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I 

FÖRORD 
 
Denna studie är en kandidatuppsats inom företagsekonomi vars inriktning är 
ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning. Vi vill, innan ni läser denna 
uppsats, passa på att tacka ett flertal personer som varit behjälpliga under uppsatsens förlopp. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter; Fredrik Årman, Daniel 
Wallenås, Jan Nilsson och Jan-Åke Andersson, som tagits sig tid, visat intresse för ämnet och 
legat till grund för vår empiriska undersökning. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Sven-Ola Carlsson för värdefulla synpunkter och stöd under 
processens gång. 
 
Till sist vi även tacka våra opponentgrupper som gett oss konstruktiv kritik och kommit med 
bra förslag under seminarietillfällena. 
 
 
Högskolan i Halmstad 
 
Maj 2009 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
 
          Andreas Strömberg                 Emil Stridsman



Faktorer som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning 

II  

SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste åren har antalet ombildningar ökat stadigt och sedan 1990 har 115 000 
bostadsrättslägenheter tillkommit via ombildning. I takt med detta har även antalet 
bostadsföreningar ökat och idag är dessa den vanligaste kategorin köpare av bostadshyreshus i 
Sverige. Tidigare hindrade stopplagen de allmännyttiga bostadsbolagen att ombilda, men 
sedan denna lag upphörde i juli 2007 har ett större intresse för utförsäljning av det 
allmännyttiga bostadsbeståndet uppstått. Ombildning har varit ett mycket omdebatterat ämne 
under lång tid och åsikterna går isär angående fenomenet då den enskilde individen ser 
möjlighet till en ekonomisk vinst medan motståndare hävdar att ombildning leder till ökad 
segregation. Värdering inför ombildning är av central betydelse för en riktig uppskattning av 
priset för den aktuella fastigheten. Vid värdering finns traditionellt sett fyra metoder som 
används för att fastställa ett korrekt värde. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid 
ombildning hos privata och kommunala bostadsbolag. Syftet är även att förklara vilka faktorer 
som påverkar innan och under ombildningsprocessen, vilka värderingsmetoder som används 
och vilka parametrar som påverkar en fastighets värde. 
 
För att uppnå ovanstående syfte har vi genomfört en kvalitativ undersökning. Studien omfattar 
två kommunala och två privata bostadsbolag som nyligen genomfört en eller flera 
ombildningar, där personliga intervjuer gjorts med väl insatta respondenter i vardera bolag. 
 
Resultat som framkommit är att de viktigaste faktorerna för att initiera en ombildningsprocess 
är för fastighetsägaren dennes incitament att generera ett högre försäljningspris, medan de 
viktigaste faktorerna för hyresgästerna är rabatten gentemot andrahandsmarknaden samt deras 
boendekostnadsförändring. Ytterligare en faktor, som berör båda parter, är den rådande 
konjunkturen i ekonomin. 
 
Genom vår studie har vi även konstaterat att bolag ofta använder sig av flera metoder vid 
fastighetsvärdering inför ombildning samt att ortsprismetoden ofta utgör grunden för 
värderingen. Vi har även konstaterat att fastighetens värde till största del påverkas av läget, 
men även det tekniska skicket. Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att värdering inför 
ombildning skiljer sig gentemot traditionell värdering, då det vid ombildning krävs en mer 
djupgående analys och värdering. 
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ABSTRACT 
 
In recent years, the number of transformation to tenant-ownership apartments has steadily 
increased and since 1990, 115 000 tenant-ownership apartments have come to through 
transformation. As this, the numbers of tenant-ownership associations has also increased and 
today these are the most common category of buyers of residential apartment buildings in 
Sweden. Earlier, “Stopplagen” prevented public housing corporations to transform, but since 
the law expired in July 2007, a greater interest in selling off the public housing stock has 
occurred. Transformation to tenant-ownership apartment has been a much debated topic for a 
long time, and opinions differ about the phenomenon in which the individual sees the 
possibility of financial gain, while opponents argue that transformation to tenant-ownership 
apartments leads to increased segregation. Valuation before the transformation is crucial for 
an accurate estimate of the price of the property. At the valuation there are traditionally four 
methods used to determine a correct value. 
 
The purpose of this essay is to describe the transformation process and the property valuation 
at the transformation of private and public housing corporations. The purpose is also to 
explain the factors that affect before and during the transformation process, the valuation 
methods used and the parameters that affect a building's value. 
 
To achieve the above purpose, we have carried out a qualitative study. The study includes two 
public and two private housing corporations that has recently implemented one or more 
transformations to tenant-ownership apartments, where personal interviews are done with 
well-informed respondents in each company. 
 
Results obtained is that the main factors to initiate the transformation process is for the 
landowner his incentives to generate a higher price, while the most important factors for the 
tenants is the discount against the second hand market, and their change of living costs. 
Another factor that affects both parties is the current economic situation. 
 
Through our study we also found that companies often make use of several techniques in 
property valuation for transformation to tenant-ownership and that the comparable method 
often provides the basis for valuation. We also found that property values for the most parties 
are influenced by the location, but also the technical condition. Finally, we can conclude that 
the valuation for transformation differs against traditional valuation because a more detailed 
analysis and measurements are needed. 
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet introduceras ombildning och fastighetsvärdering, vilka är uppsatsens 
två huvudämnen. Vi beskriver hur ombildningsfenomenet växt sig större de senaste åren och 
varför stopplagens borttagande tros vara en bidragande orsak till detta. Kapitlet fortsätter 
med en problemdiskussion där vi ger en översiktlig bild av förespråkares och motståndares 
ståndpunkter och argument. Vidare följer vår problemformulering, vårt syfte samt uppsatsens 
bidrag. Kapitlet avslutas med en överblickbar bild över hur vår uppsats är uppbyggd. 

 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Antalet bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt under de senaste åren, dels till följd av 
nyproduktion men också på grund av ökat intresse från hyresgäster att ombilda sin hyresrätt 
till bostadsrätt (Rörbecker, 2009). Vid årsskiftet 2008-2009 fanns, enligt Bolagsverket (2009), 
26 095 registrerade bostadsrättsföreningar i Sverige. Av dessa beräknas ungefär 19 800 vara 
aktiva (Boreda, 2008). Bostadsrättsföreningar är idag den vanligaste kategorin köpare av 
bostadshyreshus i Sverige (Isaksson & Jonsson, 2008). 
 
Från och med 1980-talet har det blivit vanligt att hyresgäster i ett bostadshyreshus går 
samman, bildar bostadsrättsförening och sedan köper huset av fastighetsägaren. Denna 
process är vad vi brukar kalla för ombildning (Isaksson & Jonsson, 2008). Antal ombildningar 
har ökat stadigt under senare år och sedan 1990 har 115 000 bostadsrättslägenheter tillkommit 
via ombildning (Statistiska centralbyrån, 2008). Ombildning sker antingen genom en frivillig 
överenskommelse mellan fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen eller genom att 
föreningen utnyttjar sin lagliga rätt till fastighetsförvärv. Det senare innebär att fastigheten ska 
hembjudas till bostadsrättsföreningen om denna lämnat in en intresseanmälan om att förvärva 
fastigheten (Isaksson & Jonsson, 2008). 
 
År 1998 beslöt riksdagen att tillåta ombildningar i allmännyttans fastighetsbestånd. Redan 
2002 beslutades dock att begränsa dessa ombildningar och den så kallade stopplagen trädde i 
kraft (SOU 2001:27). Lagen infördes för att göra det svårare för hyresgäster i allmännyttan att 
ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Stopplagen innebar att en kommun inte kunde sälja 
allmännyttiga bostäder utan länsstyrelsens tillstånd. Ett sådant tillstånd fick inte ges om det 
kommunala bostadsbeståndet i ett område befarades bli så litet att hyrorna inte fick effekt vid 
tillämpning av bruksvärdesreglerna eller vid hyresförhandlingar (Boverket, 2008). Den 1 juli 
2007 upphävdes lagen och länsstyrelsens godkännande var inte längre nödvändigt (SFS 
2007:480). 
 
Enligt Boverket (2008) har tillståndspliktens upphörande inneburit ett ökat intresse för 
utförsäljning av det allmännyttiga bostadsbeståndet. Många kommuner har redan sålt delar av 
sitt fastighetsbestånd, andra har diskuterat förändringar vilket möjliggör ombildningar i 
framtiden. I Boverkets rapport från slutet av 2008 bekräftar 33 procent av kommunerna i 
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storstadsregionerna och 26 procent av kommunerna i övriga landet att försäljning av 
allmännyttans bostadsinnehav var aktuellt under senare delen av 2008 och under 2009. Även 
andra kommuner uppgav i rapporten att de låg i förhandling eller hade diskuterat eventuell 
försäljning. 
 
Värdering av fastigheter är en viktig del för alla fastighetsbolag och inför en ombildning är 
den av central betydelse. Det finns ett antal grundmodeller som används vid 
fastighetsvärdering, där de tre vanligaste är ortsprismetoden, produktionskostnadsmetoden 
samt avkastningskalkylbaserade metoder. Ortsprismetoden bygger på direkta jämförelseköp 
med liknande fastigheter inom avgränsat område, produktionskostnadsmetoden på värde efter 
nerlagda kostnader och avkastningskalkylbaserade metoder på evighetskapitalisering som till 
exempel kassaflödesmetoden, där ett framtida inbetalningsöverskott nuvärdesberäknas 
(Persson, 2008). 
 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt har varit ett hett ämne och mycket omdiskuterat i 
media under det senaste decenniet. Åsikterna går isär i frågan om detta fenomen är av godo 
eller ondo. Kritik har hörts bland annat från Hyresgästföreningen som i rapporten I 
ombildningens spår, skriven av Bölin, Joachimsson och Lundberg (2004), menar att 
bostadsrättsföreningarna ofta fungerar dåligt som hyresvärd, att de nonchalerar gällande 
lagstiftning och att dess dåliga kunskaper främst drabbar resthyresgästerna. I rapporten 
Allmän nytta eller egen nytta av Bodström, Ponzio och Ramberg (2002), också den utgiven av 
Hyresgästföreningen, hävdar författarna att ombildning leder till ökad segregation då 
ekonomiskt svaga personer inte har råd att ombilda. 
 
Trycket har å andra sidan varit stort från allmänheten då de blivit varse om möjligheten att 
göra en ekonomisk vinst vid ombildningen. Utifrån statistik från allmännyttans ombildningar 
från slutet av 2007 visas att priserna i 25 av 26 fall är lägre för de som ombildar sin 
hyreslägenhet i allmännyttan än de som köper en bostadsrätt på marknaden (Lindqvist 
Sjöström, 2008). Författarna till denna uppsats ställer sig då frågan om även fastighetsägaren, 
på grund av bostadsrättsföreningens stora intresse och goda tillgång på likvida medel, gör en 
vinst genom att ta ett högre pris än om fastigheten säljs till en vanlig fastighetsinvesterare?  
 
Flera av de företag som arbetar med ombildningar föreslår en process som i många fall liknar 
varandra. Detta gör att vi intresserar oss för hur processen genomförs och om den är 
vedertagen inom branschen eller om det kan skilja sig från fall till fall. Vi har fått 
uppfattningen att det finns ett flertal orsaker till att en ombildningsprocess påbörjas. Att 
affärer generellt sett genomförs torde bero på att båda parter anser sig göra en god affär. Så 
bör även fallet vara vid en ombildning. Med anledning av detta intresserar vi oss även för 
vilka faktorer som gör att en process initieras. 
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Enligt Ekelid, Lind, Lundström och Persson (1998) har det sedan 1980-talet blivit vanligt att 
använda två värderingsmetoder parallellt vid traditionell värdering av fastigheter. Det framgår 
även att såväl ortsprismetoden som kassaflödesmetoden har blivit alltmer populära. Vi ställer 
oss således frågan om dessa företeelser även gäller för fastighetsvärdering inför ombildning? 
Används de metoder som är allmänt vedertagna eller har vissa bolag utvecklat någon egen 
specifik metod? 
 
Ovanstående diskussion berör såväl ombildning som fastighetsvärdering och därav har vi 
kommit ytterligare ett steg närmare vår slutliga problemformulering. Vi anser det mycket 
intressant att undersöka vad som initierar en ombildning, hur processen fortskrider och vilka 
värderingsmetoder som används. 
 
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Efter ovanstående problemdiskussion har författarna kommit fram till en problemformulering 
som lyder: 
 

- Vilka faktorer påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid 
ombildning i kommunala och privata bolag? 

 
 

1.4 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är dels att beskriva ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen 
vid ombildning hos privata och kommunala bostadsbolag. Syftet är även att förklara vilka 
faktorer som påverkar innan och under ombildningsprocessen, vilka värderingsmetoder som 
används och vilka parametrar som påverkar en fastighets värde. 
 
 

1.5 UPPSATSENS BIDRAG 
 
Vi vill med denna uppsats skapa gynnsammare förutsättningar för såväl privata som 
kommunala bolag som står inför ett ombildningsbeslut genom att förklara hur olika faktorer 
påverkar ombildningsprocessen och värderingen av de fastigheter som ombildningen åsyftar. 
Vi hoppas även att uppsatsens innehåll och dess slutsatser kan underlätta för framtida studier 
inom ämnet. 
 
 

1.6 DISPOSITION 
 
Kapitel två behandlar uppsatsens metod. Här redogör vi för vår vetenskapliga utgångspunkt 
och klargör varför vi valt deduktion som forskningsansats och varför vi tillämpat såväl 
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beskrivande som förklarande undersökningsmetod. Vi redogör också för vilken litteratur vi 
använt oss av och varför. 
 
I tredje kapitlet redogörs först för begreppen hyresrätt och bostadsrätt. Vi beskriver även 
ombildningsprocessen och klargör för initiativtagandet till ombildning i såväl kommunala 
som privata bolag. I kapitlets tredje del redovisas de vanligaste värderingsmetoderna; 
ortsprismetoden, produktionskostnadsmetoden samt de två avkastningskalkylbaserade 
metoderna kassaflödesmetoden och direktavkastningsmetoden.  
 
Fjärde kapitlet innefattar den empiriska metoden där vi beskriver hur vi samlat in empirisk 
data. Vi redogör för varför vi anser fallstudier som bäst lämpat i vår uppsats och vi beskriver 
hur vi valt ut våra respondenter. Vidare presenteras den kvalitativa datainsamlingsmetoden 
och vi redogör för varför vi valt personliga intervjuer framför telefonintervjuer och vi 
beskriver även uppbyggnaden av vår intervjuguide och vår analysmetod. 
 
I femte kapitlet presenterar vi en analys där vi kopplar samman teori och empiri. Vi uttyder 
mönster från våra empiriska undersökningar och förklara skillnader och likheter mellan de 
bolag som vår undersökning innefattar. 
 
Uppsatsen avslutas med kapitel sex, där vi drar slutsatser från analyserad data. Dessa data 
kopplas ihop med vår frågeställning och vårt syfte och vi förklarar vilka faktorer som 
påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning inom området. 
 
 

1.7 KAPITELSAMMANFATTNING 
 
Antalet ombildningar har under de senaste åren ökat stadigt och sedan 1990 har 115 000 
bostadsrättslägenheter tillkommit via ombildning. Motståndare hävdar att ombildningar leder 
till en ökad segregation och sämre förhållande för de som väljer att bo kvar som hyresgäst 
med bostadsrättsföreningen som hyresvärd. Förespråkare å andra sidan, ser goda möjligheter 
att göra en bra affär när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Stopplagen hindrade tidigare 
allmännyttiga bolag från att själva ta beslut angående framtiden för det kommunala 
fastighetsbeståndet, men sedan denna tillståndsplikt upphävdes har intresset blivit allt större 
för ombildningar även i kommunala fastighetsbolag. 
 
Värdering av de aktuella fastigheterna, vilket i förlängningen också är köpesumman för 
bostadsrättsföreningen, kan göras på ett flertal sätt. De i teorin vanligast förekommande 
värderingsmodellerna är ortsprismetoden, kassaflödesmetoden, direktavkastningsmetoden 
samt produktionskostnadsmetoden. Syftet med denna uppsats är att beskriva 
ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning hos privata och kommunala 
bostadsbolag. Syftet är även att förklara vilka faktorer som påverkar innan och under 
ombildningsprocessen, vilka värderingsmetoder som används och vilka parametrar som 
påverkar en fastighets värde. 
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2. UPPSATSENS METOD 
 

I detta kapitel beskrivs vilket vetenskapligt synsätt vi har utgått ifrån. Vi klargör hur vårt 
deskriptiva syfte kan ge läsaren en bättre förståelse för ombildningsprocessen och 
fastighetsvärderingen samt hur vårt kausala syfte ger oss möjligheter att uttyda vilka faktorer 
som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid en ombildning. Strategier 
för informationsinsamling tas upp och vi förklarar varför vi väljer deduktion framför 
induktion. Kapitlet avslutas med vilken litteratur vi använt oss av för att bygga upp vår 
teoretiska referensram och varför dessa källor använts. 

 
 

2.1 VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 
 
Målet med vår uppsats är att beskriva ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid 
ombildning från hyresfastigheter till bostadsrättsfastigheter. Vi vill undersöka vilka 
värderingsmetoder som är vanligast förekommande och om privata och allmännyttiga 
bostadsföretag generellt sett använder sig av olika metoder. Till sist vill vi även förklara vilka 
faktorer som påverkar ombildningen och dess process samt vad som påverkar fastighetens 
värde. Undersökningar delas, enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) samt Ghauri och 
Grønhaug (2005), in tre olika typer; explorativ, deskriptiv och kausal. Vi kommer att använda 
oss av såväl deskriptiv som kausal metod i denna uppsats. Vi anser detta lämpligt eftersom 
både dessa metoder är passande när undersökningens problem är välförstått och strukturerat 
(Ghauri & Grønhaug 2005). 
 
På grund av att vi valt den deskriptiva undersökningsmetoden har vi, enligt Ghauri & 
Grønhaug (2005), möjlighet att ge läsaren en bättre förståelse för ombildningsprocessen och 
fastighetsvärderingen. Tillämpandet av denna metod ger oss även möjlighet av klargöra 
skillnader och likheter avseende såväl process som värdering vid tidpunkten för ombildning 
(Jacobsen, 2002). Tack vare att vi även använder oss av den kausala metoden, kan vi 
frambringa vilka orsaker som leder till ett visst resultat (Ghauri & Grønhaug, 2005). Således 
kan vi undersöka vilka faktorer som initierar en ombildningsprocess och vilka faktorer som 
påverkar fastighetens värde. Vi anser att båda dessa metoder passar bra in på vårt 
problemområde och kommer därför, som tidigare nämnt, använda oss av båda dessa 
undersökningsmetoder. 
 
Teoretiskt finns två olika strategier för att samla in information om verkligheten, induktiv 
respektive deduktiv (Bitektine, 2007; Ghauri & Grønhaug, 2005; Hyde, 2000; Jacobsen, 2002; 
Saunders et al, 2003). Hyde (2000) beskriver dessa två strategier som teoribyggande 
respektive teoritestande. Eftersom de två delämnen som behandlas i denna uppsats, 
ombildning och värdering, varit mål för åtskilliga undersökningar och finns omnämnda i 
flertalet teorier anser vi det lämpligt att använda oss av den deduktiva strategin för att på så 
sätt testa om de befintliga teorierna omsätts i praktiken. 
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Deduktion innebär, enligt Saunders et al. (2003), att författarna identifierar teorier och idéer 
kring ämnet. De förväntningar vi skaffar oss om hur omvärlden ser ut kommer utgöras av 
tidigare empiriska rön och tidigare teorier inom fastighetsvärdering och ombildning. Nästa 
steg i processen är att testa om de förväntningar vi byggt upp stämmer överens med 
verkligheten (Saunders et al., 2003). Alternativet hade varit att nyttja den induktiva strategin, 
vilket hade inneburit att vi skulle undersökt marknaden helt utan några förväntningar för att 
sedan bygga upp teorier kring dessa (Saunders et al., 2003). Induktiv strategi anser vi dock 
inte lämplig i vårt fall då vi vill vara väl pålästa inom delämnena innan vi samlar in empirisk 
data. 
 
