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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de kommunala fastighetsbolagens process ser 
ut vid värdering och ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätter. Vi vill också ta 
reda på vilken metod som används vid värderingen och om det är någon skillnad mellan 
de olika fastighetsbolagens metoder. 
 
När en person äger en lägenhet, till skillnad från när en person hyr en lägenhet, kan denne 
handla med lägenheten på marknaden och tjäna pengar på den. Stopplagens borttagande 
har inneburit att flera kommuner nu bestämt sig för att sälja ut delar av sitt 
fastighetsbestånd. Det senaste året har det därmed bildats bostadsrättsföreningar både från 
privata fastighetsbolags och kommunala fastighetsbolags hyresrätter. 
 
Vi har valt att begränsa valet av kommunala fastighetsbolag till städer i Sverige som har 
eller ska genomföra ombildningar. Städerna är Stockholm, Göteborg, Örebro och 
Helsingborg. Vi har valt en beskrivande undersökning för att förstå tillvägagångssätten 
vid ombildning och värdering. 
 
För att få igång en ombildningsprocess agerar företagen i studien på två olika sätt. 
Företagen utanför Stockholm fastställer först vilka områden som är tillgängliga och 
informerar sedan hyresgästerna om att de har möjlighet att ombilda sin hyresrätt till 
bostadsrätt. I Stockholm ställer företagen ut hela sitt bestånd till ombildning och det är 
upp till hyresgästerna att ta initiativet. Även i värderingssituationen skiljer sig 
Stockholmsföretagen från de i övriga Sverige på så sätt att de har ett mer omfattande 
ortsprismaterial. En viktig del i arbetet med värdering vid ombildning har visat sig vara 
att fokusera på de boendes nya boendekostnad. 
 
Vår slutsats är att kassaflödesanalysen är den metod som används vid värdering där det 
inte finns tillräckligt med jämförbara objekt. I Stockholm där det finns jämförbara objekt 
tittar de först på ortspriserna men även här spelar kassaflödesanalysen en stor roll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
The purpose of this study is to examine the valuation and transformation processes of real 
estate agents in relation to rented flats that are to be sold to the tenant. We also want to 
examine why particular methods of valuations are used and if there are any differences 
between the different real estate agents. 
 
When you are an owner-occupier, as opposed to a tenant, the flat can be sold and you can 
earn money on it. When the Swedish government abolished “stopplagen” more 
municipalities started to sell their real estate assets and as a result more tenant ownership 
associations were founded.   
 
We have chosen to limit our study to include real estate agents in Swedish cities that have 
or is about to transform its real estate assets. The cities are Stockholm, Gothenburg, 
Örebro and Helsingborg. We have chosen a describing survey to understand valuation 
and transformation procedures. 
 
Real estate agents start the transformation process in two different ways. Companies 
outside Stockholm firstly determine the areas that are available for transformation and 
then allow the tenants to decide whether they would like to buy their flat or not. In 
Stockholm every real estate gets an offer to transform and then it is up to the tenants to 
take the initiative. Real estate agents, in Stockholm, also differ in respect of the valuation, 
particularly as they have a more comprehensive overview of local prices. An important 
part of the valuation during the transformation is to focus on the tenant’s new cost of 
living. 
 
Our conclusion is that the method that is used the most in appraisal situations, when it’s 
hard to find enough with comparable objects, is cash flow. In Stockholm, where there are 
plenty of comparable objects, the most used method is to compare similar objects and 
mix that with cash flow. 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Priserna på bostadsrätter har under flera år ökat (maklarstatistik.se)1, speciellt i 
storstadsområdena, vilket medför att allt fler vill äga sin egen lägenhet och ser det som 
både ett boendealternativ och som en investering inför framtiden. När en person äger sin 
lägenhet, till skillnad från när denne hyr en lägenhet, kan personen handla med den på 
marknaden och tjäna pengar på den. De senaste tio åren har räntorna i Sverige varit låga 
och stabila (riksbanken.se)2 samtidigt som priserna på bostadsrätter ökat kraftigt vilket 
har medfört att fler människor lånar pengar för att köpa sin bostad (scb.se)3. 
 
I och med att stopplagen, som hindrade allmännyttans hyresrätter att säljas utan tillstånd 
från länsrätten, slopades den 1 juli 2007 kan kommunerna själva ta beslut om att sälja 
sina fastigheter till bostadsrättsföreningar (Odell, 2007). Stopplagens borttagande har 
inneburit att flera kommuner bestämt sig för att sälja ut delar av sitt fastighetsbestånd. 
Det senaste året har det därmed bildats bostadsrättsföreningar både från privata 
fastighetsföretags och kommunala fastighetsföretags hyresrätter (Boverket, 2007).  
 
Det finns tre metoder i Sverige som används mer än andra metoder för att värdera 
fastigheter, avkastningsmetoden, ortsprismetoden och produktionskostnadsmetoden. 
Avkastningsmetoden, även kallad nuvärdesmetoden, innebär att analysera framtida 
betalningsströmmar av fastigheten och se hur stor del de är av marknadsvärdet. 
Ortsprismetoden går ut på att jämföra tidigare affärer med liknande fastigheter inom ett 
avgränsat område. I Produktionskostnadsmetoden tittas det på vad kostnaden skulle bli att 
uppföra en liknande byggnad (Persson, 2005). 
 
När det gäller värdering av förvaltningsfastigheter i företagens redovisning är företagen 
styrda av IAS 40 som tagits fram av International Financial Reporting Standard (IFRS), 
där står det att ett företag måste värdera antingen till anskaffningsvärdemetoden eller 
verkligt värde-metoden. Verkligt värde utgörs av det pris som två oberoende kunniga 
parter skulle kunna komma överens om. Skulle detta värde inte gå att få fram går det 
också bra att räkna ut nuvärdet av framtida kassaflöden och sätta kalkylräntan efter 
marknadens bedömning av osäkerheten kring beloppets storlek (IAS 40, 2004). 
 

                                                 
1  http://www.maklarstatistik.se/he/He_h.htm  
2  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 
3  http://www.scb.se/templates/pressinfo____214129.asp 
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1.2 Problemdiskussion 
Vid försäljning av hyresrätt och efterföljande ombildning till bostadsrätt i en 
bostadsrättsförening blir priset oftast lägre, per lägenhet, än marknadspriset för 
lägenheten förutsatt att köparen är den gamla innehavaren av hyresrätten (Isaksson & 
Jonsson, 2005). För köparna borde detta ses som en väldigt fördelaktig investering. Kan 
inte denna vinst, som privatpersoner gör, omfördelas så att företagen kan ta del av den i 
större utsträckning? Ur en annan angreppspunkt kan det dock antas att fastighetsägarna, 
som säljer lägenheterna, är nöjda även om de kanske inte fått ut maximalt av 
marknadsvärdet. 
 
Vad händer när en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt skall ske? Ett privat företag 
kanske vill värdera upp fastigheten som skall säljas för att göra en vinst? Gäller 
detsamma även för allmännyttiga företag? Hur går en sådan värdering till? Framförallt är 
frågan vilka verktyg de kommunala fastighetsbolagen använder sig av för att få fram ett 
värde på fastigheten. 
 
I diskussionen om de olika metoderna för att värdera en fastighet diskuterade vi även 
varför det finns olika värderingsprinciper och inte bara en gemensam princip. Kan det 
vara så att de olika principerna har inbördes fördelar gentemot varandra? Att en part 
väljer en specifik värderingsprincip som gynnar dennes situation medan en annan part 
väljer den princip som är mest fördelaktig ur dennes synpunkt? Är det kanske bara vissa 
principer som fungerar vid vissa tillfällen? Kan det till och med vara så att de är 
framtagna för olika syften och för olika situationer? 
 
Då det finns olika metoder för att värdera en fastighet kan det leda till att ett 
fastighetsbolag kan välja en viss metod vid ett tillfälle men en annan metod vid nästa 
tillfälle beroende på situation och hur det gynnar fastighetsbolaget i stort. Då ett 
fastighetsbolag kan välja att värdera utifrån olika principer från gång till gång bör det 
även kunna innebära en nackdel för köpare av till exempel ombildade hyresrätter. Med 
ledning av ovanstående påstående kan det alltså uppstå problematik för en köpare att veta 
om rätt pris betalas, det vill säga om bostadsrätten köparen tänkte köpa var värderad på 
rätt sätt. Om det bara fanns ett sätt att värdera på, skulle detta problem uppstå då? Då 
skulle förutsättningarna vara samma för alla inblandade. Fortsättningsvis undrar vi om 
det kan  finnas fler faktorer som inverkar på att värderingsmetoderna är olika från fall till 
fall? 
 
Den gemensamma nämnaren i samtliga av dessa problem ligger i hur ett fastighetsbolag 
värderar sina fastigheter. Vårt intresse i fastighetsaffärer medför att vi är intresserade av 
hur fastighetsbolagen agerar vid ombildning av sina hyresrätter till bostadsrätter i 
värderingssituationen.  
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1.3 Problemformulering 
Med ledning av den inledande problembakgrunden och dess diskussion har vi formulerat 
följande problemformulering; 
 
Hur ser processen ut för kommunala fastighetsbolag vid ombildning av hyresrätt till 
bostadsrätt? 
 
För att kunna besvara ovanstående problemformulering kommer vi att formulera några 
mindre delproblem som alla utgår från huvudproblemet. Dessa är; 

- Vilka tillvägagångssätt föredras vid värdering samt ombildning och varför 
föredras de? 

- Använder sig fastighetsbolagen av flertalet olika metoder vid värderingen av sina 
fastigheter? 

