar 

planen med hjälp av en ombildningskonsult. Här ska varje bostadsrätts månadsavgift 

och medlemsinsats beräknas. Först efter att den ekonomiska planen är klar så får den 

boende reda på vad deras lägenhet kommer att kosta. Hänsyn skall även tas till 

kostnader för kommande renoveringar och underhåll av fastigheten. Planen ska 

fastställas av styrelsen och två utomstående intygsgivare som är utsedda av Boverket 

                                                
75 Ombildningslagen  
76 Ombildningslagen  
77 nipfjallet.se  
78 Ombildningslagen  
79 Ombildningslagen  
80 Ombildningslagen  
81 bildabostad.se  
82 ombildning.nu  
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ska bekräfta att planen är korrekt och alla kalkyler realistiska.83 Den bank som 

bostadsrättsföreningen väljer att ha sina lån hos blir den slutgiltige granskaren av den 

ekonomiska planen.84 

 

Steg nummer fem behandlar lånen. Föreningen brukar behöva teckna lån med 

fastigheten som säkerhet, och det bästa är att ta in flera offerter från olika långivare för 

att kunna få en så bra ränta som möjligt. Detsamma gäller för kommande 

bostadsrättsägarna som måste se över hur de ska finansiera köpet av sin bostadsrätt.85 

Det sjunde steget handlar om köp av fastigheten. Om minst två tredjedelar av 

medlemmarna röstar ja på köpstämman så skriver hyresvärden och 

bostadsrättsföreningen under ett köpekontrakt. Här kan även de medlemmar som inte 

vill köpa rösta ja till att genomföra köpet av fastigheten och fortsätta bo kvar som 

hyresgäster.86 

 

I steg nummer åtta tecknas upplåtelseavtal och föreningen upplåter lägenheterna med 

bostadsrätt till hyresgästerna och de blir nu formellt ägare till sina egna bostadsrätter.87 

Det nionde och sista steget behandlar förvaltningen. När föreningen nu är ägare till 

fastigheten så är den också ansvarig för förvaltning och åtaganden mot eventuella 

hyresgäster. Det kan då vara bra att i alla fal i början anlita en professionell förvaltare.88 

 

3.2 Inledning till fastighetsvärdering 

Enligt 1 kap. 1 § Jordabalken är definieringen av en fastighet följande: ”Fast egendom 

är jord. Denna indelas i fastigheter”89 

Förutom den mark som tillhör ingår också staket, skog och trädgårdar den fastighet som 

vid en försäljning byter ägare.90 Med fastigheten kommer också juridiska skyldigheter 

                                                
83 brfombildning.se  
84 bildabostad.se  
85 omboende.se  
86 ombildning.nu  
87 nipfjället.se  
88 vidingehem.se  
89 Jordabalken, 1 kap. 1§ 
90 Jordabalken 
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såsom att betala fastighetsskatt men också rättigheter såsom byggrätter eller dylikt.91 Vi 

väljer, i likhet med ovanstående källor, att definiera värde som någonting som uppstår 

när en fastighet kan generera nytta som i sin tur kan tillfredsställa ett mänskligt behov. 

Eftersom fastigheter inte finns i obegränsade antal uppstår ett värde på fastigheten då 

den är möjlig att bytas mot någonting annat, exempelvis pengar.92 

 

Värdet är i princip oberoende historiska förhållanden såsom produktionskostnader och 

kan därför inte mätas eller beräknas på samma vis som exempelvis tomtarealen eller 

bostadsarean.93 Fastigheter har dock ett bokfört värde som används i 

redovisningssammanhang och detta bokförda värde kan ändras över tiden. Värdet på en 

fastighet är alltså enbart ett uppskattat värde som baseras på bedömning.94 95 

Fastigheter har också en rad speciella egenskaper som i olika stor utsträckning skiljer 

dem från andra varor som marknadsprodukt. Exempelvis är varje fastighet unik och 

dessutom lägesbestämd. Det finns inte någon exakt likadan fastighet och den omgivning 

som omger varje fastighet såsom närhet till kommunikationer, skola och andra 

samhällsfunktioner spelar därför stor roll.96  

 

3.3 Värde, vad är det? 

Värdeteori är den grundläggande teoribildningen som syftar till att förklara varför 

värden uppstår. De marknadsekonomiska begreppen utbud och efterfrågan har en 

central roll här.97  I boken Fastighetsvärdering (2006) går det att hitta följande formel:   

  Värde = f(a+b+c+d+...+n) 

och i boken Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) beskrivs värdet enligt 

följande: 

  Värde= en funktion av framtida potentiella nyttor  

 

                                                
91 Fastighetsvärdering (2006) 
92 Fastighetsvärdering (2006) 
93 Bejrum & Lundström (1995) 
94 Fastighetsvärdering (2006) 
95 Bejrum & Lundström (1995) 
96 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
97 Fastighetsvärdering (2006) 
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Värdet är en funktion av flera olika faktorer (a-n) som var och en i större eller mindre 

omfattning bidrar till det värde som fastigheten har.98  

I marknadsmässiga sammanhang sägs det att vissa fundamentala förutsättningar måste 

vara uppfyllda för att ett värde skall kunna uppstå. Vilka förutsättningar detta är varierar 

från författare till författare men inom fastigheter brukar följande fem förutsättningar 

tillämpas:99 

• Behov – finns och tillfredsställs genom nyttjande av fastigheten 

• Nytta – Uppstår då fastigheten används  

• Disponeras – Fastigheten kan enbart disponeras av ägaren 

• Överlåta – fastigheten går att överlåta 

• Begränsad omfattning – Utbudet är begränsat100 

 

Exempelvis en jordbruksfastighet ger användaren en nytta såsom avkastning i form av 

skördar och en bostadsfastighet ger användaren en nytta på sätt att den ger de boden tak 

över huvudet.101 102 

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2011 beskriver samma förutsättningar 

men utelämnar punkten ”nytta” 

 

3.4 Värde, hur använder man det? 

Som framgått ovan är ”värde” ett mycket relativt begrepp. För att kunna konkretisera 

detta delas begreppen in i olika typer av värderingssituationer. Detta görs då olika typer 

av beslutssituationer ger olika typer av värderingssituationer. Överlåtelsesituation och 

innehavssituation är de typer som det skrivits mest om.103 

I en överlåtelsesituation skattas den förväntade summa som ägaren kan få i utbyte mot 

att denne lämnar ifrån sig fastigheten. I en innehavssituation är det inte aktuellt att sälja 

fastigheten vilket gör att intresset istället ligger i att få fram vilka framtida nyttor som 

kan ge vilka intäkter. 

                                                
98 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011)och Fastighetsvärdering (2006) 
99 Fastighetsvärdering (2006) 
100 Fastighetsvärdering (2006) 
101 Fastighetsvärdering (2006) 
102 Bejrum & Lundström (1995) 
103 Fastighetsvärdering (2006) 
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Till dessa två värderingssituationer knyts två olika sorters värden; Marknadsvärde och 

avkastningsvärde.104 

 

I en överlåtelsesituation är marknadsvärde inget främmande ord men vid en 

innehavssituation pratar man istället om ett avkastningsvärde då detta bättre beskriver 

de framtida nyttorna i form av olika sorters nettointäkter. 

Avkastningsvärdet är individuellt och gäller enbart för den specifika innehavarens 

förutsättningar med fastigheten.105106 För att beräkna detta måste värderaren ta hänsyn 

till en rad parametrars betydelse och utveckling i framtiden.107 Trots att värdet är 

individuellt kan det ge en fingervisning om vad marknadsvärdet för en viss fastighet 

är.108 Fastighetsvärderaren avgränsar då en viss köpgrupp och försöker sätta sig in i hur 

dessa skulle beräkna ett värde på fastigheten. Detta arbetssätt brukar kallas för 

marknadssimulering.109  

 

Den som funderar på att köpa en fastighet är rimligtvis intresserad av att veta både 

vilket avkastningsvärde fastigheten har för köparen och dennes verksamhet men också 

vilket marknadsvärde som används som ett sannolikt pris.110  

 

3.4.1 Marknadsvärde 

Marknadsvärde är det värde som uppskattas i en överlåtelsesituation och uttrycker 

fastighetens bytesvärde.111 Definitionen av marknadsvärde varierar över tiden och det 

finns idag flera olika förklaringar till vad det är. International value standards committee 

(IVSC) har definierat begreppet marknadsvärde enligt följande och det är också denna 

definition vi utgår från i arbetet. 

 

                                                
104 Fastighetsvärdering (2006)och Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
105 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
106 Bejrum & Lundström (1995) 
107 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
108 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
109 Fastighetsvärdering (2006)  och Bejrum & Lundström (1995) 
110 Fastighetsvärdering (2006) och Bejrum & Lundström (1995) 
111 Fastighetsvärdering (2006) 
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“[…]The estimated amount for which an asset or liability should exchange on the 

valuation date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length 

transaction, after proper marketing and where the parties had each acted 

knowledgeably, prudently and without compulsion.”112 

 

Marknadsvärde och pris står alltså i nära relation till varandra utan att för den sakens 

skull vara identiska med varandra. Marknadsvärdet är det sannolika priset vid en 

eventuell försäljning och är därför mer av en prognos medan marknadspriset är den 

summa som betalas vid en överlåtelse113. Således uppskattas inte priset utan det 

fastställs vid samma tillfälle affären signeras och genomförts.114 Om vi hypotetiskt 

tänker oss att en och samma fastighet säljs gång på gång vid samma tidpunkt skulle vi 

få en viss variation i prisnoteringarna. Dessa differenser skulle kunna förklaras med att 

köparen och säljaren har olika mängd information, varierande erfarenhet av 

fastighetsförvärv, skilda preferenser och så vidare. Även om prisnoteringarna framträder 

med viss variation kommer vi finna att ett viss intervall är det som noteras oftast. Detta 

är alltså det beräknade marknadsvärdet eftersom detta också är det mest sannolika 

priset.115 Marknadsvärdet för en hyresfastighet ger en mer träffsäker uppskattning av 

den reella förmögenhetsmassan än exempelvis bokfört värde.116 

 

3.4.2 Avkastningsvärde 

Som man kan höra på namnet så används begreppet avkastningsvärde nästan 

uteslutande enbart när det talas om fastigheter som har möjlighet att ge avkastning. Det 

kan vara jordbruksfastigheter, hyresfastigheter eller kontorsfastigheter etc. Det 

individuella avkastningsvärdet är ju knutet till en viss person (ägaren) som beroende på 

skicklighet att driva fastigheten med hänsyn taget till finansierings- och 

beskattningssituation påverkar storleken på avkastningsvärdet.117 

                                                
112 IVSC.org 
113 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
114 Persson (1992) 
115 Fastighetsvärdering (2006) 
116 Bejrum & Lundström (1995) 
117 Fastighetsvärdering (2006) 
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Avkastningsvärdet definieras som Nettovärdet av förväntade framtida nettoöverskott.118 

Eller som Nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från värderingsobjekt.119 

Nettovärdet får man genom att räkna bort drift och underhåll från intäkterna.120 

Detta är det individuella avkastningsvärde som är drivkraften på fastighetsmarknaden. 