Deduktiv strategi har dock, enligt Jacobsen (2002), kritiserats på grund av att den anses 
frambringa starkt begränsad information då forskaren enbart söker efter den information 
han/hon anser relevant och på så sätt ger stöd åt de förväntningar forskaren hade när 
undersökningen inleddes. Trots detta anser vi att den deduktiva strategin är lämpligast då vi 
redan innan uppsatsen början har relativt goda kunskaper i ämnet och anser det enklare att 
utforma en relevant intervjuguide om vi är väl pålästa inom de teorier vi avser bygga våra 
intervjuer kring. Genom vårt tillvägagångssätt kan vi garantera att vi mäter det vi avser att 
mäta och således öka undersökningens validitet (Jacobsen, 2002). Tillämpandet av en rent 
induktiv strategi hade inneburit en risk att irrelevanta frågor ställts vid intervjutillfället och 
ytterligare en intervju längre fram i studien hade sannolikt varit nödvändigt. 
 
 

2.2 LITTERATUROMRÅDE 
 
För att skaffa oss en bra helhetsbild av ämnet valde vi att först studera existerande teorier om 
fastighetsvärdering, juridiska och praktiska parametrar hos olika typer av nyttjanderätter samt 
gamla kandidat- och magisteruppsatser inom liknande ämnen. Även vissa internetsidor har 
varit till hjälp vid uppstarten av vår uppsats. Statstik över bostadsrättsföreningar och 
ombildningar har vi funnit på Bolagsverkets respektive Statistiska Centralbyråns hemsidor. 
För att skaffa oss vidare kunskap om hur marknaden för ombildning ser ut i dagsläget har vi 
även sökt aktuella artiklar inom ämnet på ekonomisajten E24.se. Viss information kommer 
även från Hyresgästföreningens rapporter. Vi anser inte denna information som objektiv men 
har likväl valt att ha med den i vår problemdiskussion då vi anser det relevant att även belysa 
ombildningsfenomenets motståndarsida. Viss övrig information, som anses objektiv, är även 
det taget från Hyresgästföreningen. Efter att vi fått en överblick över vårt problemområde och 
vilka teorier som vi ansåg intressanta, började vi söka vetenskapliga artiklar och böcker för att 
på så sätt fördjupa oss inom ämnet. 
 
Då fastigheter och fastighetsvärdering är centrala ämnen i många ekonomier har vi lyckats 
finna både svenska och utländska böcker samt vetenskapliga artiklar inom ämnet. För att söka 
böcker av intresse har vi använt oss av sökmotorer på Halmstad Statsbibliotek och 
Högskolebiblioteket i Halmstad samt det nationella bibliotekssystemet LIBRIS. När vi sökte 
vetenskapliga artiklar nyttjade vi databaserna Emerald, ABI/Inform och Electronic Library 
Information Navigator. I avsnittet Tidigare undersökningar tar vi upp de undersökningar vi 
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tagit del av vad gäller fastighetsvärdering. Värt att notera är dels att dessa två undersökningar 
är några år gamla samt att de inte gäller fastighetsvärdering inför ombildningar. Ett annat 
problem är att författarna kategoriserar värderingsmodellerna på olika sätt och därför kan 
rapporter av dessa slag ge diversifierande resultat på grund av själva kategoriseringen. 
Beträffande den del av teorin som behandlar ombildning har vi uteslutande använt oss av 
svenska böcker samt svensk lagtext. Anledningen till detta är att bostadsrätter endast finns i 
Sverige och vi har således enbart koncentrerat oss på svensk litteratur i denna teoridel. 
 
 

2.3 KAPITELSAMMANFATTNING 
 
Vår uppsats består av två olika delsyften, ett deskriptivt och ett kausalt. Med vårt deskriptiva 
syfte avser vi beskriva hur ombildningsprocessen går till och hur fastighetsvärderingen 
praktiseras inför en ombildning i kommunala och privata fastighetsbolag. Det kausala syftet 
ska istället förklara vilka faktorer som initierar en ombildningsprocess, vilka faktorer som 
påverkar under processens gång och vilka faktorer som påverkar fastighetens värde. För att 
uppnå vårt syfte har vi använt oss av en deduktiv strategi, vilket innebär att vi bygger upp 
teorier inom våra ämnen och sedan testar om dessa teorier praktiseras i verkligheten. 
 
De teorier som tas upp i nästkommande kapitel är uppdelade i tre olika teman; 
upplåtelseformer, ombildning samt fastighetsvärdering. Våra två inledande teman behandlar 
ett svenskt fenomen, nämligen bostadsrätten. På grund av detta är samtlig teori hämtad från 
svenska böcker och svensk lagstiftning. Tredje temat i teorin är till största del uppbyggd kring 
vetenskapliga artiklar samt litteratur utgiven av Apprasial Insitute samt Betts och Ely, då vi 
ansett dessa som mest tillförlitliga. Viss information är även hämtad från svenska böcker och 
artiklar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Kapitlet inleds med en redogörelse för de upplåtelseformer som existerar före och efter en 
ombildning. Anledningen till detta är att vi vill ge läsaren en bättre förståelse för vilka 
skillnader som påverkar den boendes situation vid en ombildning. Andra temat i detta kapitel 
berör ombildning och vi tar upp de delar som en ombildning består av. Först beskrivs 
initiativtagandet i privata och kommunala bostadsföretag och efter detta följer en beskrivning 
av hur en typisk ombildningsprocess ser ut. Kapitlets tredje tema inleds med 
värderingsbegrepp som berör fastighetsvärdering. Efter detta görs utförliga redogörelser för 
de vanligast förekommande metoderna vid fastighetsvärdering; ortsprismetoden, 
kassaflödesmetoden, direktavkastningsmetoden samt produktionskostnadsmetoden. Temat 
avslutas med en redovisning av tidigare undersökningar som gjorts inom området. 

 
 

3.1 UPPLÅTELSEFORMER 
 
3.1.1 HYRESRÄTT 
 
Hyresrätten delas ofta in i två olika kategorier; hyresrätt hos privat värd och hyresrätt hos 
allmännyttig värd. Det har i Sveriges historia funnits allmännyttiga bolag som inte varit 
kommunägda, men idag är alla bolag av detta slag i kommunens ägo. Kommunägda bolag och 
allmännyttiga bolag används liktydigt även fast de per definition inte är synonyma (Bodström 
et al., 2002). Regelsystemet för hyra av såväl bostad som lokal återfinns i Jordabalkens tolfte 
kapitel, som allmänt brukar kallas just Hyreslagen (Larsson, Synnergren & Heime, 2003). 
Flodin (2008) understryker att Hyreslagens regler är tvingande till hyresgästens fördel, vilket 
innebär att avtal som är missgynnande för hyresgästen ej ska anses som bindande. Hyran ska 
vara bestämd i avtalet och om hyresvärd och hyresgäst tvistar om denna ska den fastställas till 
bruksvärdeshyran. Denna är, enligt Hyreslagen, en hyra som ej är påtagligt högre än hyran för 
likvärdiga lägenheter i hus som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. 
Hyresgästen har även ett så kallat besittningsskydd, vilket enligt huvudregeln medför att 
hyresgästen innehar rätten att begära förlängning av avtalet vid avtalstidens slut oavsett 
hyresvärdens vilja (Flodin, 2008). 
 
Det typiska hyresavtalet kännetecknas, enligt Bengtsson, Hager och Victorin (2007), av fyra 
rekvisit; det ska gälla upplåtelse av hus eller del av hus som är begränsad i tiden och för 
vilken vederlag ska utgå samt att upplåtelsen skett genom avtal. Vad rör avtalets längd kan 
dock parterna, på grund av avtalsfriheten, även komma överens om att avtalet ska gälla på 
obegränsad tid. Om en lägenhet upplåtits för att helt eller inte till en inte oväsentlig del 
användas som bostad, ska den enligt lagen anses som bostadslägenhet. 
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3.1.2 BOSTADSRÄTT 
 
Bostadsrätten är en form av indirekt ägande vilket betyder att en juridisk person, i detta fall 
bostadsföreningen, står som ägare till fastigheten. De boende är medlemmar i föreningen och 
har nyttjanderätt till respektive lägenhet genom särskilt avtal (Victorin, 2004). Definitionen av 
en bostadsrättsförening är enligt Bostadsrättslagen (1991:614); en ekonomisk förening som 
har till uppgift att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. För att en 
bostadsrättsförening ska vara godkänd måste en ekonomisk plan upprättas och föreningen 
registreras, vilket görs hos Bolagsverket. För registrering krävs att föreningen har minst tre 
medlemmar, stadgar ska ha antagits samt att styrelse och minst en revisor utsetts (BRL). De 
lagar och regler som rör bostadsrätt och bostadsrättsföreningar är främst Bostadsrättslagen 
och Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, som tillämpas vid frågor som berör 
styrelse, föreningens ledning och föreningsstämman (Lundén & Svensson, 2008; Victorin, 
2004). 
 
Enligt BRL ska nyttjanderätten till en bostadsrätt ske mot ersättning och utan tidsbegränsning. 
Lagen uttrycker även att det enbart är en bostadsrättsförening som får upplåta bostadsrätt och 
denna får endast upplåtas till medlem i föreningen. Ersättningen är, istället för hyra, en avgift 
som föreningen tar ut för att täcka de löpande kostnaderna. Denna tas vanligen ut en gång per 
månad och brukar därför kallas månadsavgift (Lundén & Svensson, 2008). Bostadsrätten 
uppfattas ofta som en äganderätt, vilka inte stämmer då det formellt sett är föreningen som 
äger fastigheten. Nyttjanderätten är dock mycket stark så länge bostadsrättshavaren sköter 
sina förpliktelser (Isaksson & Jonsson, 2008). 
 
När en bostadsrätt upplåtits till en medlem, vid nyproduktion eller ombildning, är det inte 
meningen att den ska återgå till föreningen. Den ska i första hand omsättas på marknaden eller 
i annat fall övergå genom arv, bodelning eller dylikt. En bostadsrätt kan därmed ses som en 
ekonomisk investering där den boende kan göra en vinst eller förlust vid en eventuell 
försäljning (Victorin, 2004). 
 
 

3.2 OMBILDNING 
 
3.2.1 OMBILDNING I PRIVATA BOSTADSBOLAG 
 
Ombildning hos privata bostadsföretag går i praktiken till på två vis. Antingen erbjuds 
hyresgästerna att förvärva fastigheten eller så utnyttjar hyresgästerna Lagen (1982: 352) om 
rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, även kallad 
Ombildningslagen (OmbL), och köper fastigheten. Det senare innebär att hyresgästerna har 
förtursrätt att köpa fastigheten om denna ligger ute till försäljning för annan köpare (Isaksson 
& Jonsson, 2008; Lundén & Svensson, 2008). Enligt Victorin (2004) var det tidigare vanligt 
att en enskild person, ofta fastighetsägaren, bildade förening och ombildade. Detta förutsatte 
dock att fastigheten innan dess tömts på hyresgäster, exempelvis vid ombyggnad. För 
fastighetsägarna har denna metod varit populär eftersom de enskilda bostadsrätterna 
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tillsammans ofta representerar ett högre värde än om fastigheten säljs som hyreshus. Genom 
lagregleringar har emellertid dessa metoder försvårats. 
 
 
3.2.2 OMBILDNING I KOMMUNALA BOSTADSBOLAG 
 
Enligt Möller (2007) sker ombildning i allmännyttiga bostadsföretag på två olika sätt. 
Antingen tar bostadsföretaget initiativ eller så sker ombildning genom ett politiskt initiativ 
med allmänt erbjudande. Möller (2007) hävdar att det så gott som aldrig är hyresgästerna som 
tar initiativ till ombildning i kommunala bostadsföretag. 
 
Vid ett politiskt initiativ finns det en majoritet i kommunfullmäktige som vill genomföra 
ombildningen och erbjuda hyresgästerna i alla bostadsföretagets fastigheter att köpa sina 
lägenheter. Motivet till detta politiska beslut kan vara att öka valfriheten för de boende eller 
för att minska boendesegregationen. Erbjudandet gäller alla hyresgäster och det förväntas i 
regel att hyresgästerna mer eller mindre själva driver processen. Kommunfullmäktige beslutar 
om riktlinjer för ombildningen i början av processen och godkänner även 
fastighetsförsäljningen i slutet av den samma. Riktlinjerna utarbetas antingen av kommunen i 
samråd med det kommunala bostadsföretaget eller av företaget självt (Möller, 2007). 
 
När ombildningen sker på bostadsföretagets initiativ görs detta, enligt Möller (2007), för att 
exempelvis öka variationen av upplåtelseformerna i ett specifikt område. Motivet är då främst 
att strategiskt utveckla stadsdelen eller området genom en blandning av olika 
upplåtelseformer. Ofta gör företaget andra aktiviteter för att förnya området parallellt med 
ombildningen. I detta fall är det bostadsföretaget som tar fram riktlinjer för ombildningen på 
egen hand, utan hjälp av kommunen. Dock krävs det även här att ett fastställande av 
riktlinjerna görs hos kommunfullmäktige samt att de godkänner fastighetsförsäljningen. 
 
 
3.2.3 PROCESSENS DELAR 
 
För att hyresgästerna ska kunna förvärva fastigheten de bor i med stöd av Ombildningslagen, 
krävs att de först bildar en bostadsrättsförening (Lundén & Svensson, 2008; Victorin, 2004). 
Ombildningslagen gäller enbart om fastigheten innehåller tre eller fler lägenheter. Detta på 
grund av att en bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar (Lundén & Svensson, 
2008). Enligt Ombildningslagen räknas varje avskild enhet som är inrättad att användas som 
bostad eller för annat ändamål, som lägenhet. Garage, lager och andra lägenheter som i första 
hand är avsedda för förvaring räknas dock inte med (OmbL). 
 
Bostadsrättsföreningen kan efter registreringen, för hyresgästernas räkning, göra en 
intresseanmälan om fastighetsförvärv till inskrivningsmyndigheten. Förutom anmälan ska 
föreningen bifoga intyg om hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som avses 
förvärvas och att minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen har förklarat 
intresse för ombildning. Intyg som styrker att dessa hyresgäster är medlemmar i 
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bostadsrättsföreningen samt att de är folkbokförda på fastigheten ska också skickas med. Efter 
detta ska såväl fastighetsägaren som föreningen underrättas av inskrivningsmyndigheten 
gällande att intresseanmälan har antecknats i fastighetsregistret (OmbL). 
 
Är fastighetsägaren intresserad av att sälja fastigheten kan detta ske på två sätt; genom 
frivillig överenskommelse eller med hjälp av Ombildningslagen (Lundén & Svensson, 2008; 
Victorin, 2004). Om frivillig överenskommelse inte kommer till stånd har föreningen rätt att 
utnyttja Ombildningslagen och därmed begränsa fastighetsägarens rätt att fritt förfoga över 
fastigheten. Detta kan dock enbart göras om en intresseanmälan har registrerats. 
Fastighetsägaren har då en så kallad hembudsskyldighet (Victorin, 2004). Hembudet förklaras 
i lagtexten enligt följande: 

 
Fast egendom som utgör hyreshus- eller småhusenhet och för vilken en intresseanmälan gäller, 
får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte utan att den förening som har gjort 
intresseanmälan har erbjudits att förvärva hela hyreshus- eller småhusenheten. Ett sådant 
erbjudande kallas hembud. (OmbL, 6 §, 1 st) 

 
Överlåtelse får dock, i vissa fall, göras utan hembud till föreningen. Detta om föreningen 
godkänner överlåtelsen, om staten förvärvar egendomen, om förvärvaren är gift med 
överlåtaren eller om förvärvet genomförs på exekutiv eller offentlig auktion (OmbL). 
 
Hembud ska göras av fastighetsägaren genom en skriftlig anmälan till hyresnämnden. 
Förslaget ska innehålla uppgift om köpeskilling för den hembjudna egendomen samt övriga 
villkor som berör förvärvet (OmbL). Enligt Victorin (2004) är det vanligt att det förslag som 
fastighetsägaren lämnar in är ofullständigt eller har brister. Hyresnämnden kan då tvinga 
fastighetsägaren att komplettera dessa uppgifter inom en viss tid. Det är sedan, i enlighet med 
Ombildningslagen, hyresnämndens ansvar att den bostadsrättsföreningen som gjort 
intresseanmälan delges förslaget. 
 
Vill föreningen anta hembudet och med stöd av lagen förvärva fastigheten måste anbudet 
skriftligt antas enligt de villkor som fastighetsägaren angivit, inom tre månader från det att 
hembudet skedde. Om hembudet antagits ska det anses som om fastighetsägaren och 
bostadsrättsföreningen har slutit köpeavtal av den hembjudna egendomen (OmbL). 
 
Beslutet från föreningen att förvärva fastigheten måste, enligt Bostadsrättslagen, ske på 
föreningsstämman, där minst två tredjedelar av de lägenheter som omfattas av förvärvet gett 
sitt samtycke till detta. Dessa hyresgäster måste vara medlemmar i föreningen och 
folkbokförda på fastigheten (BRL). Beslutet på föreningsstämman krävs både när hembudet 
utnyttjas eller när det är rör sig om ett vanligt köp (Victorin, 2004). Det finns dock, enligt 
Lundén och Svensson (2008), inget krav på att de som har gått med på beslutet sedan 
förvärvar en bostadsrätt. Innan beslutet fattas måste föreningen ha upprättat en ekonomisk 
plan och till detta bifoga ett besiktningsprotokoll rörande fastighetens skick. Dessa ska hållas 
tillgänglig för samtliga hyresgäster (BRL). För att den ekonomiska planen ska kunna 
upprättas måste finansieringsfrågorna för förvärvet vara lösta. Är finansieringen ej fastställd 



Faktorer som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning 

~ 12 ~ 

kan inte heller föreningens kostnader samt storlek på insatser och avgifter anges (Victorin, 
2004). 
 
De som inte vill eller kan ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt blir efter en ombildning kvar 
som hyresgäst hos bostadsrättsföreningen, dessa brukar kallas resthyresgäster (Bodström et 
al., 2002). Föreningen kan även vägra vissa hyresgäster medlemskap, detta för att hindra 
spekulativa förvärv. Detta gäller dock enbart personer som inte var hyresgäster i huset när 
förvärvet skedde (Victorin, 2004). Även lokalhyresgäster får nekas inträde i föreningen om 
lokalen inte ska upplåtas med bostadsrätt. Förfarandet att ha en lokalhyresgäst i föreningen är 
ofta en förmånlig affär sett ur föreningens perspektiv (Victorin, 2004). 
 
 
3.2.4 STOPPLAGEN 
 
Från och med april 2002 till och med juni 2007 var Sveriges kommuner inte tillåtna att sälja 
vare sig allmännyttiga bostäder eller aktier i bolaget utan länsstyrelsens tillstånd. Ett sådant 
tillstånd fick inte ges om det allmännyttiga beståndet riskerade bli så litet att hyrorna inte slog 
igenom vid tillämpning av bruksvärdesreglerna vid hyresförhandlingar (Boverket, 2008). Den 
1 juli 2007 upphörde emellertid lagen att gälla och länsstyrelsens tillstånd var inte längre 
nödvändigt (Boverket, 2008; SFS 2007:480). Sedan tillståndspliktens upphörande har många 
kommuner ändrat ägardirektiven eller diskuterat förändringar som möjliggör ombildningar i 
det kommunala fastighetsbeståndet (Boverket, 2008). 
 