- Finns det någon skillnad i processen om olika städer jämförs? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur de kommunala fastighetsbolagens process ser ut 
vid värdering och ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätter, samt också ta reda på 
vilken metod som används vid värderingen och om det är någon skillnad mellan de olika 
fastighetsbolagens metoder. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till ombildningsprocessen, från hyresrätt till 
bostadsrätt, i kommunala fastighetsbolag. 
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2. Metod 

2.1 Mål med undersökningen 
Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika sätt att utveckla ny kunskap, beskrivande och 
förklarande. En beskrivande kunskap innebär att någon genom en undersökning ämnar få 
bättre insikt i ett fenomen. Vid en förklarande undersökning är målet att förklara varför 
ett fenomen uppstår. Vi har valt en beskrivande undersökning för att förstå 
tillvägagångssätten vid ombildning och värdering. 
 

2.2 Metodval 
Vårt val av metod lutade väldigt tidigt åt en kvalitativ ansats, det vill säga ett fåtal 
djupgående och öppna intervjuer. Denna typen av intervjuer är enligt Jacobsen (2002) bra 
när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade av vad personen säger samt hur 
personen tolkar ett visst problem. Anledningen till valet av kvalitativ ansats var främst 
svårigheten i att hitta många fastighetsbolag som utfört ombildningar, eller för den delen, 
svårigheten att hitta kompetenta personer inom området för problemformuleringen. Vi 
valde därmed en kvalitativ ansats för att gå djupare in på problemet med kompetenta 
personer inom området. 
 

2.3 Undersökningsupplägg 
Enligt Jacobsen (2002) ställs författaren inför valet att gå på bredden med sin 
undersökning (extensiv) eller att gå på djupet (intensiv). Extensivt upplägg har fördelar 
då det ger en generell bild av en stor population men nackdelen är att upplägget inte går 
in på djupet och därmed kan den interna giltigheten drabbas. Intensivt upplägg är att ses 
som raka motsatsen till extensivt upplägg då styrkan ligger i att få fram djupgående data 
men där generaliserbarheten blir svagare. Med utgångspunkt från detta har vi valt ett 
intensivt upplägg på grund av de mindre antal företag som genomfört ombildningar. 
 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Deduktiv/Induktiv 
Jacobsen (2002) skriver att vid induktiv ansats vill forskarna inte ha någon teoretisk 
kunskap innan insamling av empiri ska göras, utan de vill vara helt mottagliga för 
respondenternas svar. Efter detta  sätter sig forskarna och formulerar teorin. I en deduktiv 
ansats läser forskarna först in sig på teorin för att sedan kontrollera om den teorin 
stämmer med verkligheten. Negativt med en deduktiv ansats är att forskarna oftast har en 
bild av hur det ska vara vilket gör att de inte är mottagliga för annan information än 
förväntad information (ibid). Deduktiv ansats är den metod som vi tänker använda 
eftersom vi inte anser oss ha den teoretiska kunskap som krävs för att skapa egna teorier. 
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2.4.2 Insamling av kvalitativ data 
Jacobsen (2002) skriver att ett sätt att samla in kvalitativ data är den individuella 
intervjun. Jacobsen hävdar att den individuella intervjun är den vanligaste metoden för 
insamling av kvalitativ data och är lämplig när få respondenter undersöks. Den 
individuella intervjun är också att föredra då forskarna är intresserade av en enskild 
sakkunnigs åsikter och tolkningar av ett visst problem. 
 
En intervju kan enligt Jacobsen (2002) vara öppen eller strukturerad. En öppen intervju är 
mer eller mindre öppen med någon liten form av styrning av intervjuaren mot vilka frågor 
personen vill ha svar på. I en strukturerad intervju bestämmer sig intervjuaren i förväg 
vad denne vill att intervjun ska fokusera mot. 
 
Intervjun kan göras antingen ansikte mot ansikte eller via telefon. Jacobsen (2002) skriver 
att det är lättare att få kontakt vid samtal ansikte mot ansikte, då det bildas en 
personligare relation vid dessa samtal. Vidare anser Jacobsen att det är olämpligt med 
telefonintervjuer vid tillfällen då forskarna har många öppna frågor, detta då 
respondenten vid telefonintervju inte alltid ger ett lika givande svar som vid en personlig 
intervju.  
 
Jacobsen (2002) anser att det finns en stor nackdel med bandspelare på intervjun, det kan 
få respondenten att känna sig obehaglig. Obehaget kan sedan visa sig i respondentens 
svar då dessa kan bli mindre uttömmande och ofta inte hela det korrekta svaret. Det 
positiva med bandspelaren är att det ger forskarna en mer naturlig kontakt med 
respondenten istället för att de tvingas sitta klistrade i ett anteckningsblock under hela 
intervjun skrivandes ner de svar som respondenten ger. 
 
Valet av plats för intervjun är enligt Jacobsen (2002) en viktig fråga att ta ställning till då 
det har visat sig att miljön där intervjun pågår ofta påverkar innehållet i intervjun. 
Jacobsen skiljer på två olika typer av intervjusituationer för respondenten, en där 
respondenten befinner sig i en naturlig miljö och en då denne befinner sig i en konstlad 
miljö. Fördelen med en naturlig miljö är att forskaren får ett naturligt svar i motsats till 
om intervjun hålls i en konstlad miljö där forskaren kan få ett konstlat svar. 
 
Vårt val av insamling blev öppen intervju ansikte mot ansikte samt telefonintervjuer. 
Valet av telefonintervjuer gjordes med motivering till avståndet mellan Halmstad - 
Stockholm samt Halmstad - Örebro. Vi ser fördelar i att båda medverkar under intervjun 
då svar kan tydas bättre samt att fler följdfrågor och eventuella tolkningar kan 
säkerställas. Att vi har valt en öppen intervju motiverar vi med att vi vill kunna ställa 
följdfrågor och mer ha ett vanligt samtal än ett strukturerat samtal med enbart några få 
svarsalternativ. Vi tycker fördelen med bandspelare är viktigare än eventuella nackdelar 
och har därför valt att använda oss av en sådan under intervjuerna. Valet av plats för 
genomförande av  de öppna intervjuerna blev på respondenternas företag, det vill säga på 
respondenternas kontor eller annat utrymme inom företagets lokaler.  
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2.4.3 Val av respondenter 
Den kvalitativa metoden har inte som mål att hitta det generella och representativa utan 
den ska försöka fastställa en tes som finns sen tidigare enligt Jacobsen (2002). Vidare 
måste ekonomiska frågor samt tidsperspektiv och analysmöjligheter övervägas när 
respondenter väljs. 
 
Det är viktigt att forskaren är medveten om att samma resultat ej kan uppnås om 
respondenten är utvalda på grund av sin kompetens eller om den bara är slumpmässigt 
utvald (Jacobsen, 2002). Om ett specifikt fenomen skall undersökas som kräver kunskap i 
ämnet kan hela uppsatsen bli förgäves om slumpmässigt urval har valts, då respondenten 
inte kan avge några svar. 
 
I vår uppsats har vi valt att välja ut dels företagen och dels personerna i företagen som ska 
intervjuas, detta på grund av att värderings– och ombildningsarbetet är en viktig del i ett 
företag och kan kräva viss specialkompetens. Vi beslutade att först ta reda på vilka 
kommunala fastighetsbolag som hade medverkat vid ombildningar och kollade sedan 
med dessa om de var beredda att ställa upp på intervjuer. Efter att ha gått igenom de 
kommunala fastighetsbolagen kom vi fram till vilka städer vi skulle koncentrera oss på 
samt vilka företag i städerna som var tillgängliga för intervjuer. Valet av kommunala 
fastighetsbolag begränsas till städerna Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Örebro. 
 
Eftersom vi är intresserade av att se om det finns skillnad i värderingsarbetet bland 
kommunala företag valde vi att intervjua några av de största och mest frekvent 
ombildande företagen samt några som är i början av processen som var beredda på att 
ställa upp på intervju. Vi valde fastighetsbolag på grund av deras aktivitet med 
ombildningsarbete och tillgänglighet. 
 

2.4.4 Val av litteratur 
För att hitta teori inom vårt ämne som stödjer och underbygger vår referensram i 
uppsatsen använde vi oss främst av sökmotorer på Högskolan i Halmstads bibliotek. Vi 
tog också del av tidigare uppsatser som skrivits i ämnet som vi hittade på 
www.uppsatser.se. De databaser som vi använde för att hitta artiklar och böcker var bland 
annat Libris och Artikelsök. De sökord som vi använde för att hitta litteratur och artiklar 
var fastighetsvärdering, ombildning, bostadsrätter, hyresrätter mm. Vi har även använt 
litteratur från tidigare kurser vi har läst. 
 

2.5 Trovärdighet 
Reliabilitet / Validitet 
När en uppsats skrivs är det viktigt att både tillförlitligheten (reliabilitet) och giltigheten 
(validitet) är så stor som möjligt, detta kan enligt Jacobsen (2002) göras genom att all 
data som samlas in granskas kritiskt. Giltigheten kan delas in i två grupper, intern 
giltighet och extern giltighet där intern giltighet är hur pass giltiga svaren som 
framkommit är och extern giltighet är om det går att generalisera svaren.  
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Tillförlitligheten handlar om hur resultaten fås fram och hur påverkade respondenterna 
har blivit av undersökarna och hur påverkade undersökarna har blivit av tidigare teori 
(Jacobsen, 2002). Ett annat problem som kan förstöra trovärdigheten är slarv vid 
nedtecknande av data och där ger Jacobsen tipset att spela in intervjun eftersom att 
författaren då alltid har förstahandsinformation från respondenten.  
 
För att öka trovärdigheten har vi sammanställt intervjuerna och sedan skickat ut dem till 
respondenterna för verifiering. Vi anser därför att vår tillförlitlighet och giltighet är 
relativt stor. 
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3. Teori 

3.1 Att ombilda hyresrätt till bostadsrätt 
Att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt är enligt Lundén & Svensson (2006) en 
process som kan ta flertalet år att genomgå. Det finns också ett antal moment som en 
enskild hyresgäst måste beakta i dennes väg mot att få sin bostadsrätt. Nedan följer en 
kort förklaring av hur en ombildning ska gå till; 
 

1. Först och främst måste hyresgästerna bilda en bostadsrättsförening. Utan en sådan 
kan inte fastigheten förvärvas med stöd av ombildningslagen. Det krävs ingen 
majoritet för att starta en bostadsrättsförening, allt som krävs är tre medlemmar. 