Säljaren är beredd att sälja sin fastighet eftersom marknadspriset bedöms vara högre än 

dennes avkastningsvärde medan köparen är beredd att köpa eftersom denne anser sig 

kunna få ett högre avkastningsvärde än vad säljaren får. Det finns alltså möjligheter för 

parterna här att komma till avslut.121 

 

3.5 Hur värderar man? 

Först efter det att värderaren fått klart för sig vad avsikten med värderingen är – att 

bedöma marknadsvärdet eller avkastningsvärdet, kan valet av värderingsmetod börja. 

Värderingsmetoden är det verktyg som värderaren använder sig av för att strukturera 

upp information och för att kunna utföra beräkningar som så småningom leder fram till 

en bedömning av värdet.122 

I de flesta fall är värderingen utförd av en oberoende värderingsman. Denna bygger på 

olika faktorer och kan se olika ut. Att anlita en extern värderingsman kan vara klokt då 

banken många gånger kräver detta som underlag för de lån som är tänkta att finansiera 

förvärvet.123 

De huvudmetoder som används i värderingssammanhang är: 

 

• Ortsprismetoden 

Som bygger på att ett förväntat pris kan uppskattas genom att titta på vad 

som tidigare betalats för liknande fastigheter på samma ort. 

• Nuvärdesmetoden 

Som innebär att man utifrån förväntade nuvärdesberäknade avkastningar 

bedömer värdet på fastigheten. 

 
                                                
118 Fastighetsvärdering (2006) 
119 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
120 Bejrum & Lundström (1995) 
121 Fastighetsvärdering (2006) 
122 Fastighetsvärdering (2006) och Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
123 Olsson & Ramnek (1992) 
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Med ovanstående som grund kan det vara lätt att para ihop begreppet marknadsvärde 

med ortsprismetoden och avkastningsvärde med nuvärdesmetoden. Dock är det så att 

marknadsvärdet för avkastningsbärande fastigheter oftast bedöms utifrån 

nuvärdesmetoden. I praktiken kan det också vara så att man är tvungen att använda sig 

av flera olika metoder för att arbeta sig fram till en värdebedömning.124 

 

3.6 Värderingsmetoder 

3.6.1 Ortsprismetoder 

I grunden baseras ortsprismetoder på marknadsanalyser av de sådana fastigheter som 

kan anses vara jämförbara. Syftet är att försöka få fram vad allmänheten är villig att 

betala för en särskild fastighet.125 Modellen är tämligen enkel att använda men 

underlaget som bildar slutsatsen är inte alltid så lätta att tolka.126 Inte heller är det lätt få 

fram tillräcklig information. Det är just tillgången till relevanta data såsom 

försäljningspriser och hyresnivåer som är avgörande för resultatets kvalitet. I boken 

fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt står det att läsa att de vanligaste 

problemen är:127 

 

1. Antalet köp 

2. Jämförbarheten 

3. Tidsfaktorn 

 

Med detta menas att den idealiska situationen ger den som skall utföra analysen ett stort 

antal överlåtelser med identiska fastigheter som försålts vid samma tidpunkt.128 

Verkligheten är dock inte så enkel då fastighetsöverlåtelser inte sker i någon större 

utsträckning och när de väl gör det så är det av varierande egenskaper och skick som 

säljs.129 Dessutom säljs fastigheterna över en viss period vilket gör att yttre förändringar 

kan påverka.130 För att kunna genomföra denna metod behöver man alltså vara en aning 
                                                
124 Fastighetsvärdering (2006) 
125 Persson (1992) 
126 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
127 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
128 Lind (2004) 
129 Persson (1992)  och Bejrum & Lundström (1995) 
130 Persson (1992) 
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flexibel vilket leder till konflikter där stränga jämförelsekrav ger färre fastigheter att 

jämföra med medan ett mindre strängt krav ger fler köp att jämföra med men sämre 

jämförbarhet. Viktigt att notera är att denna metod kräver en god insikt i hur 

fastighetsmarknaden förändras och om dess funktion. Det räcker inte att enbart göra en 

statistisk analys av historiska överlåtelser.131 

 

En aspekt som inte får glömmas bort är fastighetens säljbarhet. Försvinner exempelvis 

ortens enda stora arbetsgivare och köpkraften minskar så kommer fastighetens 

säljbarhet naturligtvis minska och inverka negativt på slutpriset.132 

 

Ortsprismetoder kan grovt delas in i två grupper, Direkta och indirekta.133 

De direkta metoderna är baserade på redovisade jämförelseköp medan de indirekta är 

baserade på dokumenterade nyckeltal eller nyckeltalsmatriser.134 

 

3.6.2 Direkta ortsprismetoder 

Dessa metoder innefattar sex steg enligt nedan. 135 

 

 

A. Att definiera och avgränsa en relevant marknad 

På fastighetsmarknaden finns det flera olika delmarknader som de alla är mer 

eller mindre tydligt avskilda.136 Därför är det viktigt att en avgränsning på 

exempelvis fastighetstyp, geografiskt läge och tidsperiod.137 Vid värdering av ett 

                                                
131 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
132 Persson (1992) 
133 Fastighetsvärdering (2006) 
134 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
135 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) s. 300 
136 Bejrum & Lundström (1995) 
137 Fastighetsvärdering (2006) 
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småhus kan exempelvis en utvald stadsdel fungera som geografisk avgränsning 

medan det för en kommersiell fastighet kan finnas behov av att gå djupare och 

till exempel avgränsa på en viss gata. Vid marknadsavgränsning för en 

hyresfastighet finns det även andra aspekter som bör tas i beaktande. 

Exempelvis kan det vara så att det finns många bostadsrätter i grannhusen vilket 

tillsammans med fastighetens läge och utformning samt hyresgästernas 

sammansättning pekar på att köparen kan vara en bostadsrättsförening.138 I 

sådana fall bör priser för fastigheter som ombildats ligga till grund för 

jämförelsen.139 

 

B. Att få tag i jämförelseobjekt 

Eftersom varje fastighets läge och egenskaper är mer eller mindre unika uppstår 

ett datafångstproblem. Tillgången på jämförbara objekt kan vara ytterst 

begränsad. Även här finns problem som kan uppstå till följd av överlåtelser som 

sker i samband med företagsförvärv, felaktiga uppgifter eller helt enkelt ”tokiga” 

köp. Allt detta sammantaget visar att en egen uppdaterad marknadsinformation 

byggd på egna kontinuerliga marknadskontakter är av stor betydelse.140 

 

 

C. Att erhålla information om jämförelseobjekten 

Ett komplett utlåtande om en fastighets värde torde innehålla omfattande 

beskrivningar av fastighetens läge, tekniska, juridiska och ekonomiska 

förutsättningar. Dessa utlåtanden kan ibland vara allt för vidlyftiga i sin 

beskrivning och kan då användas som en form av varudeklaration eller som en 

verifiering att värderaren har utfört en grundlig besiktning av fastigheten. 

Besvärande är helt klart att få tag i fullgoda uppgifter vad exempelvis avser 

jämförelsefastigheternas läge, tekniska, juridiska och ekonomiska 

förutsättningar.141 

 

                                                
138 Bejrum & Lundström (1995) 
139 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
140 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
141 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
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D. Att bearbeta, analysera och tolka ortsprismaterialet, relatering och 

normering 

Som tidigare nämnts har fastigheter unika egenskaper och överlåtes vid olika 

tidpunkter. Detta försvårar jämförbarheten och för att öka denna kan en 

faktorrelaterad prisjämförelse genom relatering, normering och tidskorrigering 

tillämpas.142 

 

 
 
Relatering 
Relatering innebär att priserna relateras till olika faktorer för att kunna jämföras. 

Denna relatering kan göras till både fysiska egenskaper och ekonomiska data. 

Detta förfarande är en förenkling och för att göra en god ortsprisanalys bör flera 

relateringar göras. 

Eftersom flera relateringar används kommer också flera olika värderesultat att 

fås fram. Alltså är det inte frågan om att få fram ett direkt värde utan mer av en 

ungefärlig bedömning av värdet.143 

 

Faktorer att relatera till:144   

Fysiska 

 

Ekonomiska 

Area Nettointäkt/Driftnetto 

Volym Bruttointäkt 

Antal rum Taxeringsvärde 

K-Wh Kostnader 

M3sk m.fl. 

 

Normering 
Då jämförelseobjekten i regel avviker från varandra i fråga om storleken på de 

värdebärande faktorerna behövs det i de allra flesta fall också ske en 

normering.145 Detta innebär att ett á-pris räknas fram för jämförelseobjekten. För 

                                                
142 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
143 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
144 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011), s. 304 
145 Bejrum & Lundström (1995) 
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kommersiella fastigheter kan relateringen ske exempelvis till pris/m2, 

pris/hyreskrona, pris/driftnettokrona eller pris/taxeringsvärdekrona.146 

 

E. Att göra tids- och egenskapsmässiga korrektioner 

Eftersom förändringar ständigt sker i någon eller några av de värdebärande 

faktorerna förändras också värdet. En värdeangivelse måste, för att vara fullt 

användbar, alltid ha en tidsangivelse. En så kallad värdetidpunkt. Som tidigare 

nämnts sker fastighetstransaktioner vid olika tillfällen och därför måste en 

sökning av jämförelseköp ske över en viss period bakåt i tiden. Detta leder till 

att jämförelsematerialet härstammar från olika köpetidpunkter. Denna skillnad i 

tid mellan transaktionerna kan innebära en vis differens i värdenivåer till följd 

av faktiska reala värdeförändringar eller av förändringar i penningvärdet såsom 

inflation.147 

För att hantera sambandet mellan pris och tid kan en grafisk illustration med en 

axel för pris och en för tid upprättas. På så sätt kan de normerade värdena visas. 

Där kan också den tidsmässiga trenden ritas ut som en kurva vilket ger en bild 

av marknadsutvecklingen.148 

 

Hur gör man då med de unika egenskaperna som varje fastighet har? Givetvis 

måste korrektioner göras för fastigheters egenskapsmässiga skillnader. Vi kan 

anta att fastigheten ”Folke 1” uppvisar följande kostnadsbedömda underhålls-

/upprustningsbehov.149 

 

Åtgärd   Milj. Kr 

Byte av stammar   1,0 

Takrenovering   0,5 

Upprustningar av personalutrymmen 0,3 

Målning och tapetsering  1,0              

Totalt    2,8 

 
                                                
146 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
147 Bejrum & Lundström (1995) 
148 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
149 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
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Antag vidare att den ortsprisanalys vi tidigare gjort antyder ett värde på 10 

miljoner kronor. Hur ska då värdet på ”Folke 1” beräknas?  Är värdet på ”Folke 

1” då 7,2 miljoner kronor? 