 

3.3 FASTIGHETSVÄRDERING 
 
3.3.1 MARKNADSVÄRDE 
 
Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2004) tar upp tre grundläggande kunskapsområden vid 
fastighetsvärdering; värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder. Värdeteorin är väl 
förankrad i den ekonomiska teorin och är grunden för hur ett värde uppkommer. Denna teori 
är generell och kan användas vid värdering av alla typer av tillgångar. Kärnan i värdeteorin är 
behov, nytta och begränsad omfattning. Värderingsteori ses som en länk mellan värdeteorin 
och värderingsmetoderna. Tredje och sista kunskapsområdet är värderingsmetoder och är det 
verktyg som värderaren använder för att samla in och strukturera information och att tekniskt 
genomföra de beräkningar som leder fram till en värdebedömning. 
 
Persson (2008) framhäver vikten om att få en klar och tydlig bild av fastighetsvärderingen och 
dess metoder. Detta underlättas genom att definiera vilka värdebegrepp som används och även 
dess innebörd. De tre begrepp som klassificeras är marknadsvärderelaterade, 
avkastningsvärderelaterade och kostnadsrelaterade. Med avkastningsvärde avses nuvärdet av 
förväntade framtida avkastningar från värderingsobjektet. Kostnadsrelaterade begrepp 
innefattar återanskaffningsvärde och tekniskt nuvärde vilka används generellt när det inte 
finns någon egentlig marknad samt på ställen där det saknas en fungerande fastighetsmarknad.  
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Pagourtzi, Assimakopoulus, Hatzichristos och French (2003) behandlar i sin artikel, Real 
estate appraisal: A review of valuation methods, marknadsvärdet och dess definition. Enligt 
artikeln lyder definitionen som följande: Marknadsvärdet är det sannolika värde till vilket en 
tillgång som ska byta ägare är uppskattat till. Tidpunkten för värderingen är när det finns en 
villig köpare och en villig säljare som båda är intresserade av en transaktion, där det getts 
rimlig tid för marknadsföring samt att parterna har handlat försiktigt och utan tvång och där 
transaktionen skett på en fri och öppen marknad. 
 
 
3.3.2 ORTSPRISMETODEN 
 
Appraisal Institute (2001) beskriver ortsprismetoden som en process där jämförelse görs 
mellan den fastighet som värderingen avser och liknande fastigheter som nyligen har sålts på 
marknaden. Försäljningarna ska ha skett inom en rimlig tidsperiod, inom ett avgränsat område 
och försäljningspriset anpassats efter justeringar på olikheter mellan jämförelseobjektet och 
den fastighet värderaren själv avser att värdera. Ortsprismetoden används, enligt French 
(2004), för de flesta typer av fastigheter där det finns gott om information om objekt som 
nyligen sålts. 
 
Appraisal Institute (2001) samt Betts och Ely (2005) tar båda upp denna metod, som bygger 
på principen av utbytbarhet. Metoden kan delas in i fyra olika steg, där det första steget är att 
undersöka försäljningar av liknande fastigheter som är sålda ett datum som ligger inom en 
rimlig tidsperiod. Detta är på grund av att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt. 
 
Det andra steget är att analysera egenskaperna vid dessa försäljningar och jämföra dem med 
den fastighet som ska värderas. Syftet med denna analys är att identifiera vilka funktioner 
eller egenskaper som är viktiga då priset fastställs. Denna process har två delar, där den första 
är att identifiera på vilket sätt försäljningarna skiljer sig från varandra. Viktiga skillnader är 
ofta tidpunkten för försäljningen och innehållande villkor, men även fysiska skillnader såsom 
ålder och storlek. Den andra delen av försäljningsanalysen syftar till att jämföra skillnader i 
försäljningspriser och jämföra det med funktioner och egenskaper för fastigheterna. 
Värderaren försöker ta reda på varför priset varierar och hur mycket. Om fastigheten som ska 
värderas är identisk med en nyligen genomförd försäljning bör priserna stämma överens inom 
ett snävt intervall. Dock skiljer sig egenskaperna oftast vid försäljningarna vilket gör att det 
blir ett bredare spektrum i prisintervallet (Appraisal Institute, 2001; Betts & Ely, 2005). 
 
Det tredje steget i värderingen är att justera skillnader mellan tidigare försäljningar och 
värderingsobjektet. I detta steg ska priset justeras med allt värderaren kan jämföra med för att 
på så sätt återspegla vad priset skulle ha varit om värderingsobjektet hade varit identiskt med 
den jämförande fastigheten (Appraisal Institute, 2001; Betts & Ely, 2005). 
 
Efter att ha analyserat, lokaliserat och anpassat jämförelseobjektet är det fjärde och sista 
steget att komma fram till fastighetens värde. Den uppskattningen kommer ifrån justeringarna 
som gjorts med hjälp av jämförelseobjektet (Appraisal Institute, 2001; Betts & Ely, 2005). 
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Som tidigare nämnts bygger ortsprismetoden på jämförelser med försäljningar av liknande 
fastigheter. En försäljning måste uppfylla tre kriterier för att anses vara genomförbar. 
Fastigheten ska vara konkurrenskraftig, den ska ha sålts på en fri öppen marknad och 
försäljningen ska ha inträffat inom en närliggande tidsperiod. En konkurrenskraftig fastighet 
ska vara belägen i ett område som en köpare kan se som intressant. Motsvarande fastighet ska 
vara jämförbar i avseende storlek, form och funktion. En bostadsfastighet kan identifieras 
genom egenskaper som familjens storlek, ålder och ekonomisk status. Varje köpgrupp har 
egna behov, exempelvis att olika storlekar på familjer söker olika slags bostäder (Betts & Ely, 
2005). 
 
Andra kriteriet för ortsprismetoden är att försäljningen av fastigheten skett på en fri och öppen 
marknad. Detta görs för att utesluta försäljningar som inte är intressanta och jämförbara. 
Hänsyn måste tas till ovanliga förhållanden såsom att lösöre kan ingå i försäljningen, 
försäljningar mellan anhöriga samt en svag fastighetsmarknad, vilka alla kan leda till mer 
fördelaktiga priser. Det bör noga övervägas om dessa ovanliga omständigheter vid en viss 
försäljning har förändrat priset och om så är fallet kan inte försäljningen tas med i 
undersökningen. Om försäljningen är viktig kan dock en omsorgsfull undersökning göras med 
intervjuer med en eller flera av de inblandade parterna för att på så sätt få rätsida på problemet 
(Bettys & Ely, 2005). 
 
Tredje kriteriet är, enligt Betts och Ely (2005), att datumet för försäljningen måste vara 
relativt nära datumet för värderingen. Utbud och efterfrågan på fastigheter förändras med 
tiden och således också fastigheternas värde. Dessa förändringar kan ske snabbt, exempelvis 
vid en plötslig förändring av räntan eller genom att ett köpcentrum eller dylikt förväntas 
byggas i området. En värderare måste ta den allmänna marknadsutvecklingen i beaktning, då 
all försäljning påverkas av den underliggande inflationen eller deflationen i ekonomin. Dock 
påverkas fastighetsbranschen av lokala influenser mer än av nationella, där ett visst område 
kan ha en prisstegring för en viss fastighetstyp under en lågkonjunktur. Trender för 
fastighetspriser är något oförutsägbara på grund av att förändringar kan ske från månad till 
månad eller vara stabila för flera månader på samma sätt som allmänna ekonomiska prisindex. 
 
Appraisal Institute (2001) beskriver vikten av att identifiera alla fysiska egenskaper som är 
viktiga vid värderingen. Dessa brukar omfatta strukturen och kvaliteten på konstruktionen och 
marken. Vilka byggnadsmaterial som har använts, fastighetens funktionsduglighet, ålder och 
dess kondition. Andra parametrar som bör beaktas är om det ingår garage, om det finns 
balkonger och hur renoveringsbehovet ser ut. Betts och Ely (2005) betonar att hänsyn även 
måste tas till eventuella problem med fastigheten, hur lägenhetsfördelningen ser ut och om det 
finns betydande uppskjutna underhåll. Utöver de viktiga fysiska egenskaperna bör värderaren 
ha kännedom om de rättsliga aspekterna. 
 
När undersökningar görs av en jämförelsefastighet måste värderaren även ta hänsyn till dess 
geografiska läge. Platsen för fastigheten, som var i staden och vilket område är fastigheten är 
belägen, är oerhört viktig för att kunna genomföra en korrekt jämförelse (Appraisal Institute, 
2001). Enligt Betts och Ely (2005) är tillgång till exempelvis lokaltrafik och större motorleder 
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viktiga parametrar. Den sociala aspekten får inte heller glömmas bort då närheten till skolor, 
köpcentrum och fritidsnöjen är av stor betydelse. Hur kvarteret i sig står sig på marknaden, 
om finns det många andra fastigheter ute till försäljning och hur detta påverkar potentiella 
köpare måste även tas i beaktning. Alla ovan nämnda aspekter måste till största del uppfyllas 
för att en korrekt jämförelse ska kunnas genomföras. 
 
Den viktigaste aspekten med att hitta jämförelseobjekt är, enligt Betts och Ely (2005), att den 
data som samlas in är tillförlitlig. I princip finns det två sätt att förbättra uppgifternas 
tillförlitlighet. Det första är att inspektera försäljningarna, då gärna med en ockulär besiktning 
från utsidan. En sådan inspektion tjänar till att kontrollera de uppgifter som samlats in och för 
att möjliggöra en bättre utvärdering av fastighetens kvalitet och kondition. Här måste 
värderaren försöka identifiera om det har gjorts några förbättringar på fastigheten från det 
datum då den bytt ägare. Det andra sättet att öka tillförlitligheten är att dubbelkontrollera 
uppgifterna som redan erhållits genom att kontakta en annan informationskälla. Detta kan 
vara offentliga register eller med en part som medverkat i transaktion, exempelvis mäklaren, 
köparen, säljaren eller en tjänsteman som deltagit i finansieringen. 
 
Persson (2008) delar upp ortsprismetoden i två olika varianter; direkt ortsprismetod samt 
indirekt ortsprismetod. Den direkta metoden delas sedan in i ytterligare fyra delar. Den första 
är areametoden där betalt pris relateras till objektets area, exempelvis pris per kvadratmeter. 
Andra metoden är driftkapitaliseringsmetoden som baseras på ett framräknat driftnetto som 
regleras som en kvot för betalt pris i procent, exempelvis pris relaterat till driftnettot. Den 
tredje metoden är bruttokapitaliseringsmetoden där priset är relaterat till ytan och där en 
multipel på bruttohyran och dess relation till betalt pris söks. Sista metoden som tas upp är 
köpeskillingskoefficientmetoden där betalda priser relateras till taxeringsvärde och därigenom 
fås en koefficient ut. 
 
Den indirekta ortsprismetoden bygger på nyckeltalsmatriser. Här används nyckeltal istället för 
direkta ortsprisjämförelser och kräver att en erfarenhetsmatris med nyckeltal byggts upp. 
Denna metod är populär på grund av att den både är enkel och snabb (Persson, 2008). 
 
 
3.3.3 KASSAFLÖDESMETODEN 
 
Kassaflödesmetoden består, enligt Yard (2001), av en grundinvestering samt löpande in- och 
utbetalningar över en kalkylperiod, där det för varje år görs en prognos över dessa 
betalningar. Kassaflödesmetoden går ut på att alla framtida intäkter och kostnader 
nuvärdesberäknas till dagens penningvärde. Detta görs med hjälp av kalkylräntan som är en 
omräkningsfaktor vilket möjliggör jämförelse mellan betalningar över tiden. Hänsyn tas till 
allt som påverkar fastighetens kassaflöden under tidsperioden, såsom drift, inflation och 
hyresutveckling. Varje års driftnetto nuvärdesberäknas och vid kalkylperiodens slut beräknas 
även ett restvärde med hjälp av evighetskapitalisering. Metoden används, enligt French 
(2004), för både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter som genererar, eller har 
potential att generera, ett framtida kassaflöde genom uthyrning av fastigheten. 
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Persson (2008) förklarar att kassaflödesmetoden ger en mer realistisk bild av 
likviditetsförhållanden genom att de verkliga förhållandena bättre kan återspeglas. Metoden 
ger en större flexibilitet och kan på så sätt anpassas efter förändrade förutsättningar under 
kalkylperioden. Resultaten som tillhandahålls från denna kalkyl ska i den mån det är möjligt 
kontrolleras mot olika typer av nyckeltal från marknaden, exempelvis direktavkastning och 
värde per kvadratmeter. Nuvärdet beskrivs genom följande formel: 
 

 
 
V  =   Nuvärde 
H  =   Hyra  
D  =   Drift 
U =   Underhåll 
F  =   Fastighetsskatt 
T  =   Tomträttsavgäld 
I  =   Investeringar i framtiden 
Rn  =   Restvärde år n 
t =   Tidsvariabel 
n  =   Kalkylperiod 
p  =   Kalkylränta på totalt kapital   (Persson, 2008, s. 283) 
       
Apprasial Insitute (2001) förklarar den diskonterade kassaflödesmetoden som ett förfarande 
där avkastningen på de förväntade intäkterna används för att avgöra huruvida fastigheter 
kommer att producera en viss avkastning med ett givet känt inköpspris. Om avkastningen är 
känd kan värderaren med hjälp av kassaflödesmetoden räkna ut det aktuella värdet på 
fastigheten och om fastighetens köpeskilling är känd kan han/hon hitta avkastningsgraden. 
 
French & Gabrielli (2004) tar i sin artikel, Discounted cash flow: Accounting for uncertainty, 
upp syftet med värdering som ett sätt att fastställa nuvärdet av ett framtida kassaflöde. Värdet 
på investeringen är det diskonterade värdet av alla uppskattade framtida intäkter och 
kostnader. Värdet bygger på framtida prognoser och enbart när det finns ett förutbestämt fast 
kassaflöde kan en värdering anses vara korrekt. Risken finns dock alltid för uteblivna intäkter 
och oförutsedda kostnader vilket gör att en värdering begränsas. Grunden för 
kassaflödesmetoden är att värdet på fastighetsinvesteringen ska vara lika med det totala 
nuvärdet av de beräknade hyresintäkterna på vad marknaden kräver som avkastningsgrad.  
 
Enligt Lind (2004) är den huvudsakliga invändningen mot kassaflödesmetoden som 
värderingsmetod att de indata som metoden kräver inte kan läsas av på marknaden. Detta på 
grund av att en marknad kännetecknas av aktörer med olika förväntningar som dessutom gör 
olika bedömningar. Att identifiera marknadens förväntningar finns det ingen metod för 
eftersom de priser som observeras på marknaden inte ger en facit. Genom de observerade 
priserna går det inte heller att härleda förväntningarna som finns på marknaden om 
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exempelvis driftnettoutveckling och avkastningskrav genom att samma pris kan uppkomma 
från olika kombinationer av avkastningskrav och driftnettoutveckling.  
 
Kritiker invänder också mot osäkerheten i prognoser i finansiella resultat som ligger fem till 
tio år fram i tiden och nämner detta som ett skäl till att inte förlita sig på eller använda sig av 
kassaflödesmetoden. Detta argument bortser dock verkligheten på fastighetsmarknaden ifrån. 
Fastighetsinvesterare gör prognoser och litar på metoden, särskilt när det gäller fastigheter 
såsom köpcentrum och kontorsbyggnader. Resultatens tillförlitlighet beror självklart på att det 
bygger på korrekt information som genomgått en noggrann kontroll (Appraisal Institute, 
2001). 
 
 
3.3.4 DIREKTAVKASTNINGSMETODEN 
 
Enligt Lind (2004) är observerade direktavkastningskrav en vanlig metod för 
fastighetsvärdering. En grundläggande definition av direktavkastning på en fastighet kan 
betecknas enligt följande; fastighetens driftnetto dividerat med fastighetens marknadsvärde. 
Sedan kan de ingående begreppen ytterligare definieras, där driftnetto är hyresintäkter minus 
drift- och underhållskostnader och där marknadsvärde är det sannolika priset vid en 
försäljning på den öppna marknaden. Värdering av en fastighet med 
direktavkastningsmetoden innebär att värderaren samlar in data om driftnettot och vad som 
betalats för nyligen genomförda transaktioner på den berörda marknaden. Genom detta ges 
möjligheten att se vad aktörer på den berörda marknaden kräver. Även data om driftnettot för 
den fastighet som ska värderas ska samlas in.  
 
Persson (2008) tar upp direktavkastningsmetoden som baserar sig på en evighetskapitalisering 
av ett första års driftnetto. Detta driftnetto består av det årliga överskottet som finns kvar 
sedan det dragits av utbetalningar för fastighetskatt, drift och underhåll från 
bruttoinbetalningarna. Här ska inte investeringar, stämpelskatt eller andra förvärvskostnader 
tas med i beräkningen. Detta driftnetto från första året ligger till grund för hela kalkylperioden 
och detta divideras med ett direktavkastningskrav, det vill säga en kalkylränta. Uppbyggnaden 
av metoden är enkel men användningen är begränsad och restvärdet går inte att räkna ut på 
grund av att driftnettot förmodas vara lika stort i evigheter. Formeln ser ut som nedan: 
 

 
 
Dn  =   Normaliserat driftnetto år 1 
da  =   Direktavkastning    (Persson, 2008, s. 281) 
 
Direktavkastningsmetoden används ofta när fastigheten redan är verksam och stabil. En fördel 
med metoden är om det finns en riklig tillgång till jämförbara försäljningar med liknande 
risknivåer, inkomster, utgifter, fysiska egenskaper och framtida förväntningar. Metoden 
lämpar sig mindre bra för fastigheter som genomgår ett första hyresavtal, eller när kostnader 
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och intäkter förväntas att förändras i ett oregelbundet mönster under en tidsperiod. Fördelar 
med metoden är att den är enkel att använda, lätt att förklara och den ger starka bevis på 
marknadsvärdet om det finns tillräckligt med försäljningsunderlag (Appraisal Institute, 2001). 
 
 
3.3.5 PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN 
 
Produktionskostnadsmetoden är, enligt Persson (2008) enkel; värde utifrån nedlagda 
kostnader. Detta synsätt skiljer sig således från traditionell värdeteori, som istället definierar 
värdet utifrån betalda priser eller framtida värden. Metoden används främst när det rör sig om 
fastigheter som sällan värderas och då det finns få jämförbara objekt (French & Gabrielli, 
2007; McParland Adair & McGreal, 2002; Pagourtzi et al., 2003). Dessa kan, enligt French 
(2004) samt Persson (2008), vara fastigheter som inte köps och säljs på marknaden och där 
värderingen enbart har ett bokföringsmässigt syfte. Ytterligare användningsområden är, enligt 
Person (2008), skaderegleringar i försäkringssammanhang och när den ekonomiska 
avkastningen är svårbedömd. Metoden kan även användas vid värdering av hotell, motell och 
liknande fastigheter (Berger, 2007). Enligt Terrell (1993) leder användandet av metoden till 
en mer verklig uppskattning av fastighetens värde.  
 