 
2. När föreningen är registrerad vid Bolagsverket gäller det att få med så många som 

möjligt av de boende i fastigheten i köpet. När styrelsen i föreningen kan intyga 
att 2/3 av hyresgästerna, vilka måste vara folkbokförda på fastighetens adress, 
accepterar att bostadsrättsföreningen blir ägare till fastigheten kan de skicka in en 
intresseanmälan om förvärv av fastigheten till Inskrivningsmyndigheten. 

 
3. Efter att anmälan mottagits av Inskrivningsmyndigheten meddelas både 

föreningen och fastighetens ägare om det pågående intresset och dess notering. 
Det är nu upp till fastighetens ägare att bestämma om försäljning ska ske. Vitsen 
med en bostadsrättsförenings intresseanmälan är att fastighetsägaren, med 
undantag för några förbehåll, i första hand måste sälja fastigheten till föreningen. 
Fastighetsägaren har en hembudsskyldighet gentemot föreningen. Förbehåll mot 
hembudsskyldigheten ges t ex om bostadsrättsföreningen accepterar det, om 
staten förvärvar fastigheten eller om köparen till fastigheten är gift med ägaren. 

 
4. När fastighetsägaren bestämt sig för att sälja fastigheten presenteras erbjudandet 

(hembudet) för Hyresnämnden. Bostadsrättsföreningen har då tre månader på sig 
att svara på budet genom att antingen acceptera, säga att de är fortsatt intresserade 
eller tacka nej till budet. Ett beslut för att acceptera fattas i en extra eller ordinarie 
föreningsstämma där 2/3 av de hyresgäster som omfattas av köpet måste 
godkänna det. 

 
5. Då hembudet accepterats anses det som att fastighetsägaren och 

bostadsrättsföreningen har avtalat om köp av fastigheten. När föreningen har 
betalat köpeskillingen måste fastighetsägaren upprätta köpebrev och tidigast då 
kan föreningen ansöka om lagfart för fastigheten. Vid samma tidpunkt brukar 
även upplåtelseavtal av bostadsrätterna till de hyresgäster som valt att ombilda 
undertecknas vilket förvandlar hyresgästen till bostadsrättsinnehavare. 

 

3.2 Varför kommunala fastighetsföretag ombildar 
Enligt en studie som Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har gjort, som är skriven av 
Möller (2007), finns det i stort två motiv till varför ett kommunalt fastighetsbolag börjar 
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med en ombildningsprocess. Den första anledningen som nämns är att 
kommunfullmäktige efter ett beslut med majoritet ger alla hyresgästerna i de flesta av 
fastighetsbolagets fastigheter ett erbjudande om att köpa sina hyresrätter. Detta beslut 
görs oftast då för att minska bostadssegregationen eller öka de boendes valfrihet och är 
politiskt skriver Möller. 
 
Det andra alternativet som Möller (2007) har med i studien är att fastighetsbolaget vill 
öka variationen av boendeformer i ett speciellt område för att utveckla området och då 
kan även andra uppgifter för att förbättra området utföras samtidigt. Även detta är ett 
politiskt beslut men av en annan karaktär då det är styrt av ägardirektiven som 
fastighetsbolaget har fått. 
 
I båda ovanstående fall är det fastighetsbolaget och inte hyresgästerna som tar initiativet 
till ombildning och det skriver Möller (2007) att det nästan alltid är när kommunala 
fastighetsföretag är inblandade. 
 

3.3 Värderingsbegrepp 
För att få en bild av olika värderingsprinciper behövs det definieras vilka värdebegrepp 
som används skriver Erik Persson i Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 
Fastighetsnomenklatur (2005), begreppen delas upp i tre grupper: 
 

• Marknadsvärderelaterade 
• Avkastningsrelaterade 
• Kostnadsrelaterade 

 

3.3.1 Marknadsvärde 
Svensk Fastighetsindex (2007) använder sig av liknande begrepp som Persson (2005) har 
gjort. Istället för svenska standarder använder de internationella standarder. SFI anser att 
det är fastighetens marknadsvärde som ska ligga till grund för avkastningsberäkningen. 
Marknadsvärdet beskrivs som det uppskattade priset vid vilket en fastighetsaffär skulle 
genomföras mellan en säljare och köpare, som båda är intresserade av att affären skulle 
genomföras, som har tillräckliga kunskaper och har handlat på det sätt som är bäst för 
dem själva. 
 
I Sverige är definitionen av marknadsvärde enligt Persson (2005) ett pris som två 
oberoende parter skulle komma överens om då fastigheten ligger ute på en fri och öppen 
marknad och marknadsföring har skett under tillräcklig tid och där affären är helt 
frivillig. 
 
För att definiera marknadsvärde vid redovisningstillfällen används begreppet Fair Value 
som på svenska översätts verkligt värde (Nordlund, 2007). Vidare skriver  Nordlund att 
enligt IAS 40 är verkligt värde det värde som två kunniga parter, oberoende av varandra, 
kan komma överens om. 
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3.3.2 Avkastnings- och kostnadsrelaterade värdebegr epp 
Enligt Persson (2005) handlar avkastningsvärde till största del om det värde som en 
enskild fastighetsägare kan ha för nytta av sin fastighet och beräknas som nuvärde av 
avkastningar i framtiden. Kostnadsbegreppet innefattar främst två betydelser, 
återanskaffningsvärde och tekniskt nuvärde. Begreppen används framförallt när det inte 
finns någon egentlig marknad. Persson skriver också att begreppen inte ska bortses  helt 
även om de används mycket sparsamt i Sverige. 
 

3.4 Värderingsmetoder 
Skoog (2004) anser att för att kunna göra en kassaflödesanalys måste det först göras en 
ortsprisanalys. En ortsprisanalys beskrivs av Persson (2005) som en jämförelse av 
fastigheter på orten som nyligen har överlåtits. Ortsprismetoderna delas upp i två 
kategorier, den första innebär att hitta jämförelseobjekt och sedan basera sina resultat på 
redovisade begrepp och kallas direkt ortsprismetod. Den andra är indirekt ortsprismetod 
och bygger på nyckeltalsmallar. 
 

3.4.1 Direkt ortsprismetod 
Enligt Persson (2005) går metoden ut på att hitta en marknad som ligger nära fastigheten, 
som ska värderas, i tid, geografiskt läge och användningsområde. Vidare skriver Persson 
att det också har betydelse för värderingen vilken köparen är. Om det bedöms som troligt 
att en bostadsrättsförening är köparen bör jämförelseobjekten avgränsas till andra 
fastigheter som har köpts av bostadsrättsföreningar.  
 
När jämförelseobjekt har funnits gäller det att samla in fakta om fastigheterna. Denna 
information kan hämtas från Fastighetsregistret som är en informationscentral med 
uppgifter om fastigheter i hela landet. Även inskrivningsregistret kan vara en källa för 
behövlig information. Kommunerna kan även bidraga med fakta genom att tillhandahålla 
register om adresser och användningsområden för fastigheter (Lantmäteriverket, 2006).  
 
När relevant data samlats in gäller det att tolka dessa utifrån fastigheten som ska värderas. 
Det gäller att tänka på att alla fastigheter är unika och det måste finnas ett par fastigheter 
som är lika för att värderingen skall bli rimlig (Persson, 2005). Eftersom fastigheterna 
varierar i skick har det skapats ett normeringssystem, bland annat följande fyra metoder 
(Lantmäteriverket, 2006): 
 

• Areametoden – priser relaterade till area (kr/kvm) 
• Nettokapitaliseringsmetoden – driftnetton relaterade till priser (%) 
• Bruttokapitaliseringsmetoden – priser relaterade till hyran (kr/hyran) 
• Köpeskillingskoefficientmetoden – priser relaterade till taxeringsvärdet 

(kr/taxeringsvärde) 
 
Alla metoderna har fördelar och nackdelar enligt Persson (2005), areametoden är en enkel 
metod vid första anblicken men det finns svårigheter att kontrollera vilken area som avses 
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och skicket på fastigheten kan ställa till problem. Nettokapitaliseringsmetodens problem 
är den schablonisering som görs angående direktavkastningen. Dock anses den vara den 
mest använda metoden för värdering av kommersiella fastigheter. 
 
Bruttokapitaliseringsmetoden är även den en mycket enkel metod där ett jämförelsetal fås 
fram snabbt, svårigheten är vilka hyror som avses och vad som ingår i dessa såsom el, 
värme osv. Om köpeskillingskoefficientmetoden används gäller det att taxeringsvärdena 
är tillberäkneliga och det anses de vara i Sverige varför denna metod vinner mark på 
fastighetsmarknaden (Persson, 2005).  
 

3.4.2 Indirekt ortsprismetod 
I denna metod användes inte direkt ortsprismetod utan istället tillämpas nyckeltal. 
Metoden är snabb och enkel och bygger på tillgängligheten till fastställd data eller gamla 
redovisningar. Anledningen till att företag använder denna metod brukar oftast vara att 
jämförelsefastigheter saknas (Persson, 2005). 
 

3.4.3 Produktionskostnadsmetoden 
Det som beräknas vid en produktionskostnadskalkyl är hur mycket nedlagda kostnader 
som finns utifrån värdet. Detta stämmer inte med andra värderingsalternativ då de oftast 
tittar på kostnader och nyttan skriver Persson (2005). Det som gör att 
produktionskostnaderna är intressanta i värderingssammanhang är för att de påverkar 
marknaden på orten och kan vara ett bra sätt att marknadsbedöma nyproduktioner.  
 