Nej så enkelt är det inte. Korrektioner måste göras med utgångspunkt från 

jämförelseobjektens kvalitet och standard. Därmed kan det vara så att flera av 

jämförelsefastigheterna har behov av exempelvis ett stambyte. Om inte detta tas 

i beaktande kommer vi istället räkna fram ett felaktigt värde på ”Folke 1”.150 

 

F. Att göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerhet 

När alla ovanstående steg är klara och noggrant genomförda är det tid för 

värderaren att stanna upp och reflektera. Förhoppningsvis ställer denne sig 

frågan ”Hur tillförlitlig kan denna värdering vara?” I vissa fall kan en ny 

värderingsprocess med annan ansats vara befogad för att uppnå ett 

tillfredsställande resultat. En värdering får aldrig ses som någon sanning utan är 

behäftad med osäkerhet.151 Hur osäkert det är beror på hur omfattande 

marknadsinformationen varit och hur analysen gått till.152 Detta måste man ge 

uttryck för i den värdering som görs. Detta kan göras på olika sätt. I vissa fall 

kan det ske verbalt, i andra kanske statistiskt eller skriftligt. 153 

 

Enligt ovan framgår att det görs olika normeringar vilket är varianter av 

ortsprismetoden. Några av de vanligaste varianterna är:154 

 

1. Areametod  pris kopplat till arean 

2. Nettokapitaliseringsmetod pris relaterat till driftnettot 

3. Bruttokapitaliseringsmetod pris relaterat till hyran 

4. Köpeskillingskoefficientmetod pris relaterat till taxeringsvärdet 

 

                                                
150 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
151 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
152 Bejrum & Lundström (1995) 
153 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
154 Nordlund (2009) 
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Alla dessa är det som brukar kallas för direkta ortsprismetoder, de är alltså direkt 

kopplade till de förutsättningar som fastigheten har. Som exempel följer nedan en 

förklaring av hur nettokapitaliseringsmetoden går till.155 

 

3.6.3 Nettokapitaliseringsmetod 

Metoden baseras på driftnettot som räknas fram på aktuell fastighet. Driftnetto är 

hyresintäkterna med avdrag för drift och underhållskostnader, fastighetsskatt, 

tomträttsavgäld och fastighetsadministration. Detta relateras sedan som en kvot till 

betalt pris uttryckt i procent. Denna kvot blir alltså nettokapitaliseringsprocent eller det 

som kanske är mer känt, direktavkastning. De engelska uttrycken som “yield” och “cap 

rate” avser samma sak.156 

 

Nettokapitaliseringsmetoden är globalt sett den mest använda metoden för att 

marknadsvärdera kommersiella fastigheter. På grund av alltför schematiska 

schabloniseringar och dålig marknadsmässig förankring är detta troligen också den mest 

missbrukade metoden.157 

 

Beräkning: 158 

 

                                                
155 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
156 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
157 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
158 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011), s. 310. 

Analys 
 
Driftnetto/pris x 100 = Direktavkastning % 
 
Pris   7,0 mkr 
Driftnetto   0,7 mkr 
Ger direktavkastning  10% 
 
 
Tillämpat 
 
Driftnetto/direktavkastning % = bedömt värde 
 
Driftnetto   1,2 mkr 
Marknadsvärde  1,2/0,1 = 12 mkr 
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Även här finns det flera problem med jämförbarheten mellan värderingsobjektet och 

jämförelseobjektet. Exempelvis kan det vara hyrorna, vilken area som hyran avser, 

indexeringar och löptider. Utöver detta kan det skilja huruvida värme eller 

fastighetsskatt är inräknat.159 

Frågan om det är marknadsmässigt eller faktiskt driftnetto som ska utgöra 

beräkningsunderlag är befogad. Om det är ett marknadsvärde vi skall få fram så är det 

också det bedömda marknadsmässiga driftnettot som skall användas som grund och inte 

det faktiskt utgående driftnettot. Givetvis måste det framräknade marknadsmässiga 

värdet korrigeras för de avvikelser som finns i de marknadsmässiga förhållandena.160 

 

3.6.4 Avkastningskalkylbaserade metoder 

Avkastningskalkylbaserade metoder kan nyttjas i olika syften. I värderingssammanhang 

finns det i regel tre huvudsyften: 

 

1. Bedömning av marknadsvärde 

2. Konsekvensanalyser av ett bedömt marknadsvärde (internberäkning av 

resulterande direktavkastning för ett pris på marknaden) 

3. Bedömning av ett individuellt avkastningsvärde.161 

 

Dessa olika syften påverkar hur stora de olika parametrarna skall vara. För att kunna 

tolka det resultat som tagits fram är det nödvändigt att det framgår i vilket syfte som 

kalkylen använts.162 Vid användandet av en avkastningskalkylbaserad metod ses 

fastigheten som ett investeringsobjekt vilken ska ge skälig avkastning på satsat 

kapital.163  

 

Allmänt kan de avkastningskalkylbaserade metoderna beskrivas som ”en 

nuvärdesberäkning av bedömda framtida nettoavkastningar över ett antal tidsperioder 

med ett visst räntekrav” 164 

                                                
159 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
160 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
161 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
162 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
163 Persson (1992) och Bejrum & Lundström (1995) 
164 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011), s. 318 
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Sammantaget kallas dessa metoder för diskonteringsmetoder.165 

Syftet med dessa är alltså att få fram ett nuvärde på de framtida avkastningar man tror 

skall infinnas. Som med övriga investeringskalkyler kan denna genomföras på en rad 

olika sätt med olika grader av komplexitet. Detta beror på syftet med kalkylen, vilket 

objekt det är och hur mycket tillgång man har till grunddata. Generellt sett behövs det 

kalkylmodell, fastighetsekonomisk data, kalkylränta och direktavkastning samt ett 

eventuellt restvärde.166 

 

Det är alltså nödvändigt att det görs bedömningar av storleken på en hel del framtida 

parametrar. Dessa metoder bygger på ett restposttänkande där det nettoresultat som blir 

över förräntar fastighetskapitalet när övriga produktionsfaktorer fått sin faktiska eller 

kalkylmässiga ersättning. Denna uppdelning för med sig att även små förändringar i 

intäkter eller kostnader kan få stora effekter på driftnettot och därmed 

värdebedömningen.167 

 

Då avkastningsvärdesbedömningar baseras på analys av framtida betalningsströmmar 

måste en kalkylperiod för beräkningarna fastställas. Hur lång tid denna period löper kan 

variera stort och inga egentliga begränsningar finns. I praktisk värdering förekommer tre 

varianter.168 

 

1. Kalkyl baserat på driftnetto under en uppskattad kvarvarande ekonomisk 

livslängd för fastigheten. Med eller utan nuvärde av ett bedömt (eventuellt) 

restvärde vid kalkylperiodens slut. 

2. Evighetskapitalisering. Kalkylen är baserad på ett första års normaliserat 

driftnetto med eller utan korrigeringar för de faktiska förhållandena. 

3. En schablonmässig kalkyl om 5-10 år (eller annan period om så önskas) med 

avslutande evighetskapitalisering enligt punkt två av ett bedömt driftnetto första 

året efter den schablonmässiga kalkylperioden.169 

                                                
165 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
166 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
167 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
168 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
169 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
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Dessa tre punkter är egentligen olika varianter av samma sak fast med olika 

schabloniseringar. Just därför ska valet av kalkylperspektiv inte påverka resultatet.170 

 

3.6.5 Avkastningskalkylens olika användningsområden 

De avkastningskalkylmodeller som är vanligast förekommande vid värderingar är 

räntabilitetsmetoder och kassaflödesmetoder som redovisas först. Vanliga är också 

direktavkastningsmetoder som sedan följer. 

 

3.6.6 Räntabilitets- och kassaflödesmetoder 

Dessa metoder är uppbyggda från en nusummeberäkning av årliga driftnetton under en 

bestämd och begränsad kalkylperiod. Utöver det görs en nuvärdesberäkning av ett 

restvärde vid kalkylperiodens slut.171 

 

För att detta skall fungera krävs att en tidshorisont samt restvärdet fastställs. Att 

fastställa restvärdet kan emellertid vara svårt då det är på en framtida marknad och hur 

efterfrågan ser ut just då vet man inte med säkerhet.172 Skillnaden från 

direktavkastningsmetoden kan förenklat förklaras med att i denna 

räntabilitets/kassaflödesmetod delas kalkylperioden in i två delar. Den kortare perioden, 

vanligen 5-10 år med diskontering173 av driftnettona för varje år och en därefter följande 

evighetskapitalisering av driftnettot det första året efter kalkylperioden omräknat till 

värdetidpunkten med en kalkylränta.174 

 

Ett exempel på uppbyggnaden av kassaflödesmetoden: 175 

 

                                                
170 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
171 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
172 Nordlund (2009) 
173 Diskontering, beräkning av nuvärdet av framtida in- eller utbetalningar, bl.a. vid 

investeringskalkylering. 
174 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
175 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011), s. 322 
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3.6.7 Direktavkastningsmetoder 

 

Direktavkastningskrav är det som investeraren vill ha i retur för den risk denne tar.176 

Utdelningen som krävs är i förhållande till investeringskostnaden. Vid en mindre risk 

kan i regel en mindre avkastning godtas och tvärtom vid en större risk.177 Eftersom 

direktavkastningsmetoden är baserad på en evighetskapitalisering av ett normaliserat 

första års driftnetto innefattar den inget restvärde. Driftnettot för fastigheten är det årliga 

överskott som finns kvar sedan alla normaliserade utbetalningar för driften och 

underhållet räknats av från bruttoinbetalningarna. 

När driftnettot beräknas enligt denna modell skall inte betalningar som avser 

investeringar, stämpelskatt eller andra förvärvskostnader räknas in. 