Metoden nyttjas även när det rör sig om rörelsefastigheter som inte generar någon hyra. Då är 
det istället anläggningen och maskinerna som är viktiga faktorer vid värderingen av 
verksamheten. Fastighetsägaren kommer då bedöma fastighetens marknadsvärde med 
hänvisning till den kostnad som uppstår om fastigheten skulle återuppföras (French & 
Gabrielli, 2007; Pagourtzi et al., 2003). Ett enastående exempel på detta är, enligt Pagourtzi et 
al. (2003), ett oljeraffinaderi. Denna typ av verksamhet är så specialiserad att det inte finns 
några jämförelseköp, fastigheten genererar inga hyresintäkter samt att anläggningen och 
maskinerna är viktiga faktorer som bidrar till företagets värde. 
 
Produktionskostnaderna är också av intresse i värderingssammanhang då de indirekt påverkar 
prisbildningen, men också på grund av att kostnaderna kan utgöra en normeringsgrund vid 
marknadsvärdebedömningar (Persson, 2008). Enligt French och Gabrielli (2007) finns det 
emellertid problem med metoden, främst på grund av att det ofta är svårt att ta fram den 
information som krävs för att bedöma värdet för återuppbyggnaden. Då främst när det gäller 
indirekta kostnader såsom arkitekters och byggnadsarbetares kostnader och vinstmarginaler 
(Berger, 2007). Metoden ses därför ofta, i många länder, som mindre tillförlitlig och som en 
sista utväg (French & Gabrielli, 2007). Enligt Persson (2008) är metoden dock populär i vissa 
länder och tillämpas i stor utsträckning i bland annat Central-, Öst-, och Sydeuropa. 
 
När produktionskostnadsmetoden tillämpas kommer marknadsvärdet att uppgå till markens 
värde, med hänvisning till jämförbara markvärden lämpliga för liknande användning, plus 
kostnaden för återuppförandet av en likartad fastighet som kan fungera på samma sätt som 
den gamla. Utöver detta görs subjektiva justeringar för avskrivningar på den befintliga 
byggnaden i förhållande till den nya, hypotetiska byggnaden (French & Gabrielli, 2007; 
Pagourtzi et al., 2003; Persson, 2008). Persson (2008) påpekar att mark generellt sett saknar 
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produktionskostnader och markvärdet kan därför inte bedömas utifrån detta. Istället används 
andra värderingsförfarande, exempelvis ortsprisanalyser eller avkastningsberäkningar. 
Byggnader och anläggningar utgår från beräknade återanskaffningskostnader reducerat med 
en viss värdeminskning. 
 
När produktionskostnadsmetoden används finns två olika sätt att kalkylera kostnaderna för 
byggnaden. Det första sättet är genom återuppbyggnadskostnader, vilket innebär kostnader för 
att framställa en exakt likadan byggnad. Det andra sättet är genom återanskaffningskostnader, 
som istället innebär kostnader för att framställa en byggnad som genererar en likvärdig nytta 
som den gamla byggnaden (Appraisal Institute, 2001; Berger, 2007; Betts & Ely, 2005; 
Terrell, 1993). 
 
 
3.3.6 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
 
I undersökningen Valuation standards: A comparison of four European countries, av 
McParland et al. (2002), jämförs olika fastighetsvärderingsmetoders omfattning i fyra 
europeiska länder; Sverige, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Författarna till artikeln 
har funnit stora skillnader mellan länderna gällande vilka metoder som används mest frekvent. 
I Frankrike och Tyskland används direktavkastningsmetoden i första hand, medan värderare i 
Sverige och Nederländerna föredrar kassaflödesmetoden. Övriga metoder som redovisas i 
undersökningen är ortsprismetoden och produktionskostnadsmetoden. 
 
Kassaflödesmetoden började användas under början av 1990-talet i Sverige och enligt 
undersökningen har nu drygt 65 procent av de svenska värderarna kassaflödesmetoden som 
sitt förstahandsval när det gäller värdering av fastigheter. Den främsta anledningen till att den 
metoden blivit populär bedöms bero på att denna metod rekommenderas av Svenskt 
Fastighetsindex. För att bli inkluderad i detta index är det numera ett krav att någon form av 
kassaflödesmodell används vid fastighetsvärderingen (McParland et al., 2002). Svenskt 
Fastighetsindex, SFI/IPD, är en del av företaget IPD vars syfte är att göra objektiva 
avkastningsmätningar av fastighetsinvesteringar (IPD, 2009). 
 
Direktavkastningsmetoden är, enligt McParland et al. (2002), den sekundärmetod som är 
populärast i Sverige. I undersökningen svarade ungefär 40 procent att detta var den metod 
som användes i andra hand. Detta tordes bero på att svenska värderare ofta nyttjar 
direktavkastningsmetoden tillsammans med en kassaflödesanalys. Även ortsprismetoden är, i 
enlighet med undersökningen, en populär metod i såväl Sverige som i övriga europeiska 
länder. I Sverige används denna metod både som primär- och sekundärmetod, men även som 
ett tredjehandsval. 28 procent av fastighetsvärderarna i Sverige uppger att de använder denna 
metod i första hand, 28 procent använder den i andra hand och 25 procent anser att denna 
metod är ett tredjehandsval. Många värderare från samtliga länder i undersökningen anser att 
ortsprismetoden även är basen för alla övriga värderingsmetoder. Den sista metoden som 
redovisas i undersökningen, produktionskostnadsmetoden, används i väldigt liten utsträckning 
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i Sverige. Ingen värderare har uppgett att de tillämpar denna som första- eller 
andrahandsmetod och bara 3 procent använder kostnadsmetoden i tredje hand. 
 
I en annan undersökning, Treatment of uncertainty in appraisals of commercial properties: 
Some evidence from Sweden av Ekelid et al. (1998), görs en historisk tillbakablick över vilka 
värderingsmetoder som varit populärast i Sverige från 1965 och framåt. Fokus i denna artikel 
ligger på struktur i och argument för olika fastighetsvärderingsrapporter och hur dessa har 
skiftat med åren. Perioder som redovisas är; 1980-1984 (innan fastighetsboomen), 1985-1990 
(under fastighetsboomen), 1991 (vändpunkten) samt 1992-1996 (efter fastighetskraschen). 
Syftet är främst att påvisa skillnader i värderingen vid osäkerhet, men i undersökningen 
redovisas även hur frekvent olika metoder har använts. 
 
Ekelid et al. (1998) uppvisar i rapporten att det blev vanligare att använda två olika metoder 
efter 1985. Detta hade gjorts redan innan dess men inte i lika stor utsträckning. Det framgår 
även att såväl ortsprismetoden som kassaflödesmetoden blev alltmer populära under och efter 
fastighetsboomen. 1991 använde alla respondenter ortsprismetoden och hela 90 procent 
använde kassaflödesmetoden. Efter fastighetskraschen har fortfarande dessa två varit de 
metoder som dominerat. När undersökningen gjordes uppgav 92 procent att de använde sig av 
ortsprismetoden och 80 procent uppgav att de använde kassaflödesmetoden. 
Produktionskostnadsmetoden användes i väldigt liten utsträckning innan 1985 och efter detta 
inte alls enligt rapporten. 
 
 

3.4 KAPITELSAMMANFATTNING 
 
När en ombildning genomförs påverkas den boende i fastigheten av en stor förändring. De 
rättigheter och skyldigheter som en bostadsrättsinnehavare har skiljer sig i många avseenden 
jämfört med en hyresgäst. Istället för Hyreslagen regleras nu de boendes situation och 
bostadsrättsföreningens åtagande av Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. 
Initiativ till ombildning sker, enligt teorin, på olika sätt beroende på om det rör hyresgäster i 
privata eller kommunala fastighetsbolag. I privata bolag erbjuder antingen fastighetsägaren 
hyresgästerna att förvärva fastigheten eller så utnyttjar hyresgästerna reglerna i 
Ombildningslagen och förvärvar på så vis fastigheten. I kommunala bolag kan initiativ tas 
direkt från bostadsföretagets sida eller så sker ombildning genom ett politiskt beslut. För att 
hyresgästerna ska kunna förvärva fastigheten de bor i krävs att de först bildar en 
bostadsrättsförening. De grundläggande kraven för bildandet är att föreningen har minst tre 
medlemmar, styrelse och revisor har utsett, stadgar har antagits samt att föreningen har 
registrerats hos Bolagsverket. När föreningen bildats kan denna, för hyresgästernas räkning, 
förhandla med fastighetsägaren angående ett eventuellt förvärv. Ovan nämnda teoriavsnitt 
utmynnar i det tema i intervjuguiden som vi kallat för Ombildning. 
 
Fastighetsvärdering i allmänhet kan ses som en länk mellan värdeteori, värderingsteori och 
värderingsmetoder. Fastigheter kan i traditionell värdering och i värdering inför ombildning 
värderas på ett flertal olika sätt. De i teorin vanligast förekommande är dock ortsprismetoden, 
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kassaflödesmetoden, direktavkastningsmetoden samt produktionskostnadsmetoden. Processen 
i ortsprismetoden bygger på jämförelse mellan den fastighet som värderingen avser och 
liknande fastigheter som nyligen har sålts på marknaden. Kassaflödesmetoden består av en 
grundinvestering och löpande in- och utbetalningar över en kalkylperiod, där alla framtida 
intäkter och kostnader nuvärdesberäknas till dagens penningvärde. Definition av 
direktavkastning på en fastighet kan betecknas som fastighetens driftnetto dividerat med 
fastighetens marknadsvärde. Produktionskostnadsmetoden kan definieras som värde utifrån 
nedlagda kostnader och används främst när det rör sig om fastigheter som sällan värderas och 
då det finns få jämförbara objekt. Ett viktigt begrepp inom fastighetsvärdering är 
marknadsvärde, som kan definieras som det sannolika värde till vilket en tillgång som ska 
byta ägare är uppskattat till. Tidpunkten för värderingen är när det finns en villig köpare och 
en villig säljare som båda är intresserade av en transaktion, där det getts rimlig tid för 
marknadsföring samt att parterna har handlat försiktigt och utan tvång och där transaktionen 
skett på en fri och öppen marknad. Utifrån dessa teorier har vi byggt upp frågorna i vårt andra 
tema i intervjuguiden; Fastighetsvärdering. 
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4. EMPIRISK METOD 
 

I kapitel fyra beskriver vi hur vi gått tillväga för att samla in vår empiri. Vi förklarar varför vi 
använt oss av fallstudier som undersökningsmetod och på vilket sätt vi valt ut våra fyra 
respondenter. Vidare ges en utförlig redogörelse för vår datainsamlingsmetod där vi 
förklarar anledningen till att vi har föredragit personliga intervjuer och varför vi valt att 
spela in intervjuerna i de fall respondenterna samtyckt till detta. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av hur vi utformat vår intervjuguide som sedan har legat till grund för vår 
datainsamling. 

 
 

4.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid 
ombildning hos privata och kommunala bostadsbolag. Syftet är även att förklara vilka faktorer 
som påverkar innan och under ombildningsprocessen, vilka värderingsmetoder som används 
och vilka parametrar som påverkar en fastighets värde. För att på bästa sätt uppnå detta syfte 
har vi använt oss av en intensiv undersökningsmetod i form av fallstudier. Den typ av 
fallstudie vi använder oss av kan beskrivas som en jämförande fallstudie där vi ställer samma 
frågor till både de kommunala och de privata bolagen och utifrån detta försöker utröna 
likheter och skillnader mellan de både grupperna (Ghauri & Grønhaug, 2005). Syftet med 
datainsamlingen är att systematiskt jämföra företeelser i de olika fallen (Ghauri & Grønhaug, 
2005). 
 
Enligt Ghauri och Grønhaug (2005) samt Saunders et al. (2003) är det vid fallstudier lämpligt 
att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket vi också gör. Fallstudiestrategin 
lämpar sig bra då forskaren önskar att få en riklig förståelse för det fenomen som undersöks 
(Saunders et al., 2003). Detta stämmer väl överens med det djupgående angreppssätt vi 
använder oss av. För att genomföra våra fallstudier har vi sammanställt en intervjuguide, 
vilken är testad mot handledaren. 
 
 

4.2 URVAL 
 
Vi har valt att undersöka två kommunala och två privata bostadsbolag. De enheter vi 
undersöker ska ha ombildat någon del av fastighetsbeståndet under de senaste åren. Vi har 
medvetet valt att genomföra endast ett fåtal intervjuer för att på så sätt gräva djupare i varje 
enskilt fall. Enligt Kvale (1997) tenderar urvalet i kvalitativa undersökningar att antingen bli 
för litet eller för stort. Vi anser att fyra respondenter är tillräckligt få för att kunna gå intensivt 
i varje intervju och göra ingående tolkningar samtidigt som det är tillräckligt många för att 
kunna dra slutsatser av den information vi samlar in. 
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I vårt fall fanns inga incitament att välja respondenter inom vissa kommuner eller i speciella 
delar av landet. Att välja respondenter långt bort från oss hade varit både tids- och 
kostnadskrävande och vi har därför gjort en geografisk avgränsning där vi valt bostadsbolag i 
närheten av Halmstad. Många bolag som vi har varit i kontakt med har påbörjat 
ombildningsprocessen och även gjort fastighetsvärdering, men processen har avbrutits på 
grund av bristande intresse och vi har därför inte ansett dessa respondenter som relevanta för 
vår undersökning. Eftersom värdering inför ombildning skiljer sig från vanlig 
fastighetsvärdering ansåg vi det viktigt att även intervjua kunniga personer på respektive 
företag för att få så utförliga och tillförlitliga uppgifter som möjligt. Detta urval baserades på 
respektive respondents erfarenhet och kunskap inom ämnena fastighetsvärdering och 
ombildning.  
 
 

4.3 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Generellt delas datainsamlingsmetoderna in i två typer av ansatser, kvalitativ respektive 
kvantitativ (Andersen, 1994; Bitektine, 2007; Ghauri & Grønhaug, 2005; Hyde, 2002; 
Jacobsen, 2002; Kvale, 1997; Saunders et al., 2003). De både teknikerna är förknippade med 
vissa för- och nackdelar som vi tagit i beaktning inför valet av metod. Vi anser det lämpligt att 
i denna uppsats bruka den kvalitativa metoden då vi vill få mycket information från ett fåtal 
respondenter och erhålla en djup förståelse för ombildningsprocessen och 
fastighetsvärderingen vid ombildning. Kvalitativ ansats är lämplig när forskaren vill skapa 
mer klarhet i ett fenomen medan kvantitativ ansats främst används när forskaren avser 
beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning (Jacobsen, 2002). I vårt fall hade en 
kvantitativ datainsamling varit alltför tidskrävande då det hade varit problematiskt att få tag i 
tillräckligt stort antal relevanta respondenter. Fördelar med den kvalitativa ansatsen är, enligt 
Jacobsen (2002), främst att den är öppen och flexibel samt att den interna giltigheten är hög. 
Nackdelar med ansatsen kan vara en lägre extern giltighet samt resurskrävande 
empiriinsamling, då ingående intervjuer kan ta upp en stor del av tiden (Jacobsen, 2002). 
 
Det går inte generellt att säga vilken metod som är bättre eller mer vetenskaplig än den andra. 
Vilken metod som ska användas bör utgå ifrån vilken problemställning och vilket syfte 
studien har (Ghauri & Grønhaug, 2005; Jacobsen, 2002). Ofta kopplas dock den kvantitativa 
datainsamlingsmetoden till deduktiv strategi och den kvalitativa metoden till induktiv strategi 
(Bitektine, 2007; Ghauri & Grønhaug, 2005; Hyde, 2002; Jacobsen, 2002). Bitektine (2007) 
poängterar dock att många viktiga bidrag till forskningen gjorts när de vanliga 
kombinationerna frångåts. Det vill säga att forskarna istället kombinerar kvantitativ 
datainsamling med induktiv strategi eller kvalitativ insamling med deduktiv strategi. 
Författarna till denna uppsats är övertygade om att bäst resultat kommer uppnås genom att 
frångå de vanligaste kombinationerna och istället använda deduktiv strategi med kvalitativ 
datainsamling. På så sätt kan vi utforma en intervjuguide med relevanta frågor, utifrån vår 
teoretiska referensram, innan vi samlar in empirisk data. 
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4.3.1 INSAMLING AV PRIMÄRDATA 
 
För att kunna få fram så tillförlitlig information som möjligt har vi valt att samla in primärdata 
genom personliga intervjuer. Vi anser denna metod bäst lämpad eftersom vi undersöker ett 
fåtal företag och vill få en djupare förståelse för ombildningsprocessen och 
fastighetsvärderingen vid ombildning. Alternativet hade varit att istället använda oss av 
telefonintervjuer, gruppintervjuer, observationer, dokumentstudier eller intervju via post eller 
e-post. Användandet av gruppintervjuer och observationer hade i vårt fall varit alldeles för 
tids- och kostnadskrävande samt att båda dessa metoder hade varit svåra att tillämpa i vår 
undersökning. Dokumentstudier bör, enligt Jacobsen (2002), enbart användas när primärdata 
är omöjlig att få tag på, således var inte heller detta alternativ av intresse för vår studie. Även 
intervjuer via post och e-post ansåg vi irrelevanta då dessa lätt ger ett oproffsigt intryck samt 
leder till att följdfrågor ej kan ställas. Anledningen till att vi valde personliga intervjuer 
framför telefonintervjuer var främst för att få en öppnare och mindre konstlad 
intervjusituation. Enligt Andersen (1994) leder personliga intervjuer ofta till bekvämare 
intervjusituationer där respondenten har lättare att tala om känsliga frågor. Även detta har vi 
tagit i beaktning vid vårt val av datainsamlingsmetod. 
 
Upplägget i vår intervjuguide ledde också till att telefonintervju hade vara olämplig då våra 
frågor är öppna och med avseende att låta intervjuobjektet prata fritt runt ämnet. Vald metod 
ger oss även möjlighet att vara flexibla vid intervjutillfället och ställa lämpliga följdfrågor, 
tack vare detta kan vi få svar med mycket hög validitet (Andersen, 1994). Ytterligare en 
anledning till att den personliga intervjun lämpar sig bättre i vårt fall är att vi kan se om 
respondenten känner sig besvärad av en viss fråga eller inte (Jacobsen, 2002). På så vis kan vi 
styra fortgången av intervjun på ett bättre sätt och i mesta möjliga mån undvika frågor där vi 
märker att intervjupersonen känner sig pressad. En nackdel med vald metod är att 
intervjuareffekten, det vill säga att vår fysiska närvaro tenderar till att respondenten agerar 
onormalt, är betydligt större än vid exempelvis en telefonintervju (Jacobsen, 2002). 
Personliga intervjuer medför även högre kostnader och större tidsåtgång än telefonintervjuer. 
Vi anser dock att fördelarna med vald undersökningsmetod överväger nackdelarna. 
 
När kontakt har tagits med respektive respondent har informerat samtycke uppnåtts genom att 
vi informerat om undersökningens upplägg och dess syfte (Kvale, 1997). När tid för intervjun 
bestämts valde vi även att skicka vår intervjuguide via e-post för att på så sätt låta 
respondenterna tänka över frågorna och eventuellt ta fram information om de ombildningar 
som gjorts de senaste åren. Alternativet hade varit att inte låta intervjupersonerna ta del av 
guiden innan intervjun eller enbart skicka ut en översikt av de teman som frågorna skulle 
ställas kring. Användandet av sistnämnda metod hade lett till mer spontana svar än om hela 
intervjuguiden skickas ut. Vi anser dock att vald metod ger högre tillförlitlighet och mer 
informativa svar samt leder till minskad risk för att behöva komplettera svar vid ett senare 
tillfälle. 
 