3.4.4 Kassaflödesmetod 
I fall där det inte finns likvärdiga fastigheter 
att jämföra med måste fastigheterna istället 
värderas på andra sätt, Persson (2005) skriver 
om kassaflödesmetoder där beräkningarna 
grundas på in- och utbetalningar, det vill säga 
löpande betalningsströmmar. För varje år ges, 
enligt Persson, ett resultat och dessa 
nuvärdesberäknas till dagens värde och 
dessutom måste ett restvärde räknas fram på 
fastigheten vid kalkylperiodens slut. Skoog 
(2004) skriver att en kassaflödesanalys oftast 
görs på fem eller tio år och att det antal år som 
väljs utgör kalkylperioden. 
 
Både i SFI:s värdehandledning (2007) och i  
Perssons (2005) artikel finns en modell över 
kassaflödeskalkylen (se figur höger). 
 

V = Nuvärde 
H  = Hyra 
D  = Drift 
U  = Underhåll 
F  = Fastighetsskatt 
T  = Tomträttsavgäld 
I  = Investeringar i fastigheten 
R  = Restvärde 
t  = Tidsvariabel 
n  = Kalkylperiod 
p = Kalkylränta på totalt kapital 
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Enligt Skoog (2004) är det många parametrar som måste tas hänsyn till vid en 
kassaflödesanalys, alltifrån inflationsutveckling till specifika hyresvillkor, och därmed 
kan en kassaflödesanalys se olika ut beroende på vilka parametrar som det läggs ner mest 
tid på för att få korrekta.  
 

3.4.5 Direktavkastningsmetod 
Ytterliggare ett sätt att få fram ett värde beskrivs av Persson (2005) med att ett första års 
driftnetto tas fram, skillnaden mellan inbetalda hyror och driftskostnader, som räknas 
vara samma över en lång tid dividerat med ett direktavkastningskrav, en kalkylränta. Det 
räknas här med att driftnettot kommer vara lika stort i evigheter och därför kan ett 
restvärde inte räknas ut (Persson). Denna  metod används enligt Skoog (2004) mest för 
överslagsräkningar men om den används på ett korrekt sätt med korrigeringar för 
framtida händelser kan den vara ett bra verktyg att använda. 
 
När ett fastighetsbolag säljer en fastighet måste de räkna med ett driftnetto som inte 
längre kommer in i företaget. Försäljningssumman borde vara så stor att det kan jämföras 
med driftnettot som fastigheten inbringar varje år enligt Möller (2007), alltså är 
fastighetens värde den köpesumman som motsvaras driftnettot varje år. 
 

3.4.6 Diskonteringsmetod 
Den här metoden är jämförlig  med kassaflödesmetoden med den skillnaden att istället för 
betalningsströmmar används driftnettot år ett för att räkna fram framtida värden, också 
här måste ett restvärde räknas med i slutet av kalkylperioden (Persson, 2005). 
 

3.4.7 Kalkylränta 
Kalkylränta benämns av Skoog (2004) som det avkastningskrav som en investering har. 
Vidare anser Skoog att riskbedömningen är det som gör att kalkylräntan varierar mellan 
olika fastigheter och olika orter. Som en tumregel säger Skoog att ju högre risk 
investering har desto högre skall avkastningskravet vara och därmed kalkylräntan.  
 
I SFI (2007) beskrivs den nominella kalkylräntan med ett flertal olika variabler. 
Utgångspunkten bör vara statsobligationsräntan på en andrahandsmarknad med samma 
tidsperspektiv som kalkylperioden. Även i SFI skrivs det att i fastighetsaffärer måste risk 
beaktas, men att fastighetsmarknaden i stort och det specifika objektet ska undersökas 
mera grundligt.  
 

3.4.8 Värderingsprinciper vid ombildning 
Isaksson och Jonsson (2005) skriver att en bostadsrätt är rätten till att bo i en lägenhet där 
tiden inte är specificerad och där fastigheten ägs av en bostadsrättsförening. Själva 
bostadsrättsföreningen har inte något eget vinstintresse utan är till för medlemmarna. Det 
finns alltid en chans att sälja lägenheten till ett pris som bestäms på marknaden. Vidare 
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skriver Isaksson och Jonsson att lägenheterna ofta värderas efter storlek, läge och 
våningsplan av  köpare och säljare. 
 
När en ombildning är förestående kommer lägenheten flyttas från en reglerad marknad 
till en fri marknad skriver Isaksson och Jonsson (2005). Den betalningsförmåga som 
bostadsrättsföreningen har är oftast större än den som en fastighetsinvesterare har för att 
de belåningsbara tillgångarna ökar eftersom föreningen kan låna på fastigheten och 
bostadsrättsinnehavaren kan låna på sin lägenhet. 
 
Hyresgästerna tittar först och främst på sina boendekostnader när en ombildning är 
förestående anser Isaksson och Jonsson (2005) och därför måste fastighetsbolaget även 
titta på dessa när de ska erbjuda ett  pris till bostadsrättsföreningen. 
 
Möller (2007) skriver att när det handlar om en försäljning till en bostadsrättsförening 
måste hänsyn tas till vad de enskilda bostadsrättsköparna är villiga att betala. Det kan 
vara så att om fastigheten ligger på ett attraktivt läge är de beredda att betala mer 
eftersom risken att förlora sina pengar är lägre där än på ett mindre attraktivt läge (ibid). 
Möller skriver vidare att drifts- och underhållskostnader ofta är lägre i en 
bostadsrättförening än i ett fastighetsbolag eftersom medlemmarna själva står för en del 
av arbetet. Marknadsvärdet per kvadratmeter blir nu högre vid jämförelse rakt av mot 
fastighetsbolagets siffror och då stiger marknadsvärdet. 
 
Isaksson och Jonsson (2005) presenterar en tumregel som kan användas för att jämföra 
ortspris av bostadsrätter mot ett pris på ett bostadshyreshus. Regeln går ut på att om 
kvadratmeterpriset vid en försäljning av en bostadsrätt är mer än 50% av 
kvadratmeterpriset för ett bostadshyreshus är det ett bra läge att ombilda.   
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4. Empiri 

4.1 Leif Andersson, Göteborgs Stads Bostadsaktiebol ag 
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag är medlem i Framtidskoncernen som ägs av 
Göteborgs Stad. Bostadsbolaget grundades 1945 och har idag ett bestånd som når upp till 
cirka 22500 lägenheter. 
 

4.1.1 Bostadsbolaget om ombildning 
Andersson började berätta att de för tillfället är klara med tre ombildningar samt att två 
ytterliggare troligen skulle vara helt färdiga under april månad, det rör sig om 
sammanlagt 358 lägenheter. Ytterligare två ombildningar kan bli aktuella vilket skulle 
föra upp antalet lägenheter som ombildats till ca 500. De har tidigare år genomfört 
enstaka ombildningar men det är på senare tid som ombildningarna har börjat på allvar. 
 
När en ombildning ska börja säger Andersson att det är viktigt att hyresgästerna får hjälp 
med ombildningarna av ett konsultföretag som har erfarenhet och kunskap i 
ombildningsfrågor. Bostadsbolaget, som Göteborgs stads bostadsaktiebolag kallas och 
också kommer att kallas i resterande del av uppsatsen, gick ut till fyra omvandlarföretag, 
Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC), HSB, Riksbyggen och Catella och gav en förfrågan 
om de ville medverka vid processen och hur de tänker sig processen. När Bostadsbolaget 
hade gått igenom underlagen valde de ut SBC som hjälp till hyresgästerna. 
 
Eftersom Bostadsbolaget är ett kommunalt bolag gäller det att välja ut fastigheter i 
områden där det inte finns många bostadsrätter jämfört med hyresrätter för att främja en 
mix av upplåtelseformer. Det har därför blivit så att det är fastigheter i ytterområden som 
ombildats. När en fastighet som anses lämplig har valts ut handlar det för Bostadsbolaget 
om att främst informera hyresgästerna att Bostadsbolaget är positiva till en ombildning 
och varför de ville genomföra den, sedan var det SBC som höll i resten av processen. 
 
Innan första informationsträffen med hyresgästerna hade SBC lagt upp en grov 
ekonomisk plan för Bostadsbolaget i syfte att beskriva vad insatsen och månadskostnaden 
kunde tänkas bli vid en ombildning, detta för att inte skapa en förväntning som inte kunde 
hållas av Bostadsbolaget. 
 
Delar av det överskott som Bostadsbolaget får av försäljningarna investerar de i 
hyresrätterna som ligger intill den nyligen ombildade hyresfastigheten. Bostadsbolaget 
gör detta för att få samma standard och skick i såväl hyresrätterna som bostadsrätterna. 
De vill inte att bostadsrätterna genomgående ska vara fräschare än hyresrätterna, något 
som de även uppnår med dessa investeringar. 
 

4.1.2 Bostadsbolaget om värdering av fastigheter 
Varje år värderar Bostadsbolaget alla sina fastigheter efter en värderingsmodell som hela 
koncernen använder, de utgår från nuvärdet på 10 års driftnetto och räknar med ett 
restvärde. Hyrorna sätts in och minskas med diverse schablonkostnader för drift, 
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underhåll, vakanser etc. samt att de slutligen räknar med ett  avkastningskrav som skiljer 
sig i olika delar av staden beroende på marknadssituationen.  
 
Denna modell stäms av både mot värderingsinstitut och mot banker så att modellen är 
relevant. Detta för att skapa ett förtroende mellan bankvärlden och Bostadsbolaget om 
deras värderingar. Dessutom gör företaget ett par skarpa värderingar varje år som sedan 
jämförs med de schabloniserade värdena för att titta att schablonvärdena inte är alltför 
missvisande. Önskvärt är att detta skulle genomföras på alla fastigheterna varje år men 
det är inte ekonomiskt försvarbart på grund av den mängd fastigheter som finns inom 
koncernen. 
 