Det är för fastigheten förstaårets marknadsmässiga normaliserade hyror och 

driftskostnader som läggs till grund för hela kalkylperioden.178 

 

Ett exempel på uppbyggnaden av direktavkastningsmetoden:179 

V = Dn/Da 
                                                
176 Bejrum & Lundström (1995) 
177 Lind (2004) 
178 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
179 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
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Dn = normaliserat driftnetto år 1 

Da = Direktavkastning 

 

Gordons formel är en variant av en direktavkastningsmetod och den ser ut enligt 

följande:180 

V = Dn/P-G 

 

G = Årlig värde- eller avkastningsförändring i % 

P = Kalkylränta 

P-G = Direktavkastning 

 

 

3.7 Reflektion av teorin 

En ombildningsprocess består av flera olika steg innan en ombildning har blivit helt klar 

och föreningen står som ägare. Värdet för föreningen är själva boendet och att priset för 

detta inte överstiger betalningsförmågan. Naturligtvis vill inte den enskilde 

lägenhetsägaren och medlemmen i föreningen betala mer för sin lägenhet än vad 

exempelvis grannen gör. Det pris som föreningen betalar för fastigheten kommer i 

slutändan påverka det pris som lägenhetsinnehavaren får betala. En lägenhet i en 

välskött fastighet kan därför vid första anblicken framstå som ”dyrare” än fastigheten 

tvärs över gatan. En lägenhet i en fastighet med stort framtida renoverings- och 

underhållsbehov kan vara något billigare då stora utgifter för dessa projekt ännu inte 

uppstått i föreningens redovisning. Men eftersom föreningen inte köper enbart 

lägenheterna måste en värdering av hela fastigheten ske.  

 

Marknadsvärde som är det värde som uppskattas i en överlåtelsesituation och uttrycker 

fastighetens bytesvärde. Teorin som finns inom detta ämne handlar nästan uteslutande 

om transaktionsvärdet. Däremot kan detta transaktionsvärde beräknas på olika sätt. Som 

investerare med avkastningsintresse är inte den lummiga gården eller de vackra 

stuckaturerna av samma intresse som för privatpersonen som skall köpa sin lägenhet. 

Vid en ombildning är ortsprismetoden välanvänd eftersom så lika jämförelseobjekt som 

möjligt granskas för att hitta ett rimligt marknadsvärde på den enskilda lägenheten. De 
                                                
180 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) 
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enskilda lägenheternas sammanlagda värde kan tinga ett högre värde av just den 

anledning att den tilltänkte köparen värderar känslomässiga aspekter högre än vad 

exempelvis en investerare gör. En ”mysig” lägenhet kan investeraren inte hyra ut för 

högre summa än en annan likvärdig lägenhet då det svenska bruksvärdessystemet 

lämnar få möjligheter för sådana hyresskillnader. 

 

Eftersom man relaterar till andra objekts prisnivå bör man ställa sig frågan vad som 

bestämmer det priset i första hand? Då hyresfastigheter med undantag av ett fåtal 

allmännyttiga bolag ägs av företag som är intresserade av att få avkastning på sin 

verksamhet är den risk som dessa är beredda att ta avhängt marknadsvärdet på dessa 

fastigheter. Avkastningsvärdet baseras på de intäkter man kan få och intäkterna på en 

hyresfastighet består av hyror. Får flera olika fastighetsbolag en genomsnittlig 

avkastning (Yield) på 5 % för en centralt belägen fastighet med liten bedömd framtida 

risk är det svårt att tänka sig att någon annan skulle vilja köpa i detta område med 1 % 

avkastning om allt annat lika.  Motsvarar denna avkastningsnivå ett marknadsvärde på 

20 mkr för fastighet X kommer fastighetsägaren inte sälja för under denna nivå.  

 

Ortsprismetoder baseras i grunden på marknadsanalyser av sådana fastigheter som kan 

anses vara jämförbara. Syftet är att försöka få fram vad allmänheten är villig att betala 

för en särskild fastighet. Denna modell ger en god bild av hur prisnivåerna på orten är 

och hur andra resonerar men det är väldigt svårt att få en helt sanningsenlig bild då alla 

fastigheter är olika och köps i olika syften. Modellen kan dessutom i exempelvis mindre 

orter vara svår då antalet transaktioner att relatera till kan vara begränsat. Finns det ont 

om transaktioner kanske en längre tidsram behöver användas och då får modellen 

problem med riktigheten då en längre period i regel innehåller fler olikheter såsom 

ränteläge eller andra samhällsekonomiska faktorer. 

 

Om köparen gör en bedömning av köpeskillingen utifrån sin betalningsförmåga och 

ortprismetoden behöver det inte betyda att transaktionsvärdet är densamma då säljaren, 

om det är en investerare, exempelvis beräknar utifrån avkastningskalkylbaserad metod 

och hur mycket denne kan få tillbaka på sitt satsade kapital. Säljaren i detta fall räknar 

då fram fastighetens driftnetto och relaterar sedan detta som en kvot till betalt pris 

uttryckt i procent. Fastighetens yield alltså. Inte heller denna metod är helt pålitlig då 

variationer finns mellan objekten. Fastigheter har olika hyressättningar och den 
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ekonomiska förvaltningen kan variera beroende på vem som sköter den. ÄR det lokaler 

som hyrs ut i fastigheten kan exempelvis löptiderna på dessa kontrakt variera samt 

huruvida de är indexreglerade eller ej. Således kan vi sammanfatta detta kapitel med att 

inget absolut svar finns utan frågan ”Hur tillförlitlig kan denna värdering vara?” måste 

ställas kontinuerligt.   
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4 Vad säger bostadsrättsföreningarna och konsulterna? 

4.1 Ombildning 

4.1.1 Ombildningsprocessen  

Ombildning i sig upplevs de flesta gånger för den enskilde medlemmen i 

bostadsrättsföreningen som positiv.  Tommy i Brf. Minnet menar att ombildning ”För 

egen del har det varit positivt. För samhället i stort är det mer tveksamt […]”  

Som anledning till att genomföra en ombildning anförs dels det ökade inflytandet över 

boendesituationen och dels den, ur privatekonomisk synpunkt, bättre situationen.  

Bilden som framträtt är att det finns goda möjligheter för den enskilde medlemmen att 

göra vinst på sin lägenhet. Men den största anledningen är förutom större inflytande att 

kunna hålla nere månadskostnaden för den enskilde medlemmen, dvs. månadskostnaden 

ska vara lägre än den tidigare hyran.  Alla fyra föreningar uppger att månadskostnaden 

har blivit lägre än den tidigare hyran för den enskilde. 

 

Det är just den ekonomiska aspekten för den enskilde medlemmen som har störst 

betydelse för initieringen av en ombildningsprocess både vad gäller månadskostnaden 

samt den eventuella vinsten. 

 

Främst är det föreningarna själva som har initierat själva ombildningsprocessen. Detta 

gäller alla fyra föreningar. Processen i sig har till viss del upplevts som en komplicerad 

process men då avseende själva värderingen av fastigheten. Alla fyra föreningarna har 

tagit hjälp av utomstående experter i form av olika konsulter. Detta eftersom 

komplexiteten bedöms vara stor.  Brf Bokhultet och Brf. Rosenborg upplevde även att 

det var en process om tog lång tid samt att kommunikationen med fastighetsbolaget 

kunde varit bättre. Även den anonyma föreningen i Göteborg har upplevt att 

informationsflödet kunde varit bättre.  

 

4.1.2 Vikten av konsulthjälp 

Som tidigare nämnts har alla de fyra föreningarna tagit hjälp av experter i form av olika 

konsulter.  Alla fyra föreningarna betonar just vikten av att använda sig av en konsult 

vid värderingen av fastigheten. Just detta är något som de absolut inte ångrar och som 

de verkligen rekommenderar andra föreningar att använda sig av inför stundande 
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ombildningar. 

 

Konsulterna har skött hela ombildningsprocessen men det är framför allt vid 

värderingen av själva fastigheten som konsulten har varit särskilt värdefull. Här ska 

tilläggas att en del av föreningarna har använt sig av mäklare för värderingen och andra 

en mer renodlad ombildningskonsult. Det har varit viktigt för föreningarna att den 

konsult man har anlitat har haft tillräcklig kompetens inom. Om så inte har varit fallet 

har ytterligare konsulter använts. Flertalet av föreningarna har alltså inte bara använt en 

utan flera konsulter.  

 

4.2 Fastighetsvärdering i praktiken 

Först och främst är det viktigt att betona att när föreningarna använder begreppet 

värdering av fastigheten syftar de till det pris som de betalade för fastigheten. Ingen av 

de fyra föreningarna som vi intervjuade kände sig säkra på hur själva värderingen har 

gått till. De hade heller inte någon vetskap om vilken metod som användes vid 

värderingen av deras fastighet. Faktum är att ingen av respondenterna kände till några 

värderingsmetoder och kände därför inte till skillnaderna mellan de olika 

värderingsmetoderna, vad dessa innebär eller hur värdering enligt dessa går till i 

praktiken. 

 

Samtliga fyra bostadsrättsföreningar uppgav att deras uppfattning av hur en fastighet 

värderas i samband med en ombildning helt och hållet baseras på konsulternas hjälp och 

information. Bostadsrättsföreningarna saknar den kompetens som behövs för att själva 

värdera fastigheten. De har även svårt att förstå hur och varför värderingen görs. 

Bostadsrättsföreningar litade helt enkelt fullt ut på konsulterna och deras beräkningar. 

Bostadsrättföreningarna upplevde dock inte att detta var något problem utan såg det 

positivt att man använde den hjälp som fanns.  

 

Syftet med värderingarna var enligt bostadsrättsföreningarna att hitta en värdering som 

gav ett pris som innebar att månadskostnaden blev lägre för de enskilda medlemmarna i 

förhållande till den månadshyra de tidigare hade. Bostadsrättsföreningarnas uppfattning 

är att det är just detta som är huvudsakliga målet vid en värdering. 

 

Bostadsrättsföreningarna uppfattar det som att en värdering enligt teoretiska modeller 
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inte är det pris köparen sedan har betalat för fastigheten istället beräknas ett rimligt pris 

som framför allt baseras på månadskostnaden för den enskilde medlemmen.  

 

De faktorer som bostadsrättsföreningarna upplevde påverkade värderingen var dels 

skicket på fastigheten och dess framtida renoveringsbehov, dvs. kommande kostnader. 

Bostadsrättsföreningarna upplevde att det var svårt att ha en uppfattning om hur stora de 

framtida kostnaderna skulle bli. Dock görs det en teknisk besiktning av fastigheten för 

att bedöma fastighetens underhållsbehov under de kommande 11 åren, och detta tas med 

i kalkylen för hur mycket en bostadsrättsförening kan betala för fastigheten. Likaså var 

det inte självklart att tillräcklig höjd togs för framtida ränteuppgångar. Vid kontakten 

med medlemmarna redovisades framförallt den värdering som konsulterna gjorde och 

som innebar en lägre månadsavgift.  

 

Konsulterna från Forum Fastighetsekonomi anför i likhet med bostadsrättsföreningarna 

att själva värderingen inriktningar sig på vad föreningens enskilda medlemmar mäktar 

med att betala. Vad som avses med detta är att den månadskostnad som var och en av 

medlemmarna får (räntor samt avgifter för drift och underhåll) inte nämnvärt skall 

överstiga den månadshyra som utgår för respektive lägenhet innan ombildningen. 