Under intervjutillfällena har vi valt att använda en diktafon i den mån respondenterna 
samtyckt till detta. Största fördelen med detta val är att vi då i första hand kan koncentrera oss 
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på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997). I de fall intervjuobjektet känt att han/hon 
inte kan agera naturligt och avslappnat och istället föredrar att göra intervjun utan diktafon har 
detta självklart accepterats och istället har anteckningar förts under intervjun. Att inte spela in 
intervjun innebar istället att vi var tvungna att koncentrera oss på intervjuns gång och 
samtidigt skriva ner de svar som respondenten gav, vilket i viss mån ledde till att samtalet inte 
fick samma flyt som när diktafon användes. 
 
Efter att vi genomfört intervjuerna valde vi att sammanställa intervjuerna och sedan skicka 
över ett dokument till respektive respondent för verifiering. Detta val gjordes för att försäkra 
oss om att inget missförstånd skett under intervjutillfället. Genom verifiering kan vi 
säkerställa att inga felaktiga data presenteras och vi ökar således undersökningens reliabilitet 
(Jacobsen, 2002). Enligt Kvale (1997) kan utskriftens reliabilitet även ökas genom att låta två 
personer, oberoende av varandra, läsa igenom och tolka intervjun. Detta har vi dock ansett 
som mindre tids- och kostnadseffektivt, samtidigt som vi anser att den avstämning vi gjort 
med respondenten är en mer effektiv metod för att öka trovärdigheten. 
 
 
4.3.2 INTERVJUGUIDENS UTFORMNING 
 
För att få en djup förståelse för fastighetsvärderingen vid ombildning samt 
ombildningsprocessen har vi utarbetat en intervjuguide, för att på så sätt utröna de parametrar 
som påverkar. Vi har valt att göra en semistrukturerad intervju, vilket innebär att en rad teman 
och relevanta frågor tas fram vilka respondenten sedan kan prata fritt omkring (Kvale, 1997; 
Saunders et al., 2003). Denna struktur på intervju innebär att frågornas ordning kan variera 
från intervju till intervju eftersom samtalets gång kan skifta (Kvale, 1997; Saunders et al., 
2003). Den tänkta ordningen är dock den som återfinns i intervjuguiden (se bilaga). 
 
Intervjuerna är utformade utifrån vår teoretiska referensram som utvecklats i kapitel 3. 
Intervjuguiden kan med fördel delas upp i olika teman utifrån den litteratur som vi är inlästa 
på och de teorier vi utgår ifrån (Saunders et al., 2003). Vi har valt att dela upp vår intervju i 
fyra olika teman; inledande frågor, ombildning, fastighetsvärdering samt avslutande frågor. 
Det första temat syftar till att få en uppfattning om respondentens befattning och företaget 
denne jobbar på. Efter detta ställs allmänna frågor avseende ombildning och 
fastighetsvärdering för att mjuka upp respondenten och ge densamme en uppfattning om de 
frågor som komma skall. Andra temat består av mera djupgående frågor som berör 
ombildningsprocessen. I det tredje temat ställs frågor avseende fastighetsvärdering och vi 
fördjupar oss i frågor angående de värderingsmetoder som vi tagit upp i vår teori. I 
avslutningstemat kopplar vi ihop ombildningen med fastighetsvärderingen samt ger 
respondenten chansen att utöka sina svar. 
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4.4 OPERATIONALISERING 
 
Med operationalisering menas att vi gör ett abstrakt begrepp till något mätbart. Således har vi 
valt att konkretisera de begrepp som är vaga och oprecisa (Jacobsen, 2002). I vårt fall görs 
detta genom att förklara de ord och begrepp som, av respondenten, kan misstolkas. Syftet med 
våra frågor är dels att mäta i vilken utsträckning det praktiska förfarandet innan och under 
ombildningsprocessen stämmer överens med teorin. På grund av detta är det viktigt att 
intervjupersonerna har samma syn på våra frågor och ingående begrepp som vi har. Vad gäller 
de frågor som rör ombildning har vi varit särskilt noggranna med att respondenterna uppfattar 
och förstår innebörden av följande begrepp: stopplagen, hembudet och resthyresgäster. 
Angående initiativtagandet är det viktigt att respondenterna förstår att det är den 
grundläggande anledningen till ombildning som vi åsyftar. 
 
Frågorna beträffande fastighetsvärdering avser främst att mäta om samma värderingsmetoder 
används i de bolag som undersökningen innefattar. Vi vill även uttyda vilka faktorer valda 
respondenter anser viktigast för en fastighets värde. Begreppet marknadsvärde är inte direkt 
konkretiserat då vi vill uttyda om respondenternas syn på begreppet är samma som 
referensramens. Frågorna som berör värderingsmetoderna är ställda på ett öppet sätt för att 
inte styra respondenterna. Vi har dock ansett det viktigt att de olika metoderna inte 
missuppfattats och vid tvekan har vi således utförligt förklarat innebörden av respektive 
metod. Om vi märkt att respondenten varit osäker angående begreppet traditionell 
fastighetsvärdering har denna förklarats som den årliga värderingen som är vanligt 
förekommande i de flesta fastighetsbolag. 
 
Genom att vi genomfört en kvalitativ undersökning och i samband med detta gör personliga 
intervjuer har vi möjligheten att förklara begrepp som kan ses som diffusa. Vi har försökt att 
sammanställa våra intervjufrågor så konkreta som möjligt för att mäta det som 
undersökningen avser att mäta och på så sätt öka studiens validitet. Vår strävan har varit att 
genomföra den empiriska undersökningen på ett trovärdigt sätt och utan mätfel vilket, enligt 
Jacobsen (2002), höjer studiens reliabilitet. 
 

 
4.5 ANALYSMETOD 
 
När intervjuerna är genomförda och sammanställda har vi använt oss meningskoncentrering 
vid analysen. Enligt Kvale (1997) innebär meningskoncentrering att den väsentliga 
innebörden i långa meningar reduceras till korta och koncisa formuleringar, som i vår analys 
används som citat. Dessa citat används för att betona generella rön och avvikelser (Jacobsen, 
2002).  
 
Nedan följer två egna modeller som skapats för analysen. Första modellen behandlar 
ombildningsprocessen, dess beståndsdelar och vad som påverkar innan och under denna. För 
att starta en ombildningsprocess krävs att någon part tar första steget, detta behandlas under 
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”initiativtagande” . Denna del är uppbyggd utifrån teorier av Isaksson och Jonsson (2008), 
Lundén och Svensson (2008) samt Victorin (2004) angående initiativtagande till 
ombildningsprocessen i privata bolag. Denna del omfattar även Möllers (2007) teorier 
angående initiativtagande i kommunala bolag. Detta kan enligt ovan nämnda teorier skilja sig 
beroende på om bolaget är kommunalt eller privat, vilket även vår empiriska undersökning 
senare bevisat och vilket vi även redogör för i vår analys. Det är även andra faktorer som 
påverkar innan start. Dessa är i modellen invävda i ”övriga faktorer”  och innefattar 
boendekostnadsförändring, rabatt mot andrahandsmarknaden, incitament för fastighetsägaren, 
stopplagens borttagande, fastighetens läge samt övriga faktorer. Enligt Boverket (2008) är 
stopplagens försvinnande något som påverkat antalet ombildningar generellt sett. Resterande 
faktorer är sådant som inte nämns i teorier men som framkommit under vår empiriska 
undersökning. Även när processen är igång finns en rad faktorer som ger effekt på processens 
fortskridande och dess tidsåtgång. Också här kan det skilja sig beroende på om bolaget är 
privat- eller kommunägt. Inte heller detta omnämns i tidigare teorier, men tidsåtgång och 
beslutsvägar är något som tenderar att skilja sig beroende på om bolaget är kommunalt eller 
privat, vilket redogörs för i analysavsnittet. Många delar av processen är lagstadgad och 
reglerna återfinns i Ombildningslagen. Även Isaksson och Jonsson (2008), Lundén och 
Svensson (2008) samt Victorin (2004) tar upp reglerna i lagen och utvecklar dessa. Deras 
teorier angående processen återfinns i kapitel 3.2.3 Ombildningsprocessen. Under vår 
undersökning framkom att den teori som återfinns i referensramen även, i de flesta fall, 
överensstämmer med den syn våra respondenter har angående processen. Även användandet 
av ombud och övriga omvärldsfaktorer, såsom regering och konjunktur, har under vår 
datainsamling visat sig påverka ombildningsprocessen. Även detta är faktorer som 
framkommit under vår empiriska undersökning och inte nämnts i de tidigare teorier som 
återfinns i vår referensram. 
 
 

 
 
Andra modellen för analys är skapad utifrån insamlad teori och empiri. Denna modell 
behandlar fastighetsvärdering, vilken värderingsmetod som används samt värdepåverkande 
faktorer, såsom läge och skick. Under ”värderingsmetod” är de fyra olika metoderna som 
behandlas i kapitel 3.3 Fastighetsvärdering invävda samt om en, två eller flera metoder 

Övriga faktorer 

Ombildningsprocessen 

Initiativtagande 

Omvärldsfaktorer 

Privat kontra kommunalt bolag 

Ombud 
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används. Av fyra vanligast förekommande metoderna som denna uppsats innefattar är 
ortsprismetoden en process där jämförelse görs mellan den fastighet som värderingen avser 
och liknande fastigheter som nyligen har sålts på marknaden och den delen är uppbyggd på 
teorier av Appraisal Institute (2001) samt Betts & Ely (2005).  Kassaflödesmetoden går ut på 
att alla framtida intäkter och kostnader nuvärdesberäknas till dagens penningvärde och denna 
del omfattas av teorier Yard (2001), Lind (2004) samt French & Gabrielli (2004). 
Direktavkastningsmetoden baserar sig på en evighetskapitalisering av ett första års driftnetto 
och är uppbyggd av  teorier av Lind (2004) samt Persson (2008). 
Produktionskostnadsmetoden som bygger på värde efter nedlagda kostnader omfattas av 
teorier av Pagourtzi et al. (2003), French & Gabrielli, (2007) samt Persson (2008).  
Framkomna svar är sedan jämfört med de tidigare undersökningar som gjorts inom området 
av McParland et al. (2002) och Ekelid et al. (1998). Under Värdepåverkande faktorer tas 
respondernas syn upp och dessa analyseras med Appraisal Institute (2001) och Betts och Ely 
(2005) teorier angående vilka faktorer som är värdepåverkande. 
  
 

 
 
 
4.6 KAPITELSAMMANFATTNING 
 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att samla in empirisk data med hjälp av jämförande 
fallstudier. Tillämpandet av denna strategi ger oss möjligheter att utröna likheter och 
skillnader mellan de privata och kommunala fastighetsbolag som vår studie innefattar. Vi har 
valt att göra fyra intervjuer, där två av respondenterna representerar privata bolag och två 
representerar kommunala. Tack vare att vi enbart väljer ut ett fåtal respondenter har vi 
möjlighet att samla in den kvalitativa data som behövs för att genomföra en djupgående 
analys. Fördelarna med insamling av kvalitativ data är främst att den interna giltigheten är hög 
samt att datainsamlingen blir öppen och flexibel. 
 

Fastighetsvärdering 

Värdepåverkande faktorer 

Värderingsmetod 

          Pris 
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Vi har valt att genomföra vår insamling av primärdata genom personliga intervjuer. Ett 
tänkbart alternativ var telefonintervjuer, men vi anser att valt tillvägagångssätt ger en bättre 
intervjusituation med högre validitet. Under intervjutillfällena har vi i minsta möjliga mån 
försökt påverka respondenten och på så sätt undvika intervjuareffekter. För att få en djup 
förståelse för fastighetsvärdering vid ombildning samt ombildningsprocessen har vi utarbetat 
en intervjuguide för att på så sätt utröna de parametrar som påverkar. Vi har valt att göra en 
semistrukturerad intervju, vilket innebär att en rad teman och relevanta frågor tas fram, vilka 
respondenten sedan kan prata fritt kring. Intervjuguiden består av fyra teman; inledande 
frågor, ombildning, fastighetsvärdering samt avslutande frågor, där vi kopplar ihop 
fastighetsvärdering och ombildning. Intervjuguiden är sedan testad mot handledaren innan 
första intervjutillfället. En sammanställning av vad frågorna syftar till att bidra med är 
utarbetad (se bilaga). Genom vår operationalisering konkretiserar vi viktiga begrepp som kan 
ses som diffusa. På så sätt kan vi mäta rätt saker utan mätfel och ökar således studiens 
validitet och reliabilitet. När vi har analyserat vår data har vi använt oss av 
meningskoncentrering vilket innebär att långa uttalande görs om till korta citat för att betona 
likheter och skillnader. 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel kopplar vi samman vår teoretiska referensram med insamlad empirisk data. 
Genom detta tydliggör vi samband och avvikelser mellan de respondenter som 
undersökningen innefattar och jämför dessa med referensramen. Analysen inleds med 
initiativtagande i privata och kommunala bolag. Kapitlet fortsätter med 
ombildningsprocessen och vilka svårigheter som uppkommer under denna samt 
bakomliggande faktorer som initierar en ombildning. Därefter analyseras de faktorer som 
påverkar en fastighets värde och slutligen redogör vi för de värderingsmetoder som normalt 
används i samband med fastighetsvärdering vid en ombildning. 

 
 

5.1 OMBILDNING 
 
5.1.1 OMBILDNING I PRIVATA BOSTADSBOLAG 
 
I privata bostadsbolag genomförs, enligt Isaksson och Jonsson (2008) samt Lundén och 
Svensson (2008), ombildningar antingen på grund av att fastighetsägaren erbjuder 
hyresgästerna att förvärva fastigheten eller genom att hyresgästerna utnyttjar reglerna i 
Ombildningslagen och köper fastigheten. 
 
Enligt såväl Wallenås som Årman har de ombildningar som genomförts i deras företag enbart 
skett på grund av hyresgästernas initiativ, där företaget sedan erbjudit föreningen att köpa 
fastigheten. Detta beror i Heimstadens fall på att företaget vill expandera och utöka sitt 
fastighetsbestånd och har således inga direkta intressen av att själva vara aktiva för att sälja av 
sina fastigheter.  
 
 
5.1.2 OMBILDNING I KOMMUNALA BOSTADSBOLAG 
 
Enligt Möller (2007) sker ombildning i kommunala bostadsföretag antingen genom att 
bostadsföretaget tar initiativ eller så sker ombildning på grund av ett politiskt beslut med 
allmänt erbjudande. De kommunala bostadsbolag som vår undersökning omfattar har antingen 
ombildat på grund av ett politiskt initiativ eller genom ett beslut från bostadsbolagets koncern. 
 
Anledningen till att ombildningarna i Växjö genomfördes grundades, enligt Andersson, i att 
det skedde ett skifte i kommunfullmäktige i samband med det senaste valet. Alliansen, som 
till skillnad från oppositionen ställer sig positiva till ombildningar i allmännyttans bestånd, 
fick då majoritet. I samband med detta fick företaget in två förfrågningar från deras 
hyresgäster vilket har lett till att ombildningar kunnat genomföras. ”Det politiska beslut som 
fattades var att det skulle komma en förfrågan från hyresgästerna och inte Hyresbostäder 
själva” berättar Andersson. Detta motsäger Möller (2007) som hävdar att initiativ till 
ombildning i allmännyttan så gott som aldrig tas av hyresgäster själva. 
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Initiativ till ombildning i Poseidons fastigheter i Göteborg kom från koncernen, vilka valde ut 
ett geografiskt område som de ansåg lämpligt att ombilda. Det gjordes en utredning av ett 
flertal områden innan koncernen kom fram till att just detta var bäst lämpat. ”Anledningen till 
att området valdes ut var för att få en bra mix av boendeformer i området samt att ge 
hyresgästerna möjlighet att göra en boendekarriär” beskriver Nilsson. Detta stämmer väl 
överens med Möllers (2007) teorier, då denne hävdar att ombildningar i kommunala bolag 
ofta görs för att öka variationen av upplåtelseformer i ett visst område. 
 
 
5.1.3 PROCESSENS DELAR 
 
För att en ombildningsprocess ska kunna starta krävs att hyresrättsinnehavarna går samman 
och bildar en bostadsrättsförening. För att göra det krävs att föreningen har minst tre 
medlemmar, styrelse och revisor har utsetts, stadgar har antagits samt att föreningen är 
registrerad hos Bolagsverket (BRL). Dessa krav har i samtliga fall uppfyllts av de föreningar 
som förvärvat fastigheter av de företag som denna undersökning omfattar. 
 
I fallen med de båda privata bolagen har det, efter bostadsrättsföreningens bildande, skett 
någon form av startmöte där antingen företaget eller företagets ombud presenterat vad en 
ombildning innebär och hur processen kommer att fortskrida. I de kommunala bolagen var 
orsaken till ombildningen annorlunda jämfört med de privata. På grund av detta skedde det 
första mötet redan innan bostadsföreningen hade bildats. 
 
Efter startmötet skiljer sig processen på vissa punkter från företag till företag. I de båda 
kommunala bolagen bildades härefter bostadsrättsföreningens styrelse medan de privata 
bolagen redan i detta skede börjar diskutera priset för fastigheten. ”Efter informationsmötet är 
det viktigt att ge hyresgästerna god tid att tänka över förslaget” understryker dock Wallenås. 
 
Enligt BRL måste, innan beslut om köp fattas, en ekonomisk plan sammanställas och till detta 
ska ett besiktningsprotokoll rörande fastighetens skick bifogas. Lagen nämner inget om när 
denna tekniska besiktning ska genomföras och således har även respondenterna olika syn på 
hur och när denna genomfördes. Enligt Andersson bokades den tekniska besiktningen in redan 
efter det första mötet medan den enligt Årman gjordes först efter att priset diskuterats. 
Wallenås å andra sidan, lägger ingen vikt vid tidpunkten för besiktningen utan menar istället 
att en besiktningsman anlitas under processens gång. Enligt Nilsson sammanställs den 
tekniska informationen löpande. ”I den tekniska besiktningen framkommer vilka tekniska 
skulder som finns” framhåller Årman och tillägger att dessa brister blir en förhandlingsfråga 
parterna emellan. Även Wallenås och Nilsson hävdar att det inte sällan framkommer brister i 
den tekniska besiktningen som leder till att föreningen eller dess ombud försöker förhandla 
ner priset. Vad som ska åtgärdas innan tillträdesdagen och vilken prisnedsättning de eftersatta 
underhållet ska resultera i är en förhandlingsfråga, som enligt Wallenås tenderar att dra ut på 
tiden och försena försäljningen med flera månader. 
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När sedan ett beslut om förvärv ska fattas måste detta, enligt BRL, ske på föreningsstämman, 
där minst två tredjedelar av de lägenheter som omfattas av förvärvet gett sitt samtycke till 
detta. I samtliga ombildningar som våra respondenter redovisat har naturligtvis kvalificerad 
majoritet uppnåtts. Årman poängterar dock att det finns fall då denna majoritet inte uppnåtts 
och att försäljning således inte har kunnat genomföras. Enligt Lundén och Svensson (2008), 
finns det dock inget krav på att de som har gått med på beslutet sedan förvärvar en 
bostadsrätt. Så var fallet vid den ombildning Nilsson var delaktig i. ”42 av 78 köpte vid 
tillträdet, men det fanns två tredjedelars majoritet”  framför Nilsson och påpekar att 
kvalificerad majoritet hade uppnåtts på köpestämman. 
 