4.1.3 Bostadsbolaget om värdering vid ombildning 
Det som Andersson tycker är speciellt när det gäller värdering inför ombildning är att 
motparten måste acceptera priset vilket innebär att de inte kan använda sig av samma 
värderingsnormer som de gör när det till exempel gäller bokslut eller redovisning. Det 
viktigaste är att se till att gränsen på 2/3 som tackar ja till ombildning uppfylls. Det görs i 
de områden där bostadsbolagen genomför sina ombildningar genom att månadskostnaden 
för hyresgästen blir i stort sett samma eller möjligen lite lägre. Andersson tror att om 
fastigheter i centrala delarna av Göteborg ombildas skulle månadskostnaden för 
hyresgästen kunna öka väsentligt. Detta för att de som bor där då skulle se att det finns 
pengar att tjäna genom prisökning. 
 
När de första mötena var avslutade och en bostadsrättsförening hade bildats genom 68%  
som sa ja till det kom parterna överens om priset och gick till banken för att göra upp, det 
blev då 64% som slutligen köpte sina lägenheter. Andersson fortsätter berätta att när en 
ombildning genomförs är det en vinst för båda parterna annars hade en ombildning aldrig 
genomförts. Andersson säger också att när det gäller värdering vid ombildning får de 
alltid ut minst det värde som fastigheten värderats till tidigare i företaget men mindre än 
vad de hade fått om de hade sålt varje lägenhet för sig. Dessutom får de mer betalt av en 
bostadsrättsförening än vad de hade fått av ett annat fastighetsföretag eller investerare. 
 
”Vi tittar på vad avkastningsvärdet är på fastigheten utifrån vår värdering och då vet vi 
att det värdet är något tillbakahållet. Det viktigaste är dock, tror vi att det kommer att bli 
genomfört en ombildning eller inte? Får man tillräckligt många som röstar Ja? Får man 
tillräckligt många som köper? Det är vad som har varit helt avgörande för oss och det är 
egentligen erfarenheter och ryggmärgskänsla egentligen!” (Leif Andersson, 2008-03-26) 
 
Andersson avslutar diskussionen om värdering inför ombildning med att säga att om 
Bostadsbolaget har lämnat ett anbud till en bostadsrättsförening och 67% röstar ja och 
sedan att 65% köper visar det att de ligger så rätt som det går i värderingen.  
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4.2 Petter Swanborg, AB Helsingborgshem 
AB Helsingborgshem ägs av Helsingborgs Stad. Helsingborgshem grundades 1946 och 
har idag ett bestånd som når upp till cirka 11800 lägenheter. 
 

4.2.1 Helsingborgshem om ombildning 
Helsingborgshem har ännu inte gjort några ombildningar men har två stycken på gång där 
de erbjudit hyresgästerna att ombilda och har gjort en värdering. Fastigheterna som ska 
ombildas har ett bestånd av 94 lägenheter tillsammans. Områdena som Helsingborgshem 
accepterar ombildning i är Eneborg/Högaborg samt Dalhem. Dessa områden har valts ut 
av styrelsen i Helsingborgshem och är samtliga områden som ligger i ytterkanten av 
Helsingborg. Områdena anses av Helsingborgshem vara ekonomiskt resurssvaga och med 
detta antas att de boende har låg inkomst och låg köpkraft, även parametrar som ålder och 
arbetssökande har vägts in.  
 
För att Helsingborgshem ska ge sina hyresgäster ett formellt erbjudande måste minst 60% 
i området Eneborg/Högaborg och minst 40% i området Dalhem tacka ja till att starta en 
bostadsrättsförening. Swanborg påpekar att de naturligtvis vet att den verkliga tröskeln 
för att ombilda ligger på 2/3 enligt bostadsrättslagen men att de interna värdena är för att 
starta igång processen.  
 
Swanborg säger att Helsingborgshem ser det som nästan nödvändigt att den nybildade 
bostadsrättsföreningen har en utomstående konsult som kan hjälpa dem med 
ombildningen. De har därför, till bostadsrättsföreningarna, rekommenderat ett antal 
aktörer som finns på marknaden men vill inte göra mer utan låter hyresgästerna själva 
välja vilken konsult de ska ha och dessutom skriva sina avtal med konsulten själv. 
 
Från Helsingborgshems sida är det Swanborg som sköter ombildningen fram tills dess att 
värdering och förhandling skall inledas då det kommer en person från Leimdörfer (ett 
rådgivningsföretag inom fastighetsbranschen, författarnas kommentar) och bistår vid 
ombildningsprocessen. 
 

4.2.2 Helsingborgshem om värdering av fastigheter 
”Jag skulle vilja säga att kassaflödet är grunden i all värdering” (Petter Swanborg, 
2008-04-04) 
 
Det finns ett antal olika värderingssituationer i Helsingborgshem, dels är det vid 
fastighetsköp och fastighetsförsäljning, då gäller det att se till att värderingen blir 
marknadsmässig. 
 
Det som gäller när Helsingborgshem värderar vid fastighetsköp och fastighetsförsäljning 
är framförallt en kassaflödeskalkyl men därefter tittar de på ortspriserna för att bedöma 
rimligheten i kalkylen. 
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Sen finns det ett värderingstillfälle vid nyproduktion, som görs innan produktionen sätter 
igång, där används först en produktionskostnadskalkyl där det syns om investeringen är 
lönsam eller inte ur produktionskostnadssynpunkt. I samband med detta gör 
Helsingborgshem även en kassaflödesanalys för att se om det kommer att krävas en 
nedskrivning vid första årsskiftet. 
 
Swanborg anser att det är svårt att värdera med ortsprisanalyser eftersom de flesta affärer 
som görs med fastigheter innebär försäljning/köp av aktier i ett företag. Det egentliga 
värdet uppstår inte förrän företag säljer till bostadsrättsföreningar, detta görs av 
skattetekniska skäl. 
 
Vid bokslutsvärdering tittar Helsingborgshem på tillgångsvärdet i företaget och på vad 
marknadsvärdet är på hela beståndet men på de enskilda fastigheterna sätts värdet till 
bokfört värde där ägarna sätter avkastningskravet. Swanborg tror att det i framtiden 
kommer bli att företaget går efter IAS 40 men för tillfället gör de inte det.  
 

4.2.3 Helsingborgshem om värdering vid ombildning 
När en ombildning börjar närma sig och Helsingborgshem ska få fram ett pris börjar de 
alltid med att göra en kassaflödesanalys med sitt eget avkastningskrav där ett värde fås 
fram och sedan tittar de på vad en bostadsrättsförening kan tänkas ha för avkastningskrav. 
De tittar också på ortsprismaterial från fastigheter i närområdet och sedan lägger de sig 
någonstans mellan dessa resultat och får fram ett värde i kr/kvm för fastigheten. 
Helsingborgshem gör inte denna värderingen själva utan tar in ett utomstående företag, 
Newsec, för att trovärdigheten skall öka. 
 
Direktavkastningskravet skiljer sig från olika fastigheter, berättar Petter Swanborg, 
beroende på var i staden fastigheten ligger och vad risken är, oftast räknar de på en 
kalkylperiod på 10 år. 
 
Det incitament som gör att en ombildning sker är den rabatt som uppkommer i och med 
att det bara är de befintliga hyresgästerna som är köpare och därför kan det inte uppstå 
något marknadspris. Swanborg fortsätter med att säga att insatsen som hyresgästerna 
kommer att betala för sin lägenhet måste vara något lägre än i andra fastigheter i området 
annars blir det ingen ombildning. Dessutom kommer de fastigheter som Helsingborgshem 
håller på att omvandla även få minskande boendekostnader för lägenhetsinnehavarna.  
 

4.3 Eva Ölund, AB Svenska Bostäder 
AB Svenska Bostäder ägs av Stockholms Stad. Svenska Bostäder grundades 1944 och är 
idag Sveriges största bostadsbolag med ett bestånd som når upp till cirka 43000 
lägenheter. 
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4.3.1 Svenska Bostäder om ombildning 
Svenska Bostäder har ombildat fastigheter i tre olika omgångar, den första var i början av 
90-talet och omfattade en handfull bostäder. Andra omgången var från 1998 till 2004 och 
innehöll då 4000 lägenheter. Slutligen är det från årsskiftet 2007 som en ny omgång har 
tagit vid med strax över 300 intresseanmälningar. Det motsvarar cirka 16000 lägenheter, 
och 26 fastigheter som är ombildade börjar Ölund berätta. 
 
När processen med ombildningen startar beror det på politiska beslut. Möjligheten att 
ombilda fastigheter till bostadsrätt finns nu för alla Svenska Bostäders fastigheter. 
Initiativet kommer från de boende som själva bildar bostadsrättsförening och inkommer 
med intresseanmälan. I vissa områden har även extra insatser genomförts för att 
informera de boende om möjligheten att ombilda till bostadsrätt. 
 
Förutom hjälpen för att få igång processen hanterar Svenska Bostäder ombildningarna 
internt men värderingsutlåtande beställs från Stockholms Stadshus AB som anlitar olika 
värderingsföretag. 
 

4.3.2 Svenska Bostäder om värdering av fastigheter 
Svenska Bostäder beställer alltid värderingar genom Stockholms Stadshus AB som i sin 
tur beställer från andra företag. Värderarna levererar ett värderingsutlåtande som baseras 
på en ortsprisanalys kombinerat med en kassaflödesanalys. Direktavkastningskravet 
varierar mellan de olika fastigheterna beroende på läget och förhållanden i övrigt. 
Kalkylerna räknas oftast med en kalkylperiod på 10 år men det förekommer även kortare 
kalkylperioder. 
 
En större försäljning till ett annat fastighetsbolag har gjorts av Svenska Bostäder men det 
var ett led i en större utförsäljning av fastigheter i ett visst område. 
 