En värdering som leder till att månadskostnaden blir högre än hyran innebär generellt 

att någon ombildning inte genomförs. Eftersom medlemmarna på en stämma röstar för 

om ombildningen ska genomföras och det krävs en viss majoritet så är det viktigt att de 

enskilda medlemmarna har ekonomiska incitament till att rösta ja. Konsulterna menar 

att det ofta krävs en lägre total månadskostnad samt att medlemmarna inte ska behöva ta 

av sitt kapital för att köpa lägenheten. 

 

Därför utgår konsulterna vid värderingen från att när väl den enskilde medlemmen 

köper sin lägenhet så ska den personen inte behöva ta mer än ett bottenlån. D.v.s. inget 

eget kapital ska behöva användas. För att detta ska vara möjligt behöver lägenhetens 

försäljningspris till föreningen inte överstiga till 75 % -85 % av marknadsvärdet vad 

gäller en lägenhet. Marknadsvärdet beräknas med hjälp lokala mäklare enligt 

ortsprismetoden. Ytterligare faktorer som påverkar värderingen är fastighetens skick 

och behov av framtida underhåll såsom stambyte eller relining. Detta på grund av att en 

eventuell avsättning till underhållsfond påverkar månadskostnaden. Räntekostnaden 

som den enskilde får betala för att låna 75 % -85 % av marknadsvärdet på lägenheterna 
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adderas sedan till lägenhetens drifts- och underhållskostnader. Därefter jämförs 

månadskostnaden med den tidigare hyran och på så sätt beräknas hur mycket extra den 

enskilde medlemmen mäktar med att betala.  Denna kostnad omvandlas till ett 

kapitalbelopp som kostnaden i form av ränta på kapitalbeloppet skulle motsvara. 181 

 

Vidare krävs det att föreningens lån måste ligga inom bankens belåningsgränser, i regel 

75 % av bankens bedömning av fastighetens marknadsvärde.  Här måste man alltså 

skilja på värderingen avseende fastigheten och marknadsvärdet avseende lägenheterna. 

Själva värdet på fastigheten värderas då framförallt enligt direktavkastningmetoden. 

Utgångspunkten är då att fastigheten innehåller hyreslägenheter. Den värderingen är av 

vikt för att bestämma föreningens belåningsgrad. 

 

Konsulterna menar att det sker en värdering enligt direktavkastningsmetoden för själva 

fastigheten. Denna värdering utgår från vad fastigheten är värd om det är en 

hyresfastighet. Metoden innebär att man tittar på hur stor avkastning man får på eget 

kapital efter att driftskostnader och räntor är betalda. Vanligtvis när man köper en 

hyresfastighet kan den belånas till en viss grad. Övrigt måste skjutas till genom eget 

kapital. Hyrorna som inflyter ska först täcka driftskostnaderna för fastigheten men 

också räntekostnaderna avseende belåningen. Efter detta ska det bli lite över som då 

räknas som avkastning på det egna kapitalet.  Vid en ombildning används denna 

värdering framförallt för att se till att föreningen kan låna till fastigheten (detta eftersom 

insatser mot bakgrund av vad varje enskild lägenhet är värd inte räcker till för hela 

priset av fastigheten) då bankerna inte vill ta för stor risk. Vidare sker sedan en 

värdering enligt ortsprismetoden av varje lägenhet. Här tittar man på vad varje lägenhet 

är värd om det hade varit en bostadsrätt.  Det är framförallt den här metoden som ligger 

till grund för den totala värderingen av fastigheten. Denna värdering skiljer sig mot 

värderingen enligt direktavkastningsmetoden.  

 

Det finns två anledningar till att priset inte är detsamma. Den första är att priset som 

föreningarna betalar för fastigheten kan vara högre och samtidigt kan det ändå innebära 

en lägre månadskostnad jämfört med hyran för den enskilde medlemmen. För det andra 

kan det vara aktuellt att betala ett högre pris än värderingen om det med hänsyn till 

                                                
181 För en mer tydlig beskrivning av beräkningarna se exempel i avsnitt 6. 
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utvecklingen på orten innebär att den enskilde medlemmen troligtvis skulle göra en 

nettovinst vid försäljning av sin egen lägenhet. Genom att den enskilde få köpa sin 

lägenhet till 75 % -85 % av marknadsvärdet på lägenheten enligt ortsprismetoden så 

innebär detta att den enskilde medlemmen gör en vinst. Mot bakgrund av att lägenheten 

har värderats enligt ortsprismetoden så innebär det att om den säljs samma dag till 100 

% värde så gör den enskilde en vinst på mellan 15 % -25 % efter som den enskilde inte 

har betalat mer än 75 % -85 % av värdet på lägenheten.  

 

Tre av bostadsrättsföreningarna upplever det som att en hyresvärd får mer betalt genom 

att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening istället för att sälja till en annan 

hyresvärd. Alla konsulterna menar att kompetensen hos bostadsrättsföreningen tyvärr 

inte är allt för hög när det gäller värdering av fastigheter i samband med en ombildning. 

Det enda bostadsrättsföreningarna verkade vara intresserade av var att få ner 

månadskostnaden samt möjligheten att göra en vinst vid en framtida försäljning.  

Konsulterna upplevde det även som att bostadsrättsföreningarna försökte se det 

långsiktigt men att de hade svårt att ta in riskerna vad gäller framtida kostnader och 

ränteuppgångar. Värderingen är en ögonblicksbild som utgår från den aktuella 

räntenivån. En stor skillnad i t.ex. räntenivån påverkar självklart värderingen.  

 

Vad gäller kommunikationen med bostadsrättsföreningarna upplever konsulterna att det 

i stort inte var några svårigheter. Problemet var främst att det gällde att vara klar och 

tydlig. Detta för att bostadsrättsföreningarna enkelt skulle kunna förklarar och förankra 

värderingen med övriga medlemmar. Bostadsrättsföreningarna upplevde inte några 

problem med förankringsprocessen. Inte heller var det några problem med att förstå 

värderingarna. Detta skiljde sig till viss del från hur konsulterna uppfattade det hela. De 

menade att bostadsrättsföreningarna inte helt klart och tydlig greppade bilden med de 

risker som en värdering innebär. Bostadsrättsföreningarnas utgångspunkt är framförallt 

månadskostnaden. Priset som betalas bestäms utifrån värderingen. Men när väl priset är 

betalt finns det flera faktorer som kan påverka månadskostnaden. Det är enligt 

konsulterna viktigt att en bostadsrättsförening förstå och tar hänsyn till detta.  
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5 Analys och sammanfattning 

 
5.1 Fastighetsvärdering enligt teorin. 

Kort sammanfattning 
 

Ortsprismetoder Avkastningskalkylbaserade metoder 
Kräver stor datafångst Fastigheten ses som ett investeringsobjekt 
Känslig för tid Siande om framtida förhållanden 
Ger inget exakt värde Bygger på ett restposttänkande 
Kräver marknadskännedom Löper under en kalkylperiod 
Baserad på redovisade jämförelseköp 
(Direkta) 

Bygger på fastighetsekonomisk data och 
antaganden om framtiden 

Baserad på dokumenterade nyckeltal och 
matriser (Indirekta) 

Små förändringar påverkar 
värdebedömningen stort 

Svårt att få tillförlitlig data Svårt att uppskatta det framtida restvärdet 
 
 
5.2 Hur sker värderingen? 

Efter att ha intervjuat konsulterna som har hjälpt dessa fyra föreningar vid deras 

ombildningar kan vi ganska snabbt konstatera att det från föreningens sida inte görs 

någon fastighetsvärdering så som teorin föreskriver, främst är det säljaren som värderar 

sin fastighet enligt de teorier som finns då denne är intresserad av att sälja med vinst 

men också banken då den vill bedöma risken innan pengar lånas ut. Istället beräknas det 

vad föreningen maximalt kan betala för fastigheten samtidigt som månadskostnaden i 

förhållande till den tidigare hyran blir lägre för den enskilde medlemmen. 

Lönsamheten ur föreningens synpunkt är inte i första hand att kunna tjäna pengar på en 

framtida transaktion utan att medlemmarnas totala boendekostnad inte blir högre än den 

månatliga avgift som de sedan tidigare betalat i hyra. Detta blir möjligt genom att 

fastigheten, och i nästa steg lägenheten, försäljs under det rådande marknadspriset. 

 

Det är först i kontakt med banken som, i detta fall, konsulterna gör beräkningar av 

värdet på både fastighets- och lägenhetsnivå. För att beräkna värdet på fastighetsnivå 

görs en avkastningskalkyl som utgår från att fastigheten skulle fortlevt som hyreshus 

och vilken avkastning fastigheten ger. Detta används främst av säljaren då denne har 

intresse av att veta hur högt försäljningspriset måste vara för att en försäljning skall vara 

en god affär. Banken vill veta detta för att kunna beräkna vilken kredit som kan lämnas i 
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förvärvet. 

 

För föreningen och den enskilde hyresgästen ser det annorlunda ut. För att beräkna 

värdet på lägenhetsnivå görs en variant av ortsprismetoden där man tittar på vad 

liknande lägenheter i området har sålts för vid tidigare tillfällen. Detta pris är oaktat den 

avgift som föreningen måste ta ut för varje bostadsrättsinnehavare för att täcka 

kostnaderna för drift och underhåll. 

 

Svaren vi erhållit från föreningarnas representanter ger en bild av att ingen av dessa har 

intresserat sig för en marknadsvärdering av själva fastigheten på så sätt som teorin 

föreskriver. Det har istället fokuserats på att göra en bedömning av vad som i området 

kan anses vara rimligt att betala för lägenheten, vilket pris som kan anses skäligt. 

Beräkningarna sker på sådant sätt som nedanstående exempel redogör för. Siffrorna är 

inte riktiga utan har använts för att du som läsare ska förstå funktionen bakom 

beräkningen snarare än siffrorna i den. 

 

En fastighet med 10 lägenheter på vardera 50 m2. Hyran är 5 000 kr/månad/lägenhet 

och av detta är 1 000 kr drift- och underhållskostnader. / månad/lägenhet Räntan är 2,5 

% och bankens kapitalkrav är 15 %. Genomsnittspriset på lägenheter i denna ort är 

20,000 kr/m2. Målet är en billigare månadskostnad om 500 kr. 

 

1. Värdering av enskild lägenhet enligt ortsprismetoden.  

1 lägenhet på 50 m2 * 20,000 kr = 1 miljon kr/per lägenhet  

Då alla lägenheter är identiska har alla 10 lägenheter ett marknadsvärde på 1 

miljon kr var 

 

2. Priset en enskild medlem kan betala för sin lägenhet utan att ta ett topplån. 

Kapitalkravet är 15 % vilket innebär att man bara kan ta ett bottenlån på 85 % av 

marknadsvärdet av lägenheten. Tar man ett bottenlån så slipper den boende att 

gå in med en kontantinsats. 