För att den ekonomiska planen ska kunna upprättas måste finansieringsfrågorna för förvärvet 
vara lösta. Är finansieringen ej fastställd kan inte heller föreningens kostnader samt storlek på 
insatser och avgifter anges (Victorin, 2004). ”På grund av bankernas hårda krav är det 
viktigt att redan i ett tidigt skede söka finansiering”  betonar Wallenås. Årman menar att 
finansiering ofta sker parallellt med övriga delar i processen, men detta kan skilja sig 
beroende på vilket ombud hyresgästerna anlitar. Enligt såväl Andersson som Nilsson har det 
dock inte varit några problem med finansieringen för de bostadsrättsföreningarna i de 
ombildningar som de varit delaktiga i. 
 
När den kvalificerade majoriteten, som enligt BRL krävs, har uppnåtts och finansieringen är 
klar skrivs kontrakt och parterna kommer överens om en tillträdesdag. När köpet är klart tar 
föreningen över de kontrakt och avtal som löper med fastigheten. Dessa steg sker i samtliga 
respondenters fall. Enligt Årman och Andersson har deras bolag ingen kontakt med 
föreningen efter tillträdet förutom frågor rörande förvaltning. Wallenås däremot, berättar att 
bolaget gör en likvidavräkning två månader efter frånträdet där intäkter och kostnader 
kontrolleras av båda parter, vilket görs för att reglera eventuella ekonomiska felaktigheter. 
Nilsson påpekar att Poseidon gör löpande uppföljningar varje kvartal för att kontrollera de 
boendes välmående, deras ekonomi och framtidsplaner samt vilken relation de har till 
företaget idag. ”Det viktigaste är att lämna kunden nöjd” påpekar Nilsson. Han tillägger även 
att de hyresgäster som varken ville bo kvar som resthyresgäster eller köpa sin bostadsrätt, 
gavs möjlighet att flytta till en hyresrätt i en annan del av företagets fastighetsbestånd. 
 
Tillvägagångssättet för försäljningen skiljer sig avseende de ombildningarna som skedde i 
Hyresbostäders bestånd gentemot övriga respondenter. Processen vid försäljningarna började 
här med att fastigheterna först såldes till dotterbolag, vilka i sin tur såldes till 
bostadsrättsföreningarna. Dessa portionerades sedan ut till bostadsrätter och bolagen gick 
därefter i likvidation. ”Detta försäljningssätt används på grund av skattetekniska skäl” 
fastställer Andersson. 
 
Med hembud menas, enligt OmbL; fast egendom som utgör hyreshus- eller småhusenhet och 
för vilken en intresseanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte 
utan att den förening som har gjort intresseanmälan har erbjudits att förvärva hela hyreshus- 
eller småhusenheten. Ingen av de berörda respondenterna har varit med vid någon ombildning 
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där hyresgästerna utnyttjat hembudet, detta beror på att inga av de aktuella fastigheterna har 
legat ute till försäljning för någon annan köpare. 
 
Det finns i teorin inga bestämmelser om hur lång eller hur kort tid en ombildning måste ta. 
Respondenternas svar är inte entydiga, då yttre omständigheter i vissa fall gjort att processen 
dragit ut på tiden. Såväl Wallenås som Årman hävdar att det är svårt att genomföra en 
ombildning på mindre än ett halvår. ”Det är svårt att genomföra en ombildning på mindre än 
sex månader” menar Wallenås och tesen stärks av Årman som uttrycker att ”sex månader är 
ett extremfall och mycket ovanligt”. I både de kommunala fall som undersökningen omfattar 
har processen dragit ut på tiden på grund av politiska motstridigheter. Intresset fanns dock 
fortfarande kvar, vilket i båda fallen ledde till att processen kunder återupptas vid ett senare 
tillfälle.  
 
Såväl Andersson som Nilsson betonar att det i de kommunala bolagen blir en lång 
beslutsprocess då beslut ska tas på flera nivåer. Andersson menar att processen kan dra ut på 
tiden då Hyresbostäders moderbolag först ska fatta ett beslut, vilket i sin tur måste debatteras 
och behandlas i kommunfullmäktige. Även Nilsson talar om beslut som måste förankras i 
såväl bolagets styrelse som koncernens. 
 
Svårigheter under processen gång kan vara av många skilda slag, där problemet med 
finansiering är en faktor som såväl Årman som Wallenås tar upp. ”Det är framförallt 
finansieringen i dagens läge som är den trånga sektorn, där bankerna inte ens lämnar en 
offert till föreningen” berättar Årman och tillägger att även enskilda personer inte kunnat lösa 
finansiering och istället bott kvar som resthyresgäster. Detta stärks av Wallenås då han 
påpekar att ”affärer det senaste året dragit ut på tiden på grund av att kreditgivningen har 
varit problematiskt”. 
 
Ett annat problem Årman nämner är att kvalificerad majoritet inte uppnås i föreningen på 
köpestämman. Enligt BRL måste två tredjedelar av de lägenheter som omfattas av förvärvet 
gett sitt samtycke till köpet på föreningsstämman. Nilsson berättar av egen erfarenhet om 
problemet med att göra en omröstning för tidigt då en sådan genomfördes redan på det första 
mötet. Kvalificerad majoritet uppnåddes inte vid denna omröstning vilket ledde till problem 
senare i processen. ”Några som var emot ombildning senare i framtiden hänvisade till den 
omröstningen” beskriver Nilsson och menar att information angående att detta bara var en 
intresseundersökning inte klart framgick till hyresgästerna. 
 
Vidare redogör Nilsson för problemet med personkemin mellan konsulten och hyresgästerna. 
Hyresgästerna fick ett visst avstånd till konsulten då de var för påflugna på att göra affärer. 
”Konsulten var inte van vid att jobba med den typen av människor” menar Nilsson. Här kan 
paralleller dras med Wallenås uttalande om att det är viktigt att ge hyresgästerna god tid för 
eftertanke. 
 
Ytterligare ett problem, som i de kommunala bolagen har tenderat att dra ut på tiden, är de 
politiska motstridigheter som kan finnas i kommunen. Trots att en förfrågan kom in från 



Faktorer som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning 

~ 34 ~ 

hyresgästerna angående ombildning i Hyresbostäders fastigheter drog processen ut på tiden. 
”Det var inte läge för ombildning eftersom oppositionen då var i majoritet” förklarar 
Andersson. Det var först när alliansen fick majoritet i kommunfullmäktige som 
ombildningarna kunde genomföras. Även Nilsson nämner problemet med politiska 
motstridigheter vilket medförde att även denna process avstannade. 
 
Användandet av ombud är vanligt från såväl företagets som bostadsrättsföreningens sida. 
Dock har Heimstaden historiskt sett nästan alltid skött processen själva då de besitter den 
sortens kompetens i företaget. ”Konsulter tas in för att testa om de kan något som inte vi 
själva kan eller att marknaden är relativt ny” berättar Årman och förklarar att på en ny 
marknad saknas ofta kontakter. Även Hyresbostäder anlitade en konsult som skötte hela 
processen i de två ombildningar som gjorts. ”En konsult togs in för att representera företaget 
och driva processen då det var första gången en ombildning genomfördes inom företaget” 
förklarar Andersson. Också Poseidon använde sig av ett ombud i processen, dock var även 
Nilsson delaktig som representant för Poseidon. Anledningen till att just Nilsson företrädde 
företaget var att han sedan tidigare hade bra kontakt med hyresgästerna i området. Enligt 
Wallenås använder sig även Akelius så gott som alltid sig av en konsult som företräder 
företaget i processens gång och betonar att samspelet mellan företaget och konsulten är 
mycket viktigt. 
 
”Hyresgästerna anlitar ett ombud som företräder dem under processen, då detta är ett krav 
från företagets sida” poängterar Wallenås. Enligt Årman är detta inget krav i Heimstaden. 
”Vi rekommenderar att föreningen anlitar ett ombud som kan föra deras talan” tillägger han 
dock. I de ombildningar som skett i Hyresbostäders fastighetsbestånd har föreningen alltid 
företrätts av ett ombud. Skillnader kan uttydas i den ombildning som skedde i Poseidon, då 
föreningen valde att inte anlita något ombud och istället lät styrelsen företräda föreningen. 
 
 
5.1.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR OMBILDNINGAR 
 
Enligt Jan Nilsson, Daniel Wallenås och Fredrik Årman använder sig deras företag av 
bokstavskategorisering för att dela in sitt fastighetsbestånd. Jan-Åke Andersson berättar att de 
inte använder sig av någon kategorisering, men trots detta har en bra uppfattning om vilka 
områden och fastigheter som är mer attraktiva än andra. Samtliga respondenter menar att det 
geografiska läget är den faktor som i störst utsträckning påverkar fastighetens värde. På grund 
av detta har de bostäder som ombildats i de privata bolagen uteslutande befunnit sig i A- eller 
B-lägen. Även de ombildningar som Andersson medverkade i har skett i områden som anses 
som attraktiva. Den ombildning Nilsson var delaktig i skedde däremot inte i något A- eller B-
läge då anledningen till ombildningen främst var att skapa bostäder med annan upplåtelseform 
än hyresrätt.  
 
Enligt såväl Wallenås som Årman har finanskrisen haft inverkan på antalet lägenheter som 
ombildats sen krisens början. ”Kraven på låntagarna har skärpts och bankerna har blivit 
betydligt försiktigare vad gäller utlåning” menar Wallenås vara bidragande orsaker till att 
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antalet ombildningar minskat. Fredrik Årman på Heimstaden nämner även han att bankerna 
blivit restriktivare vad gäller utlåning. Han berättar även att bankernas värderingar av 
bostadsrätter och vilka fastigheter de är beredda att låna ut till kan påverka. Enligt Årman är 
det numera mer styrt uppifrån och han upplever att de lokala kontoren inte själva kan ta beslut 
angående dessa typer av lån. Nilsson tror att rådande konjunkturen påverkar hela 
bostadsrättsmarknaden. Han tror inte att människor idag har möjlighet att betala en hög insats 
och samtidigt drabbas av en hög avgift. ”Det är inte rimligt i den rådande konjunkturen” 
påpekar han. Jan-Åke Andersson motsäger dock övriga respondenter då han inte tror att 
finanskrisen har påverkat antalet ombildningar i just Växjö. ”Det är snarare läget och 
intresset för ombildning i sig som påverkar” anser Andersson. 
 
De både privata bolag som undersökningen innefattar räknar ut en rabatt för hyresgästerna 
gentemot priserna på andrahandsmarknaden. ”Den räknas ut genom skillnaden på insatsen på 
den enskilda lägenheten mot vad den kan säljas för på en öppen marknad” klargör Wallenås. 
Även Årman talar om att hyresgästerna ska få en viss rabatt vid ombildningen för att affären 
ska vara intressant. ”Rabatten varierar beroende på vilken marknad man befinner sig på” 
berättar Årman och tillägger att rabatten normalt ligger på 20-30 procent, men i vissa 
extremfall kan nå upp till 40-50 procent. 
 
Även Andersson framhåller att det vid ombildningarna fanns en rabatt satt i relation till 
marknaden, då priserna uppgick till ungefär 75-80 procent av marknadspriset. Nilssons talar 
inte direkt om någon rabatt för hyresgästerna men nämner att insatserna vid den ombildning 
han var delaktig i var låga och han tror att vid en försäljning idag skulle de boende få det 
dubbla jämfört med vid upplåtelsen. Denna tes förstärks ytterligare av Andersson, då han 
nämner att vissa valde att sälja sina lägenheter direkt efter ombildning och då gjorde en bra 
affär. ”Det är så marknaden fungerar” betonar han. 
 
Innan föreningen förvärvar fastigheten är det viktigt att finansieringsfrågor är lösta, detta på 
grund av att föreningens kostnader samt storlek på insatser och avgifter ska kunna fastställas 
(Victorin, 2004). Samtliga respondenter tar upp viktning av insatser och avgifter för att på så 
sätt fastställa boendekostnaden för den enskilde bostadsrättsinnehavaren. ”Man vill som 
enskild hyresgäst se en uppsida” påpekar Årman och menar att hyresgästerna vill ha en 
positiv boendekostnadsförändring vid en ombildning. Nilsson nämner att hyresgästerna vid 
den ombildning han var delaktig i fick minskad boendekostnad på ungefär 20 procent. 
Wallenås definierar boendekostnadsförändringen som hyran innan ombildning, jämfört med 
den nya avgiften plus den enskilde bostadsrättsinnehavarens räntekostnader netto. 
 
Samtliga respondenter hävdar att det är lönsammare för ett företag att sälja till en 
bostadsrättsförening. ”Företaget får bättre betalt om de säljer till en bostadsrättsförening än 
om det säljer till ett annat fastighetsbolag” berättar Årman och förklarar att en privat 
investerare sällan kan konkurrera med en förening. Wallenås bekräftar Årmans uttalande och 
bedömer att en fastighetsägare idag tjänar ungefär 10-20 procent mer när de ombildar och 
säljer till en förening än om de säljer till ett annat företag. Andersson vill inte spekulera i hur 
mycket det skiljer, men bekräftar att det är mer ekonomiskt lönsamt att sälja till en 
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bostadsrättsförening än till en vanlig förvaltare. Även Nilsson anser att det är mer lönsamt att 
sälja till en bostadsrättförening, men menar även att de boende tjänade på affären. ”Både 
Poseidon och hyresgästerna är vinnare i ombildningen”  tillägger Nilsson. Även Årman 
hävdar att det blir en ekonomisk vinst för såväl företag som föreningen, men poängterar att 
även vid en vanlig fastighetsaffär måste båda parter tro på en bra affär för att den ska kunna 
genomföras. 
 
Sedan juli 2007 är det möjligt för allmännyttiga bostadsbolag att ombilda hyresrätter i deras 
fastighetsbestånd till bostadsrätter utan länsstyrelsens tillstånd (Boverket, 2008; SFS 
2007:480). Tillståndspliktens borttagande har enligt Boverket (2008) inneburit ett ökat 
intresse för utförsäljning av det allmännyttiga bostadsbeståndet. Enligt Andersson har 
stopplagens borttagande märkts av på så sätt att det uppkommit en dialog mellan köpare och 
säljare angående försäljning. Årman menar dock att borttagandet främst haft en inverkan på 
Stockholm, där de allmännyttiga bostadsbolagen varit mycket offensiva och erbjudit nästan 
alla fastigheter till försäljning. Han menar att priserna många gångar har varit kraftigt 
dumpade, men tillägger även att Stockholm är en speciell marknad. Hyrorna är där ofta låga 
och priserna på bostadsrätter höga, vilket leder till en boendekostnadshöjning som är svår att 
sälja in trots att det egentligen är en bra affär.  
 
Andra faktorer som kan påverka antalet ombildningar kan, enligt Wallenås, vara att många 
gärna vill granska ombildningsalternativet innan de tar beslut. Han nämner även att medias 
bild av fenomenet givit en negativ inverkan, då hyresgästerna numera ställer sig tveksammare 
till ombildning. 
 
 

5.2 FASTIGHETSVÄRDERING 
 
5.2.1 MARKNADSVÄRDE 
 
Marknadsvärdet är det sannolika värde till vilket en tillgång som ska byta ägare är uppskattat 
till. Tidpunkten för värderingen är när det finns en villig köpare och en villig säljare som båda 
är intresserade av en transaktion, där det getts rimlig tid för marknadsföring samt att parterna 
har handlat försiktigt och utan tvång och där transaktionen skett på en fri och öppen marknad 
(Pagourtzi et al., 2003). Respondenternas syn på marknadsvärde liknar ovanstående 
beskrivning, dock tillägger Årman att detta beror på vem köparen är. ”Är den troliga köparen 
en bostadsrättsförening uppgår marknadsvärdet till ombildningsvärdet” förklarar han och 
tillägger att om försäljning sker till annan fastighetsägare är det istället avkastningsvärdet som 
ses som marknadsvärde. Detta leder i sin tur till att marknadsvärdet kan variera beroende på 
vem köparen är. 
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5.2.2 ORTSPRISMETODEN 
 
Ortsprismetoden beskrivs, av Appraisal Institute (2001), som en process där jämförelse görs 
mellan den fastighet som värderingen avser och liknande fastigheter som nyligen har sålts på 
marknaden. ”Vi tittade vad priserna låg på liknande objekt på andrahandsmarknaden” 
förklarar Andersson och framhåller att det var ortsprismetoden som användes vid deras 
värdering inför ombildningarna. Ortsprismetoden kan, med stöd av French (2004), användas 
där det finns gott om information om objekt som nyligen sålts, vilket det fanns vid dessa 
ombildningar. Även övriga tre respondenter använder sig till stor del av ortsprismetoden, 
dock i kombination med en eller flera andra metoder. Enligt McParland et al. (2002) anser 
många värderare att ortsprismetoden är basen för alla övriga värderingsmetoder. Denna teori 
stärks av vår undersökning då alla respondenter till stor del använder sig av denna metod som 
grund i värderingen inför ombildning. 
 
”Det går inte bara förlita sig på ortsprismetoden då varje fastighet kan skilja sig även om de 
ligger i samma område” understryker Årman, vilket stämmer överens med vår teoretiska 
referensram då Betts och Ely (2005) framhäver att en konkurrenskraftig fastighet måste vara 
jämförbar avseende storlek, form och funktion. Årman berättar vidare att om en fastighet 
enbart består av ettor tenderar detta att höja kvadratmeterpriset. Det blir därmed svårt att 
använda den direkta ortprismetod som kallas areametoden (Persson, 2008). 
 
Enligt Appraisal Institute (2001) finns det ett flertal fysiska och geografiska parametrar som 
påverkar fastighetens slutgiltiga värde, där fastighetens läge i synnerhet är en viktig faktor. 
Tillgång till lokaltrafik, större motorleder, skolor och köpcentrum är, enligt Betts och Ely 
(2005), andra viktiga faktorer. Dessa författares teorier stärks av de empiriska data vi samlat 
in från samtliga fyra respondenter. ”Läge, läge och åter läge” betonar Årman på frågan om 
vilka faktorer som främst påverkar fastighetens värde. Vilken kommun, vilken ort, vilken stad 
och vilken del av staden är omständigheter som måste tas hänsyn till. Även de andra 
respondenterna påpekar att det först och främst är läget som påverkar värdet på fastigheten. 
 
Appraisal Institute (2001) beskriver även vikten av att identifiera fastighetens fysiska 
egenskaper, vilka kan innefatta byggnadsmaterial, ålder och funktionsduglighet. Både 
Appraisal Institute (2001) och Betts och Ely (2005) betonar att problem med uppskjutna 
underhåll måste tas med i beräkningen för fastighetens värde. ”Eftersatt underhåll är en viktig 
faktor”  påstår Andersson och teorierna förstärks även av övriga respondenter som menar att 
fastighetens tekniska skick är en betydande faktor. ”Priset i förhållande till räntan spelar 
också roll” avslutar Nilsson och skiljer sig då jämfört med övriga respondenter då han 
nämner en tredje faktor. 
 
 
5.2.3 KASSAFLÖDESMETODEN 
 
Nilsson berättar att de förutom ortsprismetoden använder en avkastningsmetod där de tittar på 
intäkter och kostnader. Denna sistnämnda metod beskriver Yard (2001) som 



Faktorer som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning 

~ 38 ~ 

kassaflödesmetoden, där alla framtida intäkter och kostnader nuvärdesberäknas till dagens 
penningvärde. Metoden används, enligt French (2004), för bostadsfastigheter som generar ett 
framtida kassaflöde genom uthyrning. Även Årman bekräftar att kassaflödesmetoden används 
tillsammans med ortsprismetoden när Heimstaden värderar sina fastigheter inför en 
ombildning. Wallenås berättar att även i den metoden som Akelius utvecklat tillämpas en 
kassaflödesanalys. ”Först sammanställs hyror samt övriga kostnader och intäkter som rör 
fastigheten” förklarar han. En anledning till att metoden är populär kan, enligt McParland et 
al. (2002), bero på att denna metod rekommenderas av Svenskt Fastighetsindex. 
 