4.3.3 Svenska Bostäder om värdering vid ombildninga r 
När ortsprismaterialet ska tas fram är det framförallt andra försäljningar till 
bostadsrättsföreningar som används som jämförelseobjekt. 
 

4.4 Björn Lindstaf, AB Stockholmshem 
AB Stockholmshem ägs av Stockholms Stad. AB Stockholmshem grundades 1937 och är 
idag ett av Sveriges största bostadsbolag med ett bestånd som når upp till cirka 31000 
lägenheter. 
 

4.4.1 Stockholmshem om ombildning 
För tillfället har Stockholmshem 22 bostadsrättsföreningar som har accepterat deras 
erbjudande att köpa sina lägenheter säger Lindstaf. Dessa 22 bostadsrättsföreningar består 
av 28 fastigheter med sammanlagt 1224 lägenheter. 
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För att hyresgästerna ska få ett erbjudande kräver Stockholmshem att 2/3 av 
hyresgästerna i en fastighet visar intresse.  I innerstan och utanför innerstan räcker det om 
40% är intresserad av en ombildning. Enligt ägardirektiven som Stockholmshem har fått 
kan alla som bildat bostadsrättsföreningar i deras fastigheter få köpa om det inte 
föreligger några särskilda skäl. Lindstaf påpekar att det dock finns två undantag och det 
är vid nyproduktioner och vid fastighetsförvärv, då får husen en karens på tio år ”innan 
de släpps iväg”. Även hus som har blivit helt ombyggda till i princip nybyggnadsstandard 
och fått ett nytt värdeår har en karens men på fem år. 
 
Stockholmshem har gått ut med ett allmänt erbjudande om ombildning och sen är det helt 
upp till hyresgästerna själva att ta kontakt med konsulter som kan hjälpa dem i deras 
kontakt med fastighetsbolaget, ta fram ekonomiska planer och eventuellt genomföra ett 
förvärv. Lindstaf säger också att Stockholmshem är väldigt styrda av ägardirektiven. Den 
delen som hanterats internt är att ta emot intresseanmälningarna, kontroller av olika slag, 
biträda vid värderingsbesiktningen, få styrelsens godkännande av priset, skicka 
erbjudandet till bostadsrättsföreningen och till sist överlåtelsen av fastigheten och 
givetvis förvalta fastigheterna på sparlåga under processen.. 
 

4.4.2 Stockholmshem om värdering av fastigheter 
När det gäller Stockholmshems värdering av fastigheter läggs det alltid, för 
trovärdighetens skull och eftersom priset inte går att diskutera, ut på oberoende 
värderingsföretag. Varje år görs en beståndsvärdering för att de ska ha en aning om vad 
fastigheterna är värda som förvaltningsfastigheter. Detta kan sägas vara ett fiktivt värde 
och de vet att bostadsrättsvärdet ligger en bit över detta enligt Lindstaf. 
 
Det är värderingsföretaget Newsec som i huvudsak är ledande och de tar i sin tur in minst 
tre andra värderingsföretag som hjälper till med värderingen eftersom det är ett stort antal 
fastigheter som ska värderas. Stockholmshem säljer för tillfället ett stort antal lägenheter 
till andra fastighetsägare och det är i områden där allmännyttan är dominerande. Tidigare 
år har bolaget försökt få till ombildningar i vissa områden men hyresgästerna var svåra att 
övertyga. Detta kan ha bidragit till att det istället blev så att fastigheterna såldes till andra 
fastighetsbolag. 
 

4.4.3 Stockholmshem om värdering vid ombildning  
Som tidigare sagts läggs värdering ut på fristående värderingsinstitut, värderarna tittar på 
ortsprismaterial och gör en kassaflödesanalys som vägs samman men sen tittar värderarna 
också på boendekostnaderna för hyresgästerna för att se hur den blir. Ibland förs 
diskussioner med värderarna om priset men oftast kommer värderarna och 
Stockholmshem överens om var priset ska ligga. 
 
När det är dags för ombildningen får bostadsrättsföreningarna ett pris som de antingen 
måste acceptera eller förkasta, priset som Stockholmshem ger är inte förhandlingsbart 
säger Lindstaf. 
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4.5 Harriet Arnold & Hans Adolfsson, ÖrebroBostäder  AB 
ÖrebroBostäder AB ägs av Örebro Kommun. ÖrebroBostäder grundades 1946 och har 
idag ett bestånd som når upp till cirka 23000 lägenheter. 
 

4.5.1 ÖrebroBostäder om ombildning 
I ÖrebroBostäder, hädanefter kallat ÖBO, har det ännu inte kommit några ombildningar 
till stånd men Arnold, informationsansvarig på ÖBO, säger att det pågår ett 
försöksprojekt på en fastighet med 32 lägenheter. Det har bildats en bostadsrättsförening 
men än har den väldigt få medlemmar så det är en bit kvar till ombildningen är helt 
färdig. 
 
Det var ÖBO som identifierade fastigheten och tog kontakt med HSB för att hjälpa ÖBO 
att starta upp ombildningsprocessen. De vill i ett senare skede att HSB ska bli 
bostadsrättsföreningens ombud och hålla i förhandlingarna från deras sida säger Arnold. 
Bostadsrättsföreningen kan givetvis ta in en egen konsult som hjälper dem i deras 
ombildning och med kontakterna med ÖBO. 
 
Anledningen till att ÖBO känner att de vill ombilda fastigheter är att de är väldigt 
dominanta på hyresmarknaden i vissa delar av Örebro. Istället för att sälja ut beståndet till 
andra fastighetsägare vill de utveckla området genom att öka variationen av 
boendeformer fortsätter Arnold. I de centrala delarna av Örebro har ÖBO inte alls den 
dominerande ställningen och där kommer tillsvidare inga ombildningar att ske även om 
det är därifrån de får flest intresseanmälningar. 
 
Förutom hjälpen av HSB i början sköter ÖBO resten av processen internt men tar hjälp av 
värderingsföretaget Svefa för att kontrollera sin egen värdering och får på det viset extern 
experthjälp säger Adolfsson, fastighetscontroller på ÖBO. 
 

4.5.2 ÖrebroBostäder om värdering av fastigheter 
ÖBO har en egen värderingsmodell vilken de utgår från i alla sina värderingssituationer 
och den bygger på en kassaflödesanalys som är uppbyggd på tio års basis där hänsyn tas 
till restvärdet som fastigheten har vid kalkylperiodens utgång säger Adolfsson. Alla 
fastigheter som ÖBO har delas in i 22 värdeområden där Svefa har satt ett 
avkastningskrav på varje värdeområde. 
 
Ortsprisanalyser använder ÖBO som ett komplement till kassaflödesanalysen då den kan 
bli lite väl schabloniserad när det kommer ner till fastighetsnivå. Adolfsson anser att det 
tidigare var ett stort problem med ortsprismaterialet i Örebro då det inte skedde  mycket 
fastighetstransaktioner men de senaste åren har antalet försäljningar ökat och det har 
blivit mer intressant att använda ortsprismaterialet.  
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ÖBO har gjort en försäljning av en fastighet till ett annat fastighetsbolag det sista året 
nämner Adolfsson och då gick de först ut till hyresgästerna och informerade om 
försäljningen. Att ombilda till bostadsrätt diskuterades men det fanns för lite intresse för 
att en ombildning skulle ske. Arnold påpekar att ÖBO inte tittar på vad de tjänar mest på, 
ombildning eller försäljning till fastighetsägare, utan att de har ett samhällsansvar och 
därför kan det bli olika beroende på situationen. Vägledning är den fastighetspolicy som 
ÖBOs styrelse fastslagit. 
 

4.5.3 ÖrebroBostäder om värdering vid ombildning 
ÖBO använder sig av sin egen värderingsmodell där Svefa bidragit med extern 
experthjälp även inför ombildning, de använder även ortsprismaterialet för att se att de 
ligger rätt. Som underlag för en förhandling om priset kommer även en extern värdering 
att göras. ÖBOs egen värdering används främst för att göra en kalkyl över 
månadskostnaden vid ombildning till bostadsrätt. Det ligger i ÖBOs intresse att 
boendekostnaden blir rimlig och gärna lägre än den hyra hyresgästerna har idag. 
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5. Analys  

5.1 Ombildning 
Lundén & Svensson (2006) säger att enligt lag måste styrelsen i en bostadsrättsförening 
kunna intyga att 2/3 av hyresgästerna accepterar en ombildning för att den ska kunna bli 
av. Intervjuerna visar att 2/3 är den dominerande intressegränsen som fastighetsbolagen 
går efter för att acceptera ett formellt erbjudande från en bostadsrättsförening. 
Intervjuerna visar också att det i vissa avseenden inte alltid är 2/3, i början av processen, 
som gäller. I Helsingborgshem räcker det med att 40% av hyresgästerna i en fastighet på 
Dalhem är intresserade samt 60% i Eneborg/Högaborg för att de ska gå ut med ett 
formellt erbjudande. Samma intresse, 40%, gäller även för att Stockholmshem ska 
acceptera ett erbjudande som kommit från intressenter i Stockholms ytterområden. Enligt 
berörda fastighetsbolag är detta ett bra sätt att få igång processen med att ombilda i dessa 
områden. 
 
Enligt Möller (2007) finns det två anledningar till att kommunala fastighetsbolag 
ombildar sina hyreslägenheter till bostadsrätter och att det finns två ingångar i 
ombildningen. Det som syns av intervjuerna med Bostadsbolaget, Helsingborgshem och 
ÖBO är att ombildningarna är riktade till specifika fastigheter och i både Bostadsbolagets 
och ÖBOs fall är det i områden där det finns övervägande hyresfastigheter. En del av 
vinsten som Bostadsbolaget gör vid försäljningen används till att höja standarden i de 
kvarvarande hyresrätterna och det stämmer in i det Möller skriver att ombildning kan ske 
för att öka standarden i området. Helsingborgshems ombildningar sker i ytterområdena 
eftersom det är där mixen, i deras fastighetsbestånd, av boendeformer är minst i 
Helsingborg. Detta stämmer med Möllers beskrivning av förändring i variationen av 
boendeformer. 
 