85 % *1 miljon kr = 850 000 kr. Detta är det belopp varje enskild måste belåna 

sin lägenhet med. 

 

3. Totala beloppet för lägenheterna 
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10 lägenheter á 850 000 kr blir totalt 8,5 miljoner kr. 

 

4. Månadskostnaden för varje lägenhet 

1000 kr/månad/ lägenhet i drift och underhåll + ränta 2,5 % på 850,000 kr = 

2,770 kr/månad. Drift- och underhållskostnaden påverkas av skicket på 

fastigheten. 

 

5. Hur mycket mer har varje enskild råd att betala och ändå få en lägre 

månadskostnad? 

Målet var 4500 kr i total månadskostnad.   4500 kr -2770 kr= 1730 kr. 

 

6. Vad motsvarar detta i kapitalbelopp? 

1730kr/månad/ lägenhet* 12 månader * 10 lägenheter/2,5 % ränta =8,3 miljoner 

Detta blir då det belopp som föreningen får ta i lån. Räntan för det lånet fördelas 

sedan på varje lägenhet och är en del av månadsavgiften. 

 

7. Vad är det totala priset föreningen kan betala för fastigheten? 

8,3 miljoner + 8,5 miljoner = 16,8 miljoner 

Föreningen tar då 8,3 miljoner i lån och insatserna blir 8,5 miljoner. 

Månadsavgiften till varje medlem och lägenhetsinnehavare blir räntan för lånet 

samt drift- och underhållskostnader. I detta fall blir det 1 000 kr plus 1 730 kr, 

dvs. 2730 kr. 

Månadskostnaden för varje lägenhetsinnehavare blir då månadsavgiften (2 730 

kr) plus ränta på bottenlånet (1 770 kr) vilket totalt blir 4000 kr. 

 

Om vi då jämför med vad värderingen skulle bli om det var hyresrätter. Återigen ges ett 

något förenklat exempel. 

Samma förutsättningar. 75 % belåningsgrad är möjlig. D.v.s. 75 % av fastighetens värde 

kan belånas resten (25 %) måste vara eget kapital. På detta egna kapital vill man ha 5 % 

i avkastning. D.v.s. en avkastning som är dubbel så stor som belåningsräntan. 

 

1. Vad är intäkterna per år från hyreslägenheterna 

5 000 kr – 1 000 kr = 4 000 kr * 12*10 = 480 000 kr. 

Detta är alltså vad som kommer in efter drift- och underhållskostnader. 
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2. Hur stor är räntekostnaden? 

Här vet vi att 85 % av värdet på fastigheten finansieras genom lån. Denna 

kostnad dras av från de 480 000 kr. Det som är kvar motsvarar avkastningen på 

15 % av värdet på fastigheten vilket också är det egna insatta kapitalet. Värdet 

på fastigheten är X. 

75 % X *2,5 % ränta + 5 % * 25 % X= 480,000 kr 

 0,03125X= 480 000  kr  X=480000/0,031= 15,4 miljoner 

Lånet blir då 11,5 miljoner. Eget kapital 3,9 miljoner. Avkastningen på det egna 

kapitalet blir 195.000kr. D.v.s. 5 % 

 

3. Värdet på fastigheten 

Värdet på fastigheten blir 15,4 miljoner 

 

Detta blir en värdering enligt ortsprismetoden även om ingen av respondenterna verkar 

ha kännedom om det. Det betyder alltså att även om respondenterna inte själva är 

medvetna om det så har de inför sina förvärv arbetat så som teorin avser enligt 

ortsprismetoden. 

 

5.3 Värdet 

Vad gäller värde framgår det av teoridelen att det finns fem förutsättningar som måste 

vara uppfyllda för att en fastighet ska kunna ha ett värde. 

 

• Behov  

• Nytta  

• Disponeras  

• Överlåta  

• Begränsad omfattning  

 

För bostadsrättsföreningen är det tydligt att det finns ett behov av fastigheten. En 

bostadsförening behöver en fastighet för att den ska kunna upplåta lägenheter till sina 

medlemmar.  Nyttan uppstår när föreningen använder sig av fastigheten på nämnda sätt. 

När en bostadsrättsförening äger en fastighet är det föreningen som disponerar den. Det 
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finns en möjlighet att överlåta fastigheten, dvs. bostadsrättsföreningen kan i samband 

med ombildningen förvärva fastigheten. Vidare så är utbudet begränsat i och med att 

bostadsrättsföreningen bara kan välja att köpa den fastigheten vari medlemmarna har 

sina lägenheter. 

 

När det gäller själva värdet och värderingar utgår framförallt en privat fastighetsägare 

från ett innehavsperspektiv och bostadsrättsförening utifrån ett köpperspektiv. Detta 

innebär vad gäller användandet av värde att den privata fastighetsägaren värderar 

fastigheten utifrån ett avkastningsvärde att jämföra med bostadsrättsföreningen som 

värderar fastigheten utifrån ett marknadsvärde. Detta är anledningen till att priset kan 

skilja sig åt. 

 

Mot bakgrund av definitionen på marknadsvärde får det pris som föreningen betalar för 

fastigheten anses vara fastighetens marknadsvärde. Det framgår av teoriavsnittet att just 

priset och fastighetens marknadsvärde står i nära relation med varandra.  

 

Även om det i teorin framgår att ett marknadsvärde kan kopplas till ortsprismetoden är 

vår tolkning i detta fall att man inte kan dra denna parallell. Det marknadsvärde, d.v.s. 

pris, som föreningen betalat för fastigheten kan inte jämföras med de priser som 

fastigheter sålts för i området. Detta beror enligt oss på att utgångspunkten i 

fastställandet av priset på fastigheten är att månadskostnaden ska bli lägre än den 

tidigare hyran för den enskilde medlemmen. Även om man genom en direkt 

ortsprismetod och efter genomförandet av de sex stegen försöker göra någon generell 

prisjämförelse så upplever vi inte detta som möjligt. Exempelvis är det svårt att 

bestämma en avgränsad relevant marknad redan i steg ett. Just en bostadsrättsförenings 

köp av en fastighet har sådana säregenskaper att en koppling mellan marknadsvärdet 

och ortsprismetoden inte är möjlig. Säregenskaperna grundar sig som redan nämnts i 

framför allt den påverkan på priset som tidigare hyra, nuvarande ränta samt drifts- och 

underhållskostnader utgör. 

 

Föreningen betalar alltså ett pris som är ett marknadspris utifrån att 

bostadsrättsföreningen anser att fastigheten har ett värde men fastigheten värderas 

varken enligt någon nuvärdesmetod eller ortsprismetod. 
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5.4 Ränta  

Som redan nämnts påverkar även räntenivåerna priset som bostadsrättsföreningen. Vid 

beräkning av priset är utgångspunkten den ränta föreningen respektive den enskilde 

medlemmen får betala för sina lån. Enligt vår mening är det här viktigt att ta höjd för 

framtida eventuella ränteförändringar. Räntenivåerna fluktuerar nämligen över tiden. 

När räntan är låg innebär det att bostadsrättsföreningen har möjlighet att betala mer för 

fastigheten och tvärtom när räntan är hög. I de fall föreningen inte tar hänsyn till hur det 

kan se ut i framtiden kan detta få konsekvenser genom att månadskostnaden ökar. En 

höjning med 1 % i ränta i vårt exempel ovan innebär att den enskilde boende får betala 

710 kr extra per månad. Dessutom innebär detta i sin tur att priset som föreningen kan 

betala sjunker med cirka 4.9 miljoner kr. Det är alltså väldigt viktigt att eventuella 

ränteförändringar beaktas. En låg ränta leder enligt vår uppfattning till att priserna 

trycks upp med risk att bostadsrättsföreningar betalar ett överpris. Avkastningskravet 

vad gäller hyresrätter följer räntan på så sätt att om räntan går upp så går även 

avkastningskravet upp. Därmed är det trots en högre ränta mer lönsamt för en 

fastighetsägare att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening än en annan 

fastighetsägare. 

 

I viss del påverkar också den värdering som mäklarna gör av de enskilda lägenheterna. 

Här använder dock mäklarna sig av ortsprismetoden vilket, för stunden, är en relativ 

säker värderingsmetod. Dock beaktas inte framtida svängningar på bostadrättspriser. Av 

den anledning är det bra för den enskilde att denne får köpa sin bostadsrätt för ett pris 

som är cirka 75 % -85 % under marknadsvärdet.  En nedgång i priserna på 

bostadsrättsmarknaden påverkar därmed inte i så stor utsträckning vad gäller förluster 

vid en eventuell försäljning. Däremot finns det en liten risk att banken kräver någon 

form av amortering vilket kan påverka månadskostnaden. Men en amortering bör enligt 

oss mer ses som en form av sparande.  

 
5.5 Vilket är ett rimligt pris?   

För medlemmarna i föreningen är marknadsvärdet på fastigheten inte den utlösande 

faktorn inför ett förvärv. Föreningen tittar på vad marknadsvärdet enligt 

ortsprismetoden är på respektive lägenhet som ingår i fastigheten. Det viktigaste för de 

fyra föreningarna har varit hur högt priset har varit i förhållande till marknadsvärdet. Då 

respondenterna från bostadsrättsföreningarna själva säger sig ha väldigt liten förståelse 
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för hur värderingarna går till pekar detta på att bostadsrättsföreningarnas representanter 

inte har tillräcklig med kunskap för att avgöra vad ett marknadsvärde är.  Uppfattningen 

är även att de inte har kunskap till att förstå skillnaden mellan olika sätt att värdera 

fastigheter och att när det pratar om värde av fastigheten syftar de på det pris de har 

betalat. 

 

Alla föreningarna uppger att fastigheten värderades till ett marknadsvärde.  I sin 

bedömning av om priset har varit ett rimligt pris har föreningen tittat på vad priset 

innebär för typ av boendekostnad för den enskilde medlemmen. Alla fyra menar att 

månadskostnaden för den enskilda har blivit lägre jämfört med den hyra som tidigare 

utgick. Mot bakgrund av detta har föreningarna dragit slutsatsen att priset har varit 

rimligt om månadskostnaden för den enskilde blivit lägre. En på köpet kommande 

aspekt är att den enskilde med största sannolikhet torde göra en vinst vid en framtida 

försäljning. Naturligtvis spelar det samhällsekonomiska klimatet in i denna bedömning. 

Alla fyra föreningar uppgav att de uppskattade det som att den enskilde skulle ha gjort 

en vinst vid eventuell försäljning. 