”Det är inte metoden i sig som gör värderingen tillförlitlig”  fortsätter Wallenås och påpekar 
att de viktiga är att de parametrar som stoppas in i metoden är korrekt uppskattade. Detta 
stärks av artikeln Discounted cash flow: Accounting for uncertaintly, skriven av French & 
Gabrielli (2004), som förklarar att värdet bygger på framtida prognoser och risken alltid finns 
för uteblivna intäkter och oförutsedda kostnader. Detta är något som även Wallenås tar upp, 
då han menar att det kan finnas svårigheter att förutspå omvärlden. Lind (2004) påpekar också 
problematiken med kassaflödesmetoden då de indata som krävs inte kan läsas av på 
marknaden.  
 
 
5.2.4 DIREKTAVKASTNINGSMETODEN 
 
Bortsett från Wallenås, har ingen av de berörda intervjupersonerna angivit att 
direktavkastningsmetoden används när fastigheter värderas inför ombildning. Detta stämmer 
bra överens med vår teoretiska referensram, då Persson (2008) hävdar att uppbyggnaden av 
metoden är enkel men användningen är begränsad. Enligt Appraisal Institute (2008) lämpar 
sig metoden mindre bra när kostnader och intäkter förväntas att förändras i ett oregelbundet 
mönster under en tidsperiod. Med hänsyn till detta skulle metoden dock kunna anses 
tillförlitlig vid värdering inför ombildning då de intäkter och kostnader som berör fastigheten 
torde vara stabila över tiden. 
 
 
5.2.5 PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN 
 
Produktionskostnadsmetoden består, enligt Persson (2008), av värde utifrån nedlagda 
kostnader. Fastighetsägaren kommer då bedöma fastighetens marknadsvärde med hänvisning 
till den kostnad som uppstår om fastigheten skulle återuppföras (French & Gabrielli, 2007; 
Pagourtzi et al., 2003). Ingen av undersökningens respondenter har nämnt denna metod som 
intressant vad avser fastighetsvärdering inför ombildning. Detta förstärker tidigare teser, där 
French och Gabrielli (2007), McParland et al. (2002) samt Pagourtzi et al. (2003) förklarar att 
metoden främst används när det rör sig om fastigheter som sällan värderas och då det finns få 
jämförbara objekt. Detta torde bero på att det vid fastighetsvärderingar som gäller ombildning 
finns gott om jämförelseobjekt att tillgå. 
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5.2.6 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
 
Ekelid et al. (1998) visar i sin rapport att det numera blivit allt vanligare att två metoder vid 
fastighetsvärdering. De påvisar även att den vanligaste kombinationen som används är 
ortsprismetoden tillsammans med kassaflödesmetoden. Både Wallenås och Årman, som 
arbetar i privat företag som gjort ett flertal ombildningar, påpekar att de har utvecklat egna 
metoder för värdering inför ombildning som innehåller mer än en metod. ”Företaget har 
utvecklat en egen kalkylmetod som kan ses som en blandning av kassaflödesmetoden, 
ortsprismetoden och till viss del direktavkastningsmetoden” berättar Wallenås. Årman 
förklarar att deras metod bygger på en kombination av ortspris- och kassaflödesmetoden. De 
kommunala bolagen, å andra sidan, har inte genomfört ombildningar i samma utsträckning 
och således inte utvecklat någon egen värderingsmetod. Enligt Nilsson använder sig dock 
även Poseidon av två metoder vid värdering inför ombildning då även de använder 
ortsprismetoden tillsammans med kassaflödesmetoden. Andersson berättar att när de 
genomförde sina ombildningar använde de sig av ortprismetoden och han skiljer sig därmed 
jämfört med övriga respondenter som kombinerar två eller flera metoder.  
 
Samtliga respondenter hävdar att den traditionella fastighetsvärderingen skiljer sig på vissa 
punkter jämför med värdering inför ombildning. ”Vid fastighetsvärdering inför en ombildning 
går man mer på djupet och det görs en mer noggrann värdering” påpekar Andersson och 
detta stöds även av Nilsson som betonar att ”Man analyserar de faktorer som påverkar och 
man går verkligen på djupet”. Även Wallenås och Årman vidhåller att det används olika 
metoder beroende på om det rör sig om traditionell fastighetsvärdering eller värdering inför 
ombildning. 
 
 

5.3 KAPITELSAMMANFATTNING 
 
Genom att analysera insamlad empirisk data har vi kunnat uttyda likheter och skillnader 
respondenterna emellan, men även mellan respondenterna och referensramen. Vi kan uttyda 
skillnader avseende initiativtagandet till ombildning när jämförelse görs mellan privata och 
kommunala bolag, vilket även stämmer överens med vår teoretiska referensram. Vi kan även 
se att processen är ganska lika mellan de olika bolagen, dock poängterar respondenterna olika 
steg som speciellt viktiga. Det kan även klargöras att tidåtgången för en ombildningsprocess 
varierar på grund av olika faktorer. I kommunala bolag torde en längre beslutsprocess även 
leda till en längre ombildningsprocess. Respondenter från de privata bolagen hävdar att det är 
svårt att genomföra en ombildning på mindre än sex månader. Övriga svårigheter som kan 
uppstå under processens gång är finansiering, politiska motstridigheter samt att kvalificerad 
majoritet inte uppnås vid föreningsstämman. Genom undersökningen har vi även kommit 
fram till att såväl bostadsrättsföreningen som fastighetsägaren ofta använder ett ombud som 
företräder dem under processen. Angående de faktorer som påverkar antalet ombildningar kan 
vi se att läget, konjunkturen, boendekostnadsförändringen samt rabatten mot 
andrahandmarknaden alla har mer eller mindre inverkan. Samtliga intervjuobjekt är även 
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överens om att en försäljning till en bostadsrättsförening är mer ekonomiskt lönsamt gentemot 
en försäljning till en annan fastighetsägare. 
 
Vad gäller marknadsvärdet är intervjupersonerna likstämmiga sinsemellan och även med 
referensramen. Basen för samtliga respondenters värderingar är ortsprismetoden. Denna 
mixas ofta med kassaflödesmetoden och i vissa fall direktavkastningsmetoden. Samtliga 
respondenter är överens om att det i största utsträckning är fastighetens läge som påverkar 
dess värde. Även eftersatt underhåll är en viktig parameter när värdet på fastigheten ska 
fastställas. Ovanstående faktorer är även de som i teorin tas upp som viktiga faktorer vid 
fastighetsvärdering. Tidigare undersökningar inom området, som visar att två metoder blivit 
allt vanligare, besannas genom vår undersökning då de flesta använder två eller fler metoder.  
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6. SLUTSATSER 
 

I det sista avsnittet redovisar vi resultatet av vår undersökning och kopplar samman detta 
med vår problemformulering och vårt syfte. Vi drar egna slutsatser utifrån vår undersökning 
avseende de faktorer som påverkar fastighetsvärderingen och ombildningsprocessen. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatt forskning som berör de tankar och idéer som dykt upp under 
uppsatsens gång. 

 
 

6.1 SLUTSATSER 
 
Genom vår studie har vi kunnat konstatera att ett flertal faktorer påverkar såväl 
ombildningsprocessen som fastighetsvärderingen vid ombildning. Processen som helhet och 
de värderingsmetoder som används kan vid en första anblick ses som snarlika i samtliga 
bolag. Vid en mer djupgående granskning kan vi dock utröna parametrar som skiljer sig, 
bolagen emellan och även jämfört med vår teoretiska referensram. Genom följande slutsatser 
försöker vi besvara vår problemformulering: Vilka faktorer påverkar ombildningsprocessen 
och fastighetsvärderingen vid ombildning i kommunala och privata bolag? 
 
Med stöd av genomförd studie kan vi se att det finns ett flertal faktorer som påverkar om 
parterna är intresserade av att starta en ombildningsprocess. Vi kan dra slutsatsen att båda 
parter gynnas ekonomiskt av att en fastighet ombildas. Hyresgästerna får vid ombildning en 
rabatt gentemot andrahandsmarknaden, vilket torde vara en viktig faktor för att få 
hyresgästerna intresserade. Fastighetsägaren, å andra sidan, kan sälja till ett högre pris om 
denne säljer till en bostadsrättsförening än om de säljer till ett annat fastighetsbolag. På grund 
av det högre försäljningspriset har fastighetsägaren möjlighet att ge föreningen ovan nämnda 
rabatt, vilket leder till en win-win-situation. En annan viktig faktor är 
boendekostnadsförändringen för den enskilde individen, då det är svårt att genomföra en 
ombildning där den boende drabbas av en högre boendekostnad. Vi kan även fastställa att 
konjunkturläget torde påverkar antalet ombildningar, då en lågkonjunktur tenderar att leda till 
att färre fastigheter ombildas. 
 
Genom studien kan vi konstatera att ombildningar i privat bolag tenderar att ske på 
hyresgästernas initiativ medan ombildning i kommunala bolag initieras från högre instans, 
såsom koncernen eller kommunfullmäktige. I privata bolag är tendensen att fastigheter med 
attraktiva lägen ombildas, medan det i ett kommunalt bolag inte behöver vara läget som är det 
viktigaste. Anledningen kan istället vara att skapa en mix av upplåtelseformer i ett område. Vi 
tolkar detta som att kommunala bolag inte enbart ser till ekonomiska faktorer utan även har ett 
visst ansvar gentemot kommunens invånare. 
 
Ombildningsprocessens steg skiljer sig inte nämnvärt mellan bolagen eftersom många avsnitt 
är lagstadgade. Då vi inte kan uttyda några större skillnader, förutom att stegens inbördes 
ordning kan variera, kan vi dra slutsatsen att processens gång är allmänt vedertagen i 
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branschen. Tidigare nämnda samhällsansvar från kommunala bolags sida stärks då dessa, i 
vissa fall, gör en uppföljning för att kontrollera de boendes situation efter ombildningen. Vi 
kan även fastslå att hembudet inte utnyttjas i vare sig privata eller kommunala bolag eftersom 
försäljningarna aldrig har riktat sig till annan köpare än bostadsrättsföreningen. Enligt oss 
vore det ett fatalt misstag, ur ett ekonomiskt perspektiv, att i denna situation sälja till annan 
part än föreningen då vi tidigare konstaterat att ett högre försäljningspris kan erhållas då 
fastigheten säljs till en bostadsrättsförening. Vi kan genom studien även konstatera att 
användandet av ombud från såväl bolagets som föreningens sida är vanligt. Främsta 
anledningen till detta torde vara att tillräcklig kompetens inte finns i företagen eller 
föreningarna. 
 
Vi kan urskilja vissa olikheter mellan privata och kommunala bolag gällande tidsåtgången i 
ombildningsprocessen. I de båda kommunala fallen har processen tenderat att ta längre tid 
gentemot de privata. Detta beror, enligt oss, på att beslutvägarna inom de kommunala bolagen 
tenderar att vara betydligt längre samt att de politiska motstridigheter som uppkommit lett till 
att processen dragit ut på tiden. Beslutsvägarna i ett privat bolag uttyder vi som betydligt 
kortare och smidigare. Alla dessa orsaker gör att en ombildning kan genomföras snabbare i ett 
privat bolag, enligt vår mening. Vi kan även konstatera, att på grund av rådande konjunktur 
har bankerna blivit mer restriktiva vad gäller utlåning till bostadsrätter. Detta leder i sin tur att 
finansieringen för den enskilde individen blir problematiskt, vilket enligt oss tenderar att 
försena processen ytterligare. 
 
Vi har genom vår studie kunnat bekräfta de tidigare undersökningar som gjorts inom 
fastighetsvärdering, då även dessa pekar på att användandet av två eller fler metoder blivit 
vanligt. Vi kan även dra slutsatsen att det är vanligt förekommande att företag som arbetar 
frekvent med ombildning skapar en egen metod för fastighetsvärdering inför ombildning. I 
vårt fall har de båda privata bolagen varit delaktiga i många ombildningar och således också 
utvecklat en egen metod. De kommunala bolagen har inte genomfört ombildningar i samma 
omfattning och har således varken erfarenhet, kunskap eller behov av en egen metod. En 
värdering inför ombildning tenderar att grunda sig i en ortsprismetod där fastighetsägaren 
jämför liknande objekt på marknaden. Enligt vår undersökning kompletteras denna i många 
fall av en kassaflödesmetod och sällsynta fall även av en direktavkastningsmetod. Vår studie 
visar även att användandet av produktionskostnadsmetoden är obefintlig. 
 
De faktorer vi observerat som påverkar fastighetens värde är till största del läget, men även 
det tekniska skicket. Till sist kan vi även konstatera att fastighetsvärdering inför ombildning 
kräver en mer djupgående analys jämfört med traditionell värdering. 
 
 
6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Under studiens gång har ett flertal tankar och funderingar dykt upp. Dessa sidospår är inget vi 
har haft möjlighet att undersöka, men hoppas att dessa kan utvecklas och inspirera till fortsatt 
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forskning inom området. Nedan följer en presentation av de förslag vi anser intressanta att 
undersöka. 
 
• Undersöka om införandet av ägarlägenheter kommer att påverka antalet ombildningar. 

Även att den nya upplåtelseformen enbart gäller nyproduktion kan det antas att 
intresset för ombildningar svalnar i takt med att ägarlägenheter produceras.  

 
• En kvantitativ undersökning avseende hur frekvent olika värderingsmetoder används 

inför ombildning i privata bolag. Då vår undersökning är av djupgående karaktär vore 
det intressant att extensivt undersöka vilka metoder som används och på så sätt skapa 
generaliserbarhet. 

 

• Undersöka underliggande orsaker till varför det är svårt att genomföra ombildningar i 
städernas ytterområde. Genom vår studie har vi stött på ett antal bolag som försökt 
genomföra ombildningar i miljonområden men inte lyckats på grund av bristande 
intresse. 

 
 
6.3 KAPITELSAMMANFATTNING 
 
I slutsatsen har vi förklarat vilka faktorer som påverkar innan och under 
ombildningsprocessen, vilka värderingsmetoder som används och vilka parametrar som 
påverkar en fastighets värde. Vi har kommit fram till att de viktigaste faktorerna för att en 
ombildningsprocess ska starta är incitament för fastighetsägarna, rabatt till hyresgästerna 
gentemot andrahandsmarknaden, boendekostnadsförändringen samt rådande konjunktur. Vi 
kan även dra slutsatsen att båda parter tjänar på att ombilda. Ytterligare en reflektion är att 
hembudet inte utnyttjas på grund av att det är av större intresse, från fastighetsägarens sida, att 
sälja till en bostadsrättsförening då detta leder till ett högre försäljningspris. 
 
Genom vår studie har vi även konstaterat att bolag ofta använder sig av flera metoder vid 
fastighetsvärdering inför ombildning samt att ortsprismetoden ofta utgör grunden för 
värderingen. Vi har även fastställt att fastighetens värde till största del påverkas av läget, men 
även det tekniska skicket. Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att värdering inför ombildning 
skiljer sig gentemot traditionell värdering då det krävs en mer djupgående analys och 
värdering vid en ombildning. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 
 

INLEDANDE FRÅGOR 
 

1. Kan ni börja med att berätta om er funktion på företaget och lite allmänt om företaget i 
sig? 

 
Fråga 1 är en allmän fråga som uppvärmning för att få intervjupersonen bekväm men 
samtidigt få en naturlig ingångspunkt till ämnet. Här får vi den nödvändiga information vi 
behöver angående intervjupersonen och företaget. 
 

2. Ser ni någon trend angående ombildningar? 
a) Anser du att stopplagens borttagande har någon inverkan? 
b) Märks finanskrisen av? 

 
3. Hur ser ni på och resonerar kring fastighetsvärdering? 

 
4. Arbetar ni normalt med fastighetsvärdering? 

a) Om ja, vilket syfte har värderingen? 
 
De tre ovanstående frågorna är också dessa av allmän karaktär där vi för in respondenten på 
de två huvudteman som behandlas i intervjun. Alla frågorna är öppna och har till syfte att 
intervjupersonen fritt ska kunna tala om ämnena. 

 
 

OMBILDNING 
 

5. Vad har anledningen varit till era senaste ombildningar? 
a) Vem har tagit initiativet? 
 

Femte frågan behandlar första temat om ombildning i allmänhet och initiativtagandet i 
synnerhet. Eftersom det skiljer sig i frågan om varför ombildningar sker hoppas vi med denna 
fråga kunna få fram de bakomliggande orsakerna som ledde fram till ombildningsbeslutet. 

 
6. Hur såg era senaste ombildningar ut?  

a) Stadsdel? 
b) Antal lägenheter? 
c) Typ av hyresgäster? 

 
Sjätte frågans syfte är att gå rak på ett eller flera projekt som genomförts. Vi hoppas med 
hjälp av denna fråga få en uppfattning om antal lägenheter, typ av hyresgäster samt om 
ombildningen skett inom städernas inner- eller ytterområden. Med hjälp av intervjupersonens 
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svar hoppas vi kunna få svar på om det enbart är inom de attraktiva områdena ombildningar 
sker och om det enbart är ekonomiskt starka familjer som har råd att ombilda till bostadsrätt. 
 

7. Hur gick processen i ombildning till och hur lång tid tog den? 
a) Utnyttjades hembudet? 

 
Fråga 7 är av väsentlig betydelse för att kunna genomföra den kommande analysen. Vi vill 
med denna fråga veta om den faktiska processen följer det mönster som vi beskrivit i teorin. 
Här vill vi att respondenten beskriver hur processen har sett ut i tidigare genomförda 
ombildningar. Vi vill även veta om fastigheten legat ute till försäljning på marknaden och om 
bostadsrättsföreningen i så fall har utnyttjat sin hembudsrätt. 
 

8. Hur hanterar ni ombildningar, internt eller externt?  
a) Anledningen till internt/externt? 
b) Om externt, vem och varför just dem? 
c) Om internt, hur stor del har ni i processen? 
 

Fråga 8 omfattar hur företaget genomför ombildningsprocessen. Vi vill med denna fråga 
utreda om det finns kompetent personal inom företaget eller om de söker sig utåt mot 
konsulter. Om det är så att de anlitar konsulter vill vi veta utifrån vilka kriterier de väljer sina 
samarbetspartner och till hur stor del de är delaktiga i processen. 

 
9. Mötte ni några svårigheter? 

a) Om ja, vilka? 
 

10. Hur stor del av hyresgästerna var positiva till ombildningen från start? 
a) Ändrades detta med tiden? 
b) Fanns det några resthyresgäster? 
c) Hur har kontakten varit och har det varit några svårigheter med dessa? 
 

Fråga 9 och 10 behandlar de svårigheter som kan uppstå under ombildningsprocessen. Dels 
om svårigheter under processens gång men även avseende de som valt att inte delta i 
processen, det vill säga resthyresgästerna. Dessa frågor är inte direkt kopplade till vår 
problemformulering och vårt syfte men vi anser ändå att båda dessa frågor är viktiga för att få 
en helhetsbild av fenomenet. 

 
 

VÄRDERING 
 

11. Hur ser ni på begreppet marknadsvärde? 
a) Hur räknar ni ut marknadsvärdet? 
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Från och med fråga 11 kommer vi in på nästa tema i vår teoretiska referensram. Denna fråga 
är av mjukare karaktär och vi vill här få in begreppet marknadsvärde och därigenom få en 
naturlig övergång till fastighetsvärdering. 