Möller (2007) skriver att ombildningar kan ske i ett visst område för att främja 
utvecklingen i området. Av intervjuerna framhävs att det också i viss mån är fallet. 
Helsingborgshem styrelse har via sina direktiv valt att fokusera ombildning av hyresrätter 
till områden som är resurssvaga. På samma sätt har ÖBOs styrelse valt att fokusera på 
utvecklingsbara områden. Detta för att främja utvecklingen i dessa områden. 
Stockholmshem och Svenska Bostäder däremot accepterar ombildningar i alla områden 
förutsatt att det finns intresse från hyresgästerna. I Svenska Bostäder och Stockholmshem 
har de precis som Möller förklarar skickat ut en allmän förfrågan om ombildning av 
fastigheter till i stort sett samtliga av sina hyresgästerna och även detta beror på ett 
politiskt beslut. 
 
Enligt Möller (2007) är det oftast det kommunala fastighetsbolaget som tar initiativet till 
ombildning. Bostadsbolaget, Helsingborgshem och ÖBO agerar på just detta sätt genom 
att först fastställa vilka områden som är tillgängliga och sedan informera hyresgästerna 
om att de har möjlighet att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. När det gäller Svenska 
Bostäder och Stockholmshem är hela deras bestånd tillgängligt för ombildning. Det är på 
grund av den anledningen som väldigt få initiativ tas utav dem när det gäller ombildning. 
Istället tas initiativet av den bostadsrättsförening som önskar ombilda sin fastighet. 
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5.2 Värdering av fastigheter 
Nordlund (2007), Persson (2005) och SFI (2007) nämner alla begreppet marknadsvärde 
som ett pris där två kunniga parter har kommit överens. Helsingborgshem anser att när 
det ska ske ett fastighetsköp eller försäljning gentemot ett annat fastighetsbolag gäller det 
att hamna rätt marknadsmässigt i en sådan situation. Bostadsbolaget använder sig också 
av begreppet marknadsvärde men på ett lite annorlunda sätt då det istället för att komma 
överens om ett pris med ett annat fastighetsbolag vänder sig till värderingsinstitut och 
banker för att jämföra och hamna i rätt läge värderingsmässigt, även här stämmer det in 
på vad Nordlund , Persson och SFI skriver. När ÖBO tar hjälp av Svefa vid värdering kan 
det sägas vara ett sätt att komma närmare marknadsvärdet än vad de hade gjort om de 
bara hade haft sin interna värdering. 
 
Stockholmshem nämner att de varje år gör en kontroll av hela beståndet för att få reda på 
förvaltningsvärdet på fastigheterna och det är samma som det Persson (2005) skriver om 
när det gäller vilken nytta ett fastighetsbolag har av sin fastighet och benämner 
avkastningsvärdet. Möller (2007) säger att fastighetsbolagen vid försäljning måste räkna 
med ett driftnetto som inte längre kommer in i företaget och detta kan också jämföras 
med Stockholmshems förvaltningsvärde. 
 
Persson (2005) skriver att kassaflödesmetoden kan användas när det inte finns likvärdiga 
fastigheter att jämföra med och därför inte kan använda ortsprismetoden. 
Helsingborgshem, Stockholmshem och Svenska Bostäder nämner kassaflödesanalys som 
ett tillvägagångssätt som används som värderingsmetod där de tittar på in- och 
utbetalningar i företaget. Perssons och SFI:s (2007) modell över kassaflödeskalkylen 
stämmer perfekt in på hur Bostadsbolaget förklarade sin värderingsmodell. Den 
värderingsmodell som finns i ÖBO är en kassaflödesanalys som även den stämmer in på 
modellen som Persson och SFI förespråkar. Det som skiljer företagen som nämner 
kassaflödesmetoden åt är att Bostadsbolaget inte tar hänsyn till ortsprismaterial vid sina 
värderingar, medan Helsingborgshem och ÖBO tittar på ortsprismaterial för att se om 
kassaflödesanalysen är rimlig. Svenska Bostäder däremot ser kassaflödesanalysen som ett 
komplement till ortsprismaterialet precis som Skoog (2004) skriver är ett måste. 
 
Kalkylperioden som Helsingborgshem, Svenska Bostäders och ÖBO använder vid 
kassaflödeskalkyler är ofta samma som Skoog (2004) anser är den mest förekomna, tio 
år. Kalkylränta avspeglar enligt Skoog den risk som en investering har och att det är 
risken som gör att den varierar mellan olika fastigheter och olika orter. Bostadsbolaget 
har i sina kalkyler olika avkastningskrav beroende på  var i staden fastigheten ligger och 
dess marknadssituation. Helsingborgshem har även de en skillnad på 
direktavkastningskravet beroende på var i staden fastigheten ligger medan Svenska 
Bostäder också tittar på fastighetens skick. ÖBO har delat upp staden i olika 
värderingsområden där avkastningskravet skiljer sig åt.  
 
Helsingborgshem omtalar nyproduktion som ett tillfälle där produktionskostnadsmetoden 
används. Persson (2005) skriver att produktionskostnadsmetoden görs för att se på värdet 
av de kostnader som har lagts ner. Helsingborgshem säger vidare att det kan vara en bra 
modell för att se på om investeringen är lönsam. 
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5.3 Värdering vid ombildning 
Inget av de företag som ingått i studien har någon speciell värderingsmodell när de ska 
ombilda sina fastigheter utan det sköts på samma sätt genomgående i  företagen. 
 
Bostadsbolaget, Helsingborgshem, Stockholmshem och ÖBO tar alla mer eller mindre 
hänsyn till boendekostnaderna efter ombildningen, det skriver Isaksson och Jonsson 
(2005) och Möller (2007) är en viktig del eftersom det är vad de enskilda 
lägenhetsinnehavarna är beredda att betala som är viktigt för att ombildningen ska bli av. 
Svenska Bostäder nämner inte alls något specifikt om värdering vid ombildning. 
Bostadsbolaget tycker att det viktigaste är att se till att 2/3 av de boende accepterar 
ombildning och det görs genom att boendekostnaderna för de som bor på mindre 
attraktiva områden får samma eller lägre boendekostnader. I Helsingborgshem antar de 
ett avkastningskrav som de boende kan ha på sin fastighet och jämför sedan med sitt eget 
avkastningskrav, tittar på ortsprismaterialet och sätter ett pris som är någonstans i mitten. 
I de fastigheter som Helsingborgshem har för avsikt att omvandla kommer 
boendekostnaderna minska för lägenhetsinnehavarna. 
 
Stockholmshem sätter ett pris på sina fastigheter som inte är förhandlingsbart utan det är 
upp till bostadsrättsföreningarna att acceptera eller inte men det är ett ortsprismaterial 
som ligger i grunden och då vet de att de ligger rätt i värderingen. 
 
Helsingborgshem anser att insatsens för lägenheterna måste vara något lägre än 
intilliggande fastigheter för att ombildningen skall bli av och det skriver Isaksson och 
Jonsson (2005) kan vara en tumregel som ska följas vid ombildning. 
 
Bostadsbolaget anser att de får mer betalt av en bostadsrättsförening än av ett annat 
fastighetsbolag eller investerare och det skriver även Isaksson och Jonsson (2005) att det 
blir eftersom både fastigheten i stort och dessutom alla lägenheter för sig kan belånas och 
därmed inbringa ett högre värde än om bara fastigheten hade sålts.  
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6. Slutsatser 

6.1 Slutdiskussion 
För att enklare visa på de slutsatser vi ska beskriva väljer vi att repetera vår 
problemformulering samt våra delfrågor och därefter beskriva slutsatsen efter vart och ett 
av dessa problem. 
 

6.1.1 Huvudproblemet 
Hur ser processen ut för kommunala fastighetsbolag vid ombildning av hyresrätt till 
bostadsrätt? 
 
Det märks direkt en skillnad mellan de kommunala fastighetsbolagen från Stockholm och 
respondenter från övriga landet när det gäller processen för hur kontakten mellan 
bostadsrättsförening och värderingsbolag sker. I både Svenska Bostäder och 
Stockholmshem får de boende som vill ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt själva 
kontakta ett värderingsbolag som ska agera ombud för dem genom hela processen. I 
Bostadsbolaget, Helsingborgshem och ÖBO erbjuds hyresrättsinnehavarna viss hjälp med 
denna tjänst. Detta kan bero på det antal ombildningar som gjorts i respektive 
fastighetsbolag. Då många fastigheter ombildas utav Stockholmshem och Svenska 
Bostäder har de valt att direkt säga att de inte hjälper till med denna tjänst, de har helt 
enkelt inte tid. Bostadsbolaget, Helsingborgshem och ÖBO som inte ombildat lika 
mycket, i Helsingborgshems och ÖBOs fall inget, väljer istället att i viss mån hjälpa 
bostadsrättsföreningen med denna tjänst då de har tid och önskar styra detta mer. Vi ser 
också att en faktor till detta är Bostadsbolagets, Helsingborgshems och ÖBOs större 
önskan om ombildning i just de områden som de koncentrerat sig på. 
 
När det kommer till värdering av sina fastigheter skiljer sig våra respondenter från 
varandra genom att de två fastighetsbolagen som finns i Stockholm båda lägger ut sina 
värderingar på värderingsinstitut. De omtalade dock att grunden är ortsprismaterial men 
att det gör en kassaflödesanalys för att se att de ligger rätt till. Helsingborgshem och ÖBO 
har ett omvänt tillvägagångssätt där det är kassaflödet som är grunden och så tittar de på 
ortsprismaterialet för att se att de ligger rätt. I Bostadsbolaget förlitar de sig helt på sin 
modell som de byggt upp som en kassaflödesanalys. 
 