 

När det gäller köp från allmännyttiga bolag så talade dessutom Bo på Bergman & 

Partner om för oss att det priset man får från det allmännyttiga bolaget på fastigheten är 

ett ej förhandlingsbart pris. Det bekräftar det som Forum Fastighetsekonomi berättade 

för oss om beräkningar av ett rimligt pris på fastigheten istället för att man gör en 

värdering av hela fastigheten i enlighet med teoretiska modeller. Alltså tyder 

undersökningen på att det pris som sätts på fastigheten inför transaktionen inte är 

förhandlingsbart. Samtidigt säger teorin att flera faktorer spelar in i bedömningen av 

fastighetens värde. Då säljaren står för beräkningsunderlaget och har tillgång till de 

kostnader som belastar fastigheten och föreningen inte har det hamnar man lätt i en 

situation där säljaren exempelvis hävdar att underhållet skall beräknas till 350 kronor 

per kvadratmeter. Hur vet föreningen att detta är korrekta uppgifter? Köparen och dess 

ombud kan ta hjälp av schablonberäkningar men detta faktum i kombination med andra 

påverkande faktorer såsom framtida vakanser etc. torde vara föremål för förhandling 

och därmed priset på fastigheten. En ”felräkning” med 100 kr per lägenhet i vårt 

exempel ovan skulle innebära att föreningen betalar nästan 500 000 kr för mycket.  
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Värdet är i grund och botten en bedömning. Att föreningarna inte förhandlar om priset 

av den enkla anledning att månadskostnaden blir lägre ser vi som märkligt då det kan ha 

funnits potential till att den slutliga månadskostnaden blivit ännu lägre. Vår analys är att 

ett bra pris inte alltid motsvarar det bästa priset. Här bör man som uppdragsgivare och 

köpare ställa krav på den konsult som anlitas.  

 

Värderingen skiljer sig alltså beroende på om fastigheten används för hyresgäster då 

redovisade modeller kan användas. Om syfte istället är att ombilda till 

bostadsrättsförening så tittar man på själva marknadsvärdet av lägenheterna. 

Marknadsvärdet bestäms utifrån ortsprismodellen av lokala mäklare. Utifrån detta 

räknas sedan en månadskostnad där drift- och underhållskostnader är inkluderade ut 

som sedan jämförs med den tidigvarande hyran. Riktlinjen är att den boende ska betala 

mindre i månaden jämfört med den hyra man betalade i sin hyresrätt. Som framgår av 

detta exempel kan alltså priset för föreningen bli högre.  

 

Mot bakgrund av definitionen på marknadsvärde får det pris som föreningen betalar för 

fastigheten anses vara fastighetens marknadsvärde om lägenheterna är bostadsrätter. Är 

lägenheter istället hyresrätter görs en mer traditionell värdering i enlighet med teoretiska 

modeller såsom direktavkastning. 

 

Det går att diskuterar huruvida föreningarna egentligen har gjort en värdering 

överhuvudtaget. Vår uppfattning är dock att en värdering görs men att de själva 

uttrycker det som en beräkning av ett rimligt pris.  

 

5.6 Övriga synpunkter 

Som tidigare har anförts beror resultaten vad gäller värderingen och priset på fastigheten 

helt och hållet på möjligheten för den enskilde att få en billigare månadskostnad 

avseende sitt boende. Det är också detta som är anledning till att bostadsrättsföreningen 

accepterar högre priser. Situationen är inte helt enkel. Bostadsrättsföreningen befinner 

sig i ett relativt utsatt läge. Föreningen kan bara köpa den aktuella fastigheten. Det finns 

alltså ingen möjlighet att konkurrensutsätta säljaren. På så sätt blir det till viss del en 

säljares marknad. Om fastighetsägaren vill sälja fastigheten vet den att det är möjligt att 

få ett högre pris om den säljer till en bostadsrättsförening. På så sätt kan priset pressas 

upp. Men även om så sker blir det någon typ av win-win situation. Bostadsrättsförening 
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accepterar ett pris som ger lägre månadskostnad för den enskilde medlemmen i 

förhållande till den tidigare hyran. Detta sker samtidigt som fastighetsägaren får mer 

betalt än vad som skulle ha skett om fastighetsägaren sålt till någon annan 

fastighetsägare.  

 

Varför detta är möjligt beror såsom vi har tolkat det med bakgrund av vårt 

beräkningsexempel ovan att bostadsföreningen tillsammans med sina medlemmar har i 

belopp räknat större lån än vad fastighetsägaren har. Detta gäller under de i exemplet 

visade räntebeloppen. Det går också att uttrycka på så sätt att bostadsrättsföreningen 

tillsammans med medlemmarna åtar sig att betala en del av månadskostnaden 

motsvarande hyran i form av räntebetalningar.  Genom att bostadsrättsföreningen inte 

har något avkastningskrav kan en större del av pengarna användas till just 

räntebetalningar på kapitalbelopp jämfört med hur mycket en fastighetsägare lägger på 

räntekostnader. 

 
 
5.7 Konsekvenser 

Utifrån vad konsulterna har berättat och den beskrivning av hur en värdering går till är 

det nu viktigt att föröka koppla samman detta med en bostadsrättsförenings perspektiv.  

Framför allt landar detta enligt vår uppfattning i en problematik som har att göra med att 

bostadsrättsföreningarna inte själva gör värderingen utan de anlitar konsulter för detta. 

Frågan som behöver besvaras är vilka konsekvenser som detta medför för föreningarnas 

uppfattning om hur de ser på värdering av en fastighet i samband med en 

ombildningsprocess. Vi ser framförallt tre områden där konsekvenser behöver belysas. 

En fråga som också kan vara värd att fundera över är hur mycket kompetens som en 

bostadsrättsförening behöver ha för att kunna ta beslut om att köpa en fastighet? 

 
5.7.1 Förståelsen 

 
När det gäller anlitandet av konsulter för att genomföra ombildningar så säger Sofia på 

Brf Rosenborg att användandet av konsulter avsevärt underlättade hela processen för 

styrelsen, och Tommy på Brf Minnet och Christoffer på Brf Bokhultet menar att 

eftersom det var konsulterna som skötte hela deras process så var själva ombildningen 

inte alls komplicerad. Användandet av konsulter menar bland annat 

www.bildabostad.se, Isaksson (2006) och Victorin (2003) samt alla de fyra intervjuade 
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föreningar att de hjälper bostadsrättsföreningens styrelse att lättare förstå hela processen 

då konsulterna på ett bra och enkelt sätt kan förklara hur saker och ting går till, de kan 

vidare översätta diverse facktermer till “för en vanlig person” begriplig svenska. 

Tillsammans med konsultfirmornas ekonomer och jurister så får köparen en bra hjälp 

till att göra en bra och korrekt affär. 

 
Alla fyra föreningarna uppger att de har fått lägre månadsavgift efter ombildningen, 

men det kanske bäst förklaras Brf Minnet och Brf Bokhultet som menade att extra 

viktiga faktorer för deras medlemmar var att få en lägre månadsavgift än vad den 

dåvarande hyran var. Det kan här finnas en risk i att medlemmarna stirrar sig blinda på 

månadskostnaden om de har trott att den ska bli extremt mycket lägre än vad den 

tidigare hyran var, men i fallet med våra fyra intervjuade föreningar så har vi inte 

upplevt det så. 

 

Vi har upplevt det som att föreningarna har satt sin tillit till de konsulter som de har 

anlitat. Både Brf Rosenborg och Brf Bokhultet hade två personer från styrelsen som var 

konsulternas kontaktpersoner och även deltog i mötena. I Brf Minnet var en i styrelsen 

konsulternas kontaktperson, För föreningen i Göteborgs del var det en person från 

styrelsen som var med och drev processen. Så i vissa fall har man helt och hållet litat på 

informationen man får av konsulterna genom att vara deras kontaktperson, i andra fall 

har man varit med på möten för att få en bättre inblick i vad som händer, eller som i 

föreningen i Göteborgs fall så var det ordföranden som tillsammans med konsulten drev 

hela processen. 

 

Frågan är då vad konsekvenser blir av att bostadsrättföreningens styrelse brister i 

kompetens såsom Isacsson (2006) och Victorin (2003) samt konsulterna påstår.  

För att det ska bli talan om någon konsekvens torde det krävas att den värdering som 

konsulterna gör och som bostadsrättsföreningarna accepterar på något sätt är fel eller att 

värderingen helt enkelt inte har tagit hänsyn till olika risker. Enligt Bodström, Ponzio, 

& Ramberg (2002) torde detta då innebära ekonomiska konsekvenser för den enskilde 

medlemmen genom att månadsavgifterna höjs. Detta bekräftas även av de 

bostadsrättsföreningar som vi har intervjuat. Med risker avses här framförallt 

ränteförändringar och framtida underhållskostnader. Konsulterna och Isacsson (2006) 

menar att det just är dessa risker det krävs förståelse för. Vid värderingen utgår 

konsulterna från den månadsavgift som bostadsrättsföreningen har möjlighet att betala. 
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Vi menar att om förståelse för dessa risker saknas, och konsulterna inte tillräckligt 

belyser dessa, kan det innebära ekonomiska konsekvenser för föreningen som drabbar 

den enskilde bostadsrättsmedlemmen negativt. 

 
5.7.2 Värderingen 

 
Då föreningens medlemmar inte genomför värderingen själva är denna process en 

kunskapslucka hos samtliga bostadsrättsföreningar. På grund av värderingens 

komplexitet anlitas istället värderingskonsulter som sköter detta. Olsson och Ramnek 

(1992) skriver också att konsulter i de allra flesta fall anlitas. Bland annat för att banken 

många gånger kräver detta. Själva värderingsprocessen har vid första anblicken ingen 

större betydelse för den enskilde föreningsmedlemmen men i värderingsprocessen 

framkommer det enligt fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt (2011) i regel 

information som är av intresse för densamme. Visserligen är det så att det pris som 

värderingen så småningom leder till är det som är mest intressant för 

föreningsmedlemmen. Dock är det så att detta pris inte säger allt om kommande 

underhålls- och/eller reparationsbehov vilket stryks av Bejrum & Lundström (1995) 

som skriver att värderingar är osäkra och att dess grad av osäkerhet beror på hur mycket 

information som erhålls inför värderingen.  

 

Då den enskilde medlemmen i regel inte sätter sig in i värderingen och inte heller förstår 

den får det konsekvenser på så sätt att medlemmen löper ökad risk för att göra en dålig 

investering. Konsulterna som intervjuats förklarar att värderingen görs med 

direktavkastningsmetoden då de enskilda lägenheternas insats inte räcker för att täcka 

det värde fastigheten i sin helhet tingar. De förklarar att driftnettot ”yieldas” (en 

avkastning beräknas på denna summa, exempelvis 6 %) vilket styrks av Lind (2004) 

som också nämner att en högre avkastning krävs från köparens sida då risken är högre.  

För de enskilda lägenheterna används ortsprismetoden. Detta för att 

hyressättningssystemet i Sverige baseras ortsvis och får till följd att en lägenhet i Ystad 

och en likvärdig lägenhet i Östersund kan ha olika hyror då de bebos som hyresrätt. 

Detta gör att köparen inte generellt kan utgå från att det är en bra affär bara av den 

anledningen att boendekostnaden efter ombildningen är lägre. Värderingen måste alltså 

precis som Persson (1992) skriver, ske på den aktuella ortens förutsättningar. 
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5.7.3 Förankringen 

 
Precis som Bodström, Ponzio, & Ramberg (2002) skriver kan konsekvenserna av en 

”felvärdering” drabba den enskilde bostadsrättsmedlemmen ekonomiskt genom att den 

får en högre månadskostnad. Detta bekräftas även till viss del av de fyra 

bostadsrättsföreningarna då de pratar om vikten av att månadskostnaden blir lägre.  Av 

intervjuerna med bostadsrättsföreningarna framgår det att det framförallt är styrelsen 

som handhar kontakten med konsulterna. Som ovan nämns vilket även belyses av 

Isacson (2006) och Kratzer (2004) är det en komplicerad process vilket motiverar 

användandet av konsulter.  

 

Styrelsen är den som representerar bostadsrättsföreningen men det är medlemmarna 

som röstar om själva förvärvet. Som bostadsrättsföreningarna, men även Isacsson 

(2006), framför vilar ett stort ansvar på styrelsen och det krävs att det sker en förankring 

bland medlemmarna. Konsekvensen av att det brister i förankringen torde enligt vår 

mening leda till att det kan var svårt för bostadsrättsföringen att få tillräckligt många 

medlemmar att rösta ja till ombildningen och förvärvet av fastigheten. Hur en sådan 

förankring ska gå till beskrivs inte i teorin. Av intervjuerna kan vi sluta oss att det är 

väldigt viktigt med informationen. Det krävs att medlemmarna får löpande information 

men det torde även enligt vår mening krävas att informationen är förståelig. Som vi 

ovan beskrivit kan det vara svårt för styrelsen att förstå värderingen av en fastighet. 

Detta visar särskilt användandet av konsulterna på, samt det som t.ex. Victorin (2003) 

och Persson (2008) skriver. Enligt vår mening är detta överförbart även på de vanliga 

medlemmarna. Det krävs alltså först att styrelsen förstå informationen för att 

medlemmarna sedan ska kunna förstå den.  
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6 Avslutning 

6.1 Hur går bostadsrättsföreningens fastighetsvärdering till i 

praktiken? 

I inget av de fall vi har studerat görs en värdering av fastigheten på sådant sätt som 

teorin föreskriver. Dock sker en värdering av de enskilda lägenheterna i enlighet med 

ortsprismetoden. Detta sammantaget motsvarar högst ungefärligt det som föreningen 

uppfattar som fastighetens värde. 

 

Bostadsrättsföreningen utgår från sin egen betalningsförmåga med sin förutvarande hyra 

som tak. Detta belopp skall inte nämnvärt överskridas. Ingen egentlig värdering av 

fastigheten görs då köparen inte har tillgång till andra uppgifter om fastigheten än de 

som säljaren ger. Föreningens totala gemensamma kostnader för kapital och underhåll 

m.m. fördelas mellan bostadsrättsinnehavarna och därtill kommer det för den enskilde 

innehavaren kostnader för den egna lägenheten. 

 

Bostadsrättsföreningarna har inte tillräcklig kompetens för att förstå hur värderingen av 

fastigheten sker varför föreningarna anlitar konsulter vilket leder till att deras 

uppfattning i stor utsträckning grundar sig på den information som konsulterna ger. 

Bostadsrättsföreningarnas utgångspunkt är att få ner månadskostnaden för 

medlemmarna. Detta kan innebära att riskerna, såsom ränteförändringar och framtida 

underhåll, pga. för dålig kunskap inte beaktas i tillräcklig utsträckning. Detta kan då 

leda till att medlemmarna drabbas av negativa ekonomiska konsekvenser. Vidare 

innebär den bristande förståelsen att förankringen av ombildningsbeslutet uteblir. 

Medlemmarna litar i stor utsträckning på den information som styrelsen ger och är 

denna bristfällig kan det dels leda till att medlemmarna inte röstar för en ombildning 

men också till att medlemmarna röstar för en ombildning där en fastighet har 

felvärderats. 

 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Ett ganska givet förslag på vidare forskning är att göra en liknande studier men med en 

kvantitativ metod som utgångspunkt. I vår undersökning har vi använt oss av en 

kvalitativ metod och då främst en induktiv teorigenerering. Vi har alltså inte försökt 
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generalisera vårt resultat till en population vilket påverka validiteten. Det hade varit 

intressant att undersöka och se om vårt resultat kan generaliseras till en större 

population. Är vår tolkning av hur en bostadsrättförening värderar samt kommer fram 

till ett rimligt pris på fastigheten i samband med en ombildning något som är generellt? 

Gör alla bostadsrättsföreningar på detta sätt? 

 

Vi tycker även det vore viktigt att göra en studie där man tittar på hur kommunikation 

och kunskap om värderingsförfarandet sprids. Hur långt in i föreningen når den? Hur 

många av medlemmarna som har varit med och köpt en ombildad lägenhet går ifrån 

affären missnöjda? Går de in i en process i tron att de ska kunna köpa sin lägenhet till 

en bra mycket lägre andel av marknadspriset än vad som framkom i våra intervjuer med 

konsulterna och sedan blir besvikna och missnöjda när de förstår att det handlar om ca 

80 % av marknadsvärdet? Vad beror i sådana fall detta på? Har det varit dålig 

kommunikation från konsult till styrelse och sedan vidare till medlemmarna eller finns 

det andra orsaker?  

 
En annan intressant fråga är den om huruvida månadskostnader på lång sikt håller sig 

längre än vad hyran skulle ha varit. Hur ser det egentligen ut för bostadsrättsföreningar 

som ombildades tidigare. Har månadskostnaden för den enskilde varit lägre än vad 

hyran skulle ha varit? Mot bakgrund av det svenska hyressättningssystemet med 

bruksvärdeshyror är det inte helt klart att månadskostnaden fortfarande är lägre än 

hyresnivån för de föreningar som bildades längre bak i tiden. Bör föreningar titta mer 

finansiellt? Till detta går även att knyta problematiken med frågan om huruvida 

bostadsrättföreningar har överbetalat eller inte. En annan intressant aspekt hade varit att 

undersöka hur beräkning av drifts- och underhållskostnadernas skiljer sig åt vad gäller 

en hyresrättsfastighet jämfört med en bostadsrättsfastighet.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide – Bostadsrättsföreningar  

Inledning 

Dessa inledande frågor syftar till att få igång själva samtalet genom att respondenten 

får beskriva sig själv och sin förening. 

1. Vem är ni?  

 

2. Vad är er funktion i föreningen? 

 

 

Fastighetsvärdering 

När det gäller köpare har vi inte valt att ställa allmänna frågor om fastighetsvärdering. 

Detta då köparen inte normalt arbetar med värdering av fastigheter. 

 

 

Ombildningsprocessen 

Syftet med dessa frågor är att stämma av med respondenten hur hen ser på själva 

ombildningsprocessen. Av vikt är även att respondenten är insatt i hur en ombildning 

går till och vad en ombildning innebär. Framför allt är även syftet att ge respondenten 

möjlighet att berätta om deras ombildning 

 

3. Hur ser ni möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter? 

 

4. Hur gick ni till väga för att komma igång med er ombildning?  Vem initierade 

ombildningen? 

 

5. Vad var anledningen till att ni ombildade? 

 

6. Hur upplever ni att själva ombildningsprocessen gick till?  

 

7. Upplevde ni några svårigheter med ombildningen? 

8. Tog ni hjälp utifrån för själva ombildningen? 

 



  
 

 
II 

Fastighetsvärdering i samband med ombildning 

Syftet med dessa frågor är framförallt att stämma av med respondenten hur hen ser på 

själva fastighetsvärderingen i samband med själva ombildningsprocessen. Fokus ligger 

här på hur värderingen i praktiken ser ut när det gäller en ombildningsprocess. Här ges 

också möjlighet att få svar på vilka faktorer som påverka värderingen. 

 

9.  Hade ni någon speciell roll eller ett speciellt ansvarsområde vid ombildningen? 

Fanns det några andra nyckelpersoner med i processen? 

 

10. Hur värderade ni fastigheten i samband med ombildningen? Använde ni någon form 

av värderingsmetod? Vilken? 

 

11. Vilka faktorer upplevde ni som påverkade värderingen i samband med 

ombildningen? 

 

12. Upplever ni att fastigheten värderades till ett s.k. marknadsvärde? 

 

13. Upplevde ni några svårigheter vid värdering av fastigheter i samband med 

ombildning? 

 

Priset 

Syftet med dessa frågor är framförallt att stämma av med respondenten hur hen ser på 

det erhållna priset. Här ligger fokus på att försöka få svar på om priset vid 

ombildningen motsvarar värderingen på fastighet. Av vikt är även att få svar på om 

ombildningen ur säljarens synpunkt påverka priset negativt. 

 

14. Var det svårt/enkelt att komma överens om priset? Använde ni någon speciell 

strategi vid förhandlingen? 

 

15. Skiljde sig priset i förhållande till värdering som är gjord? D.v.s. fick ni någon 

rabatt? 

 

16. Skilde sig säljarens värdering av fastigheten jämfört med er egen värdering? 

 



  
 

 
III 

Bostadsrättsföreningen 

Syftet med dessa frågor är att se hur föreningen agerade i förhållande till sina 

medlemmar. Av vikt är även att undersöka vilka faktorer som bostadsrättsföreningen 

upplevde var viktiga för medlemmarna. 

 

17. Var det några speciella faktorer som var extra viktiga för medlemmarna vid beslutet 

om att förvärva fastigheten? Vilka? 

 

18. Hur var förhållandena mellan insats och lån? 

 

19. Upplever ni att månadskostnaden (ränta + månadsavgift) blev lägre/högre i 

förhållande till den tidigare hyran? 

 

20. Upplever ni att medlemmarna har gjort en ”vinst” i och med ombildningen när dem 

sedan sålt sin bostadsrätt? 

 

21. Om ni blir involverade i ytterligare en ombildning, skulle ni då göra något 
annorlunda? Vad? 
 

Bilaga B Intervjuguide -konsulter. 

Huvudfråga: 

Hur går ni tillväga för att värdera en fastighet i samband med en ombildning? Använder 

ni någon form av värderingsmetod eller gör ni på något annat sätt. 

 

Kompletteringsfråga:  

Hur tar ni reda på marknadsvärdet? 

 
 

 

 

 

 

 

 