6.1.2 Delfråga 1 
Vilka tillvägagångssätt föredras vid värdering samt ombildning och varför föredras de? 
 
Det förekommer olika acceptansgrader bland  fastighetsbolagen när det gäller hur många 
procent av hyresgästerna som ska vara intresserade av en ombildning. Helsingborgshem 
kräver 40% i Dalhem respektive 60% i Eneborg/Högaborg, Stockholmshem vill ha 40% i 
ytterområden och 2/3 i innerområden och även Bostadsbolaget håller sig runt 2/3. Detta 
beror enligt oss främst på att fastighetsbolagen sänker sin nivå när det gäller intressenter i 
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områden som är resurssvagare. Fastighetsbolagen är väldigt angelägna om att ombilda i 
just dessa områden därför kan de till en början acceptera en lägre nivå av intresserade. 
Det är också ett sätt att enklare få fram ett intresse och på så sätt försöka förmå det fåtal 
hyresgäster i en fastighet som vill ombilda att fortsätta sitt arbete. Förhoppningen är 
sedan att dessa ska få upp intresseantalet till 2/3 så att ett köp genomförs. 
 
Företagen i studien värderar inte annorlunda när det kommer till ombildningssituationer 
men de tar hänsyn till boendekostnaden för de boende efter genomförd ombildning. 
Anledningen till att företagen tar hänsyn till boendekostnaderna är för att det inte finns 
någon öppen marknad för dessa lägenheter, antingen köper de som bor där sina 
lägenheter eller så blir det ingen ombildning. 
 

6.1.3 Delfråga 2 
Använder sig fastighetsbolagen av flertalet olika metoder vid värderingen av sina 
fastigheter? 
 
Vi hade i början av vårt uppsatsarbete tankar på att det fanns olika värderingsätt vid olika 
situationer men har efterhand förstått att det inte är fallet, Helsingborgshem säger att de 
vid nybyggnader gör en produktionskostnadskalkyl men nämner samtidigt att de ändå gör 
en kassaflödesanalys där också. Det vi har kommit fram till är att kassaflödesanalysen är 
den metod som används vid värdering där det inte finns tillräckligt med jämförbara objekt 
och i Stockholm där det finns jämförbara objekt tittar de först på ortspriserna men även 
här spelar kassaflödesanalysen en stor roll. 
 
Det som går att utläsa ur detta är att i Stockholm, som är en betydligt större stad än de 
övriga, har det skett åtskilligt fler fastighetstransaktioner och därmed finns det ett 
ortsprismaterial som är mer omfattande och mer korrekt, därför riktar de i första hand in 
sig på ortspriserna och kompletterar med kassaflödesanalyser. I ÖBO har det först på 
sista tiden kommit igång med fastighetsaffärer och därför är det naturligtvis svårare att 
hitta jämförbara fastigheter där. Vi kan tänka oss att situationen är liknande i 
Helsingborgshem och  att det blir en säkrare värdering med en kassaflödesanalys. 
 

6.1.4 Delfråga 3 
Finns det någon skillnad i processen om olika städer jämförs? 
 
Att de kommunala fastighetsbolagen i Stockholm inte specifikt inriktar sig till 
resurssvaga områden som de andra responderade fastighetsbolagen gör beror på politiska 
direktiv. Det finns en skillnad i processen då hela allmännyttan släppts fri i Stockholm 
medan de övriga städerna istället valt att ombildningar ska göras för att få bättre 
mångfald bland boendeformerna i resurssvaga områden.  
 
Initiativet till att ombilda är väldigt olika om det jämförs hur det är bland 
fastighetsbolagen i Stockholm och övriga bolag i vår undersökning. Det står helt klart för 
oss att detta är politiskt styrt och således beror på vad ägardirektiven i vardera kommunalt 
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fastighetsbolag säger. I Stockholm erbjuds samtliga fastigheter inom allmännyttan till 
ombildning. Det skulle därför vara väldigt tidsödande att formellt erbjuda varenda en av 
dessa fastigheter denna möjlighet vilket, för oss, ytterliggare motiverar varför 
initiativtagandet ligger hos bostadsrättsföreningen. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Genom våra studier inom ämnet har vi kommit fram till ett antal ytterligare 
undersökningsområden som vi anser vara intressanta och värda en fortsatt forskning.  
 

• Hur ser processen ut för privata fastighetsbolag vid ombildning av hyresrätt 
till bostadsrätt? 

• Finns det något förhållande mellan ombildningar av allmännyttan och en 
kommuns ekonomi? 

• Vilken är den optimala fördelningen av bostadsrätt, hyresrätt och småhus i ett 
område för att minska på segregationen i en stad? 

• Vad kan konsekvenserna bli för kommunala fastighetsbolag vid införandet 
utav ägarlägenheter? 

 
 

6.3 Implikationer 
Vi anser att denna uppsats och de slutsatser som den beskriver skulle passa bra för de 
kommunala fastighetsbolag som inte har börjat processen med att ombilda än. De skulle 
ges en inblick i vad som händer i några andra kommuner samtidigt som de skulle få en 
bra inblick i hur processen ser ut. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Ombildningar 
Har ni genomfört några ombildningar? 
 
Hur många ombildningar har ni genomfört? 
 
Hanterar ni ombildningar internt eller använder ni er av konsultbolag, t ex Catella? 
(om konsultbolag, vilken del utgör ni i ombildningen?) 
(om internt, hur går ni tillväga?) 
 
Varför vill ni göra ombildningar? 
 

Värdering 
Vilka värderingssituationer har ert företag? 
(försäljning, ombildning, redovisning..) 
 
Vilken värderingsmetod använder ni vid de olika situationerna? 
(IAS 40, ortspris, kassaflödes..) 
 
Om olika metoder används, varför? 
 
Vid värdering inför ombildning, jämför ni med fastigheter köpta av andra 
bostadsföreningar eller med fastigheter köpta av företag? 
 
Ser du några för –eller nackdelar med värderingsmetoderna? 
(högre/lägre pris, genererar mer/mindre vinst..) 
 
Hur räknas kalkylräntan ut för ert fastighetsbolag? 
 
Har ni samma kalkylränta till alla era fastigheter? 
 
Vad är att föredra, försäljning till ett annat fastighetsbolag eller genomföra en 
ombildning? 
 
Skiljer sig vederlaget för en fastighet i det ovanstående fallet? 
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Bilaga 2 

Lars Brossing, SBC Malmö 
 
SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB, tillhandahåller en helhetstjänst inom området för 
ombildning. De erbjuder kunden, oftast en bostadsrättsförening, hjälp med hela 
ombildningsprocessen från första förhandlingarna till upprättande av upplåtelseavtal mot 
de enskilda boende samt sökande av lagfart. SBC genomför många ombildningar, enligt 
Lars Brossing hinner den flitigaste på kontoret med att genomföra mellan 15-20 
ombildningar per år. 
 
SBC får oftast sina uppdrag då en boende kontaktar dem. Oftast föreligger då ett konkret 
intresse bland de boende att ombilda. SBC har även andra uppdragsgivare och bland dem 
märks byggherrar, byggföretag och fastighetsägare. 
 
När SBC antar ett uppdrag börjar de med att säkerställa att fastighetsägaren är intresserad 
av att sälja fastigheten. Sedan arbetar de med att försöka få så många som möjligt utav de 
boende intresserade av idén, främsta argumentet är enligt Lars Brossing att presentera en 
minskad boendekostnad vid ombildning jämfört med i nuläget. 
 
När SBC ska värdera en fastighet använder de sig av en boendekostnadskalkyl i grunden 
där de sedan väger in statistik från andra försäljningar. Lars Brossing anser att den mest 
relevanta jämförelsen vid värdering är de som görs mot andra föreningar som köpt direkt 
av fastighetsägaren samt de som köpts via bolagsförsäljning. 
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Bilaga 3 

Fredrik Cronqvist, Leimdörfer 
Leimdörfer är ledande inom fastighetsrelaterad rådgivning i Norden. Företaget har sedan 
det grundades 1992 genomfört transaktioner till ett värde som överstiger 120 miljarder 
kronor i fastighetsvärde. De har, fram till nu, genomfört cirka 130 stycken ombildningar. 
 
Leimdörfer agerar på marknaden som säljarens ombud vid en ombildning, det vill säga 
motparten till bostadsrättsföreningen och dess ombud. Kontakten till samarbetet med 
säljaren, oftast fastighetsägaren, sker antingen genom att fastighetsägaren kommer till 
dem angående en försäljning eller att Leimdörfer kontaktar fastighetsägaren med ideér.  
 
När Leimdörfer har fått ett uppdrag finns det enligt Cronqvist två metoder att gå tillväga 
på. Metoden som används beror på hur statusen är hos den eventuellt köpande 
bostadsrättsföreningen. Om föreningen är etablerad tar Leimdörfer kontakt med dem, 
meddelar om möjligheten till köp för bostadsrättsföreningen och bokar ett möte för att 
överlämna försäljningsmaterial och pris. Om föreningen inte är väletablerad ser 
Leimdörfer till att hålla ett informationsmöte för hyresgästerna i syfte att presentera 
erbjudandet från fastighetsägaren samt att försöka starta upp en arbetsgrupp som kan föra 
frågan vidare bland hyresgästerna. 
 
Vid värderingen av fastigheten som ska säljas utgår Leimdörfer i den vanligast 
förekommande värderingsmetoden från två styrande parametrar, storleken på eventuellt 
övervärde jämfört med marknadsnivåer på jämförbara bostadsrätter samt 
boendekostnadens förändring. Enligt Cronqvist tas även hänsyn till jämförbara 
försäljningar till bostadsrättsföreningar. Cronqvist anser att det mest relevanta är att 
jämföra med försäljningar till bostadsrättsföreningar eftersom att det generellt är den 
köparen som betalar bäst. 
 