 
12. Vilken/vilka metoder använder ni er av vid värderingen inför ombildningar?  

a) Varför just denna metod? 
b) För- och nackdelar med metoden? 
c) Om flera, varför? 

 
Fråga 12 är en stor fråga där vi hoppas få omfattande och uttömmande svar. Vi får här svar på 
vilka metoder som är vanligast förekommande och varför. Genom vårt avsnitt Tidigare 
undersökningar har vi bildat oss uppfattningen om vilka metoder som tidigare varit vanliga 
vid traditionell fastighetsvärdering i Sverige. Genom våra studier av dessa undersökningar har 
vi även fått uppfattningen att svenska värderare ofta använder sig av två olika metoder vid 
värdering av en fastighet. Vi vill genom dessa frågor stämma av dessa resultat och se om 
samma metoder används vid värdering inför ombildning som vid traditionell 
fastighetsvärdering och om värderarna även här använder två metoder parallellt. 

 
13. Vilka faktorer anser ni påverka fastighetens värde? 

 
Genom vår trettonde fråga hoppas vi kunna få en uppfattning om vilka preferenser som tas i 
beaktning vid värdering och hur företaget kommer fram till marknadsvärdet på deras 
fastigheter. Syftet med denna fråga är att ta reda till vilken grad fastighetens läge, skick, ålder, 
underhåll, driftskostnader och modernitet påverkar fastighetens värde. 
 

14. Hur ser ni på den praktiska användningen av värderingsmetoderna? 
a) Fungerar den som avsett? 
b) Finns det brister eller problem? 

 
Fråga 14 berör den praktiska användningen av värderingsmetoderna. Vi vill utreda om 
värderingsprocessen går till på samma sätt som vi beskrivit i vår teori och om tillförlitliga svar 
uppnås direkt eller om justeringar måste göras. 
 

15. Har ni märkt av ett ökat informationskrav från kunderna?  
 

Fråga 15 berör såväl värdering som ombildning och vi vill genom frågan ta reda på om 
hyresgästerna blivit mer pålästa och kritiska under senare år. 

 
 

AVSLUTANDE FRÅGOR 
 

16. Är ombildning, ur ett ekonomiskt synsätt, att föredra framför traditionell 
fastighetsförsäljning? 
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Eftersom det genom ombildningen tillkommer en stor belåningsbar tillgång i form av 
bostadsrätter vill vi genom vår sextonde fråga få svar på om ett högre pris tas ut på grund av 
föreningens goda tillgång på likvida medel. 
 

17. Skiljer sig traditionell fastighetsvärdering jämfört med fastighetsvärdering inför 
ombildning? 
a) Om ja, på vilket sätt? 

 
Då mycket av vår teori härstammar från traditionell fastighetsvärdering vill vi genom fråga 17 
ta reda på om samma metoder tillämpas vid värderingen inför ombildningen. 
 

18. Har ni någon övrig information angående ombildning och fastighetsvärdering? 
 
Slutligen, i fråga 18, ger vi respondenten möjlighet att själv lägga till och komplettera med 
information som han/hon anser lämplig. 
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BILAGA 2 – INTERVJUER 
 

DANIEL WALLENÅS, AKELIUS FASTIGHETER AB 
 
Daniel Wallenås är fastighetsanalytiker på Akelius Fastigheter i södra och västra Sverige. 
Hans arbetsuppgifter är bland annat att värdera hela företagets fastighetsbestånd i södra och 
västra Sverige en gång i kvartalet. Wallenås uppgifter består även i att ta fram information till 
regionchefen angående de fastigheter som ska ombildas. 
 
Wallenås påstår att finanskrisen har haft en stor inverkan på antalet lägenheter som ombildats. 
En bidragande orsak är, enligt Wallenås, att bankerna har blivit betydligare försiktigare vad 
gäller utlåning och kraven på låntagarna har skärpts. Även medias bild av fenomenet har lett 
till en tvekan från hyresgästerna. Dessa faktorer har lett till att det bara någon enstaka 
fastighet ombildats under hösten 2008. På grund av att bankerna har sänkt räntan har nu 
gamla vilande processer åter tagit fart och nya har påbörjats. 
 
Wallenås beskriver standarden på de fastigheter som ombildats hyresstandard, det vill säga 
inga exklusiva lägenheter utan vanliga traditionella. De delar in sitt fastighetsbestånd i A-,B- 
och C-lägen, där A-lägen motsvarar mycket attraktiva lägen. B-lägen beskriver Wallenås som 
fastigheter med tillväxtpotential och nämner där bland annat Möllevången i centrala Malmö. 
Många fastigheter i Helsingborg, Lund och Malmö med A-lägen har ombildats, medan A-
lägen i mindre städer inte har ombildats lika mycket. B-lägen finns många fastigheter kvar 
som ännu ej ombildats. Storleken på lägenheterna och ålderstrukturen på hyresgästerna har, 
enligt Wallenås, ingen betydelse. 
 
Anledning till ombildning är att hyresgästerna kontaktar Akelius om sitt intresse. När 
företaget började ombilda hade en del hyresgäster intresse av att ombilda, på senare år har 
denna siffra dock sjunkit. Många vill gärna granska möjligheten att ombilda grundligt innan 
de tar beslut. Hur resthyresgästerna behandlas efter ombildning har Wallenås ingen direkt 
uppfattning om, då de inte har någon kontakt med föreningen efter ombildningen. Han 
poängterar dock att dessa ska behandlas på samma sätt som en hyresgäst som har en vanlig 
fastighetsägare som hyresvärd. 
 
Det är de boende som vill köpa och om Akelius kan komma överens om priset kan Akelius 
sälja. Information angående försäljning skickas till regionchefen som granskar. Regionchefen 
tillsammans med analytikern skickar sedan, efter granskning, vidare materialet till styrelsen 
som tar beslut om fastighetsförsäljning. I uppstartsskedet, ställs parallellt frågan om ombud 
ska användas och i så fall tas uppgifter om arvode och dylikt från dessa in. Om ombud anlitats 
håller denna i mötet, i annat fall anordnas mötet av Akelius analytiker. Wallenås poängterar 
att Akelius nästan alltid anlitar ett ombud som företräder företaget under processens gång. 
Även hyresgästerna anlitar ett ombud som företräder dem under samma process, då detta är 
ett krav från Akelius sida. Efter informationsmötet är det, enligt Wallenås, viktigt att ge 
hyresgästerna god tid att tänka över förslaget. 
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Efter att hyresgästerna har fått tänka igenom upplägget återupptas kontakten och Akelius 
lämnar ett pris för hela fastigheten. Under processens gång anlitas en besiktningsman som gör 
en teknisk besiktning av hela fastigheten. Om eftersatt underhåll upptäcks i den tekniska 
besiktningen brukar hyresgästernas ombud försöka få ner priset och lägga ett motbud. Vad 
som ska åtgärdas innan försäljningen är en förhandlingsfråga och så också eventuell 
prisnedsättning på fastigheten. Dessa förhandlingar kan, enligt Wallenås, dra ut på tiden och 
försena försäljningen med flera månader. 
 
När parterna har kommit överens om priset kommer en mycket viktig del i processen; 
kreditgivningen. Wallenås poängterar återigen att bankerna ställer hårdare krav och har en 
annan syn på värdering, då de har en annan syn på vad som händer om exempelvis 
bostadsrättsföreningen går i konkurs. Alla affärer det senaste året har dragit ut på tiden på 
grund av att just kreditgivningen varit problematisk. Enligt Wallenås är det därför viktigt att 
börja med detta tidigt i ombildningsprocessen och därigenom tidigt få bankerna på sin sida. 
När köpet är klart tas kontrakt över av bostadsrättsföreningen, exempelvis sophämtning, 
renhållning och dylikt. Avtal tecknas två gånger, först vid kontraktsskrivning och sedan vid 
bostadsrättsföreningens tillträde. Vid det senare tillfället sker även betalningen till Akelius. 
Internt skickas information om försäljningen innan kontraktsskrivandet och jurister anlitas för 
kontraktsskrivandet. 
 
Två månader efter tillträdet/frånträdet kontrolleras intäkter och kostnader av båda parter. 
Detta kallas likvidavräkning och görs för att reglera intäkter och kostnader så att rätt part får 
betala. Detta kan exempelvis innefatta fulla månadshyror som hyresgästerna har betalat trots 
att tillträdet skett i mitten av månaden. Enligt Wallenås är det svårt att genomföra en 
ombildning på mindre än sex månader, bland annat på grund av att hyresgästerna måste få 
tillräckligt med tid till eftertanke innan beslut tas. Wallenås påstår även att de personer som 
sitter i bostadsrättsföreningens styrelse har stor inverkan på hur lång tid processen tar. Vid 
inga av de ombildningarna som Akelius genomfört har skett med hjälp av att hembudet 
utnyttjats, eftersom inga av dessa fastigheter varit ute till försäljning på marknaden. Förra året 
genomfördes fem ombildningar på våren och en på hösten. I år i södra och västra Sverige har 
hittills ett tillträde skett, men flera processer är igång. Till sommaren beräknas ytterligare två 
tillträden ske och eventuellt något i höst. 
 
Akelius tar vid en del ombildningar hjälp av en extern konsult som representerar företaget 
mot hyresgästernas ombud. Akelius hjälper dock till stor del till genom att ta fram information 
om den aktuella fastigheten och Wallenås betonar att samspelet mellan företag och konsulten 
är mycket viktigt. Trots att företaget gör stor del av arbetet vid ombildningarna är det 
konsulten som ska driva processen. Vilken konsult som företaget anlitar varierar från gång till 
gång. Akelius har i sitt dagliga arbete mycket kontakter med många konsulter i branschen och 
då branschen inte är så stor vet företaget vilka som är bra eller dåliga.  
 
De svårigheter som eventuellt dyker upp under processens gång tenderar, enligt Wallenås, att 
dra ut på tiden. Dessa svårigheter är ofta fel som av besiktningsmannen upptäckt i den 
tekniska besiktningen. Han ger ett exempel om en läcka i ett garage där parterna förhandlar 
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om vad detta kan komma att kosta och hur lång tid det kan gå innan felet behöver åtgärdas. 
Exempelvis kan besiktningsmannen påstå att felet kostar 20 miljoner och behöver åtgärdas 
inom 10 år, medan företaget hävdar att det enbart kostar 10 miljoner och att det inte är 
nödvändigt att åtgärda förrän om 20 år. Även småsaker som parterna förhandlar om tenderar 
att dra ut på tiden. Wallenås nämner att även andrahandsvärdet på bostadsrätterna kan komma 
upp till diskussion. 
 
Akelius har utvecklat en egen kalkylmetod som kan ses som en blandning av 
kassaflödesmetoden, ortsprismetoden och de använder sig även till en viss del av 
direktavkastningsmetoden. Först sammanställs hyror samt övriga kostnader och intäkter som 
rör fastigheten. Kostnader kan vara exempelvis renhållning och drift medan intäkter innefattar 
till exempel garage och lokalhyror. Steg ett är ta fram ett pris, där Akelius sätter en 
köpekilling och till det lägger man till reparationsfond, inteckningskostnad, lagfart, arvode till 
ombud och kommer då fram till en totalkostnad. I steg två lägger de in de uppgifter de har 
som en förvaltningsfastighet, såsom el, värme, administration och dylikt. Vidare viktas hur 
mycket som hyresgästerna ska betala i insats och hur mycket som föreningen ska ta upp i lån. 
Därefter läggs det in hur många som ska köpa och inte köpa och detta görs för att se hur stort 
lån föreningen kommer behöva ta. Detta påverkar i sin tur hur höga avgifterna ska bli för 
bostadsrättsinnehavarna. Steg tre tittar de på hur konsekvenserna blir för bostadsrättsägarna. 
De konsekvenser de tittar på är boendekostnadsförändringen. Vad hyran är innan, efter 
räntekostnaden netto plus vad avgiftern är till bostadsrättsföreningen och då får man en 
skillnad i procent. En annan sak man tittar på efter, är rabatten man får gentemot 
bostadsrättsmarknaden och det räknas ut genom skillnaden på insatsen på den enskilda 
lägenheten mot vad den kan sälja för på en öppen marknad.  
 
Wallenås påpekar att det inte är metoden i sig som gör en värdering tillförlitlig. Det viktiga är 
de parametrar som stoppas in i metoden och att dessa är korrekt uppskattade. De viktigaste 
faktorerna är, enligt honom, räntenivån, andrahandsmarknaden på bostadsrätter samt den 
boendekostnadsförändringen som hyresgästen får efter ombildningen. Enligt Wallenås finns 
inga direkta svagheter med metoden i sig utan det är istället svårigheter att förutspå 
omvärlden i sig. Som exempel nämner han bland annat hyresrätters hyresökningar och hur 
attraktiva bostadsrätter tenderar att bli i framtiden. Wallenås beskriver att främst ett ökat 
informationskrav från bankerna som ovan redan nämnt. Han tror dock att även hyresgästerna 
har fått ett större krav på bra information om ombildningen och fastigheten i sig på senare år. 
 
Akelius värderar sina fastigheter även då det inte är fråga om ombildning. Har fastigheten mer 
än 50 procent lokalyta används kassaflödesmetoden och understiger lokalytan 50 procent 
används direktavkastningsmetoden, någon som Wallenås benämner som en ”ettåring”. 
Eftersom bostadsrättsinnehavarna i en förening har möjlighet att dra av 30 procent av 
räntekostnaden i deklarationen har innehavarna tillsammans en mer fördelaktig position än 
om ett företag skulle förvärva fastigheten. Till sist är det, enligt Wallenås, avkastningen som 
avgör om en ombildning blir av eller inte. Han bedömer att fastighetsägare tjänar idag cirka 
10-20 procent mer när de ombildar och säljer till en bostadsrättsförening än om det säljer till 
ett annat företag. 
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FREDRIK ÅRMAN, HEIMSTADEN AB 
 
Fredrik Årman berättar om sin roll/funktion på företaget där han är ansvarig för 
transaktionsavdelningen, vilket innefattar ombildningar, försäljningar och köp. Köp har varit 
en stor del av hans arbetsuppgifter under senare tid, då företaget vill växa och bli större. 
Årman började jobba på Heimstaden 2006. Heimstaden började egentligen sin verksamhet 
1998 och grunden i beståndet var då Wallenstams gamla Malmöportfölj. Heimstaden har idag 
900 000 kvadratmeter och nästan 13 000 lägenheter och är främst inriktade mot 
bostadsfastigheter. Företaget har inte marknadsfört sig så hårt och har därför inte varit så 
kända på marknaden.  
 
Heimstaden har legat mellan tre och fem ombildningar per år sedan 2005. Ombildningar har 
enbart skett på grund av att hyresgästerna har visat intresse av att ombilda. Årman berättar att 
de inte har fokuserat på försäljningar utan de har velat växa och om de ska sälja så ska de ha 
bra betalt då de helst vill utöka sitt bostadsbestånd. Årman anser att nu under 2009 har 
priserna på bostadsrätter vänt upp igen efter den finanskris som var i höstas. Intresset från 
hyresgästerna är fortsatt gott och i de kommuner där de innehar fastigheter är dessa belägna i 
så kallade A- och B-lägen. Årman ger exempel som Danderyd och Solna i Stockholm som 
orter där hyresgästerna är på hugget och intresserade av ombildning. Enligt Årman har 
stopplagstiftningen framförallt haft en inverkan på Stockholm och då från allmännyttans sida, 
där bolagen har varit offensiv och nästan erbjudit alla fastigheter till försäljning. Heimstaden 
anser att priserna många gånger har varit dumpade/kraftigt rabatterade, men Årman tillägger 
att Stockholm är en speciell marknad. Hyrorna är ofta låga och priserna på bostadsrätter höga 
vilket leder till kraftiga boendekostnadsförändringar och det blir svårt att sälja in dessa 
förändringar fast det är en god affär. Det blir som en psykologisk spärr för många vilket han 
ser som en problematik.  
 
Finanskrisen märks av på bankerna först och främst som är tuffare och restriktivare när det 
gäller ombildningar, deras värderingar, hur mycket det är villigare att låna ut, vilka fastigheter 
de är beredda att låna till och det är mer styrt uppifrån anser Årman. Han upplever det som att 
beslutsprocessen blir trögare och det tar längre tid då det lokala kontoret inte kanske kan ta 
beslutet utan det skickas upp en nivå. 
 
Det finns två delar vid fastighetsvärdering. Vid förvärv av fastighet görs alltid en värdering 
internt men också en extern värdering. Om hyresgästerna kommer och vill ombilda så får de 
gå in som om de skulle göra ett köp. Vad ligger marknaden just här, mikrovärdet, titta på de 
statistiskdata de har tillgång till, exempelvis värderingsdata och mäklarstatistik. Här nämner 
Årman också att Hemnet kan användas för att få en inblick i värdet av fastigheten men även 
en känsla. De gör specifika bedömningar om de kommer till ett ombildningsläge. Var ligger 
marknaden, hur mycket rabatt ska vi ge hyresgästerna, vad ligger avgifterna i snitt i området 
är exempel på frågor man ställer sig.   
 
Anledningen till ombildning är som ovan nämnt att det är hyresgästerna som kommer med en 
förfrågan om att ombilda. Den senaste ombildningen skedde på Möllevångstorget 7 där 
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processen började förra sommaren. Hyresgästerna hade bildat en förening och anlitat en 
konsult som förde deras talan och där avslut skedde i mars. Denna fastighet är rankat som ett 
B-läge men de tror att området är på uppgång och han nämner att det var ett C-läge för tio år 
sedan. Heimstaden arbetar med ABC-lägen i sin portfölj och de har sagt att de inte ska köpa 
fastigheter i C-lägen, men han poängterar att olika värderingsföretag som Newsec, Forum och 
andra värderingsföretag kan se det på olika sätt. Heimstaden ska inte finnas i 
miljonprojektsområden och i C-lägen, utan de få fastigheter som de har haft i dessa lägen har 
de sålt av. 
 
De ombildningar de har gjort och har igång är mycket blandade avseende lägenhetsstorlek, 
men de håller på med en fastighet som bara har ettor. De flesta av deras fastigheter är byggda 
1930- och 1940-talet och kanske ännu tidigare och dessa är ”rotade” någon gång på 70- och 
80-talet. Vid inköp lägger de vikt vid att de ska vara hyfsad teknisk standard då de inte vill ta 
över en fastighet med mycket tekniska skulder direkt. Det kostar för mycket och tar mycket 
tid och resurser från organisationen nämner Årman. De fastigheter de har ombildat är oftast 
”rotade” runt 90-talet. Badrum, kakel, klinkers, kök är klassiskt 90-tal, men helt okej 
hyresrättsstandard. Typen av hyresgäster är blandat men om Årman skulle göra ett snitt så är 
kanske medelåldern runt 45 år, men betonar att det bara är taget i luften. 
Boendesammansättningen i en fastighet är viktig genom att vissa kanske vill bo i en hyresrätt 
av ideologiska skäl eller av lättrörlighet och lättare kunna flytta. 
 
Processen börjar med att hyresgästerna kommer till Heimstaden och gör en förfrågan om en 
ombildning av den specifika fastigheten. Heimstaden rekommenderar vid detta tillfälle 
hyresgästerna att ta kontakt med en konsult som kan föra deras talan. Föreningen bildar en 
styrelse, man har ett antal möten däribland ett stormöte för huset för att se hur intresset är. 
Efter det ger konsulten information om vilka steg som finns i ombildningsprocessen och hur 
den går till. Om man går vidare så börjar man lite löst att diskutera priset, hur marknaden ser 
ut i just detta område, vad fastighetsägaren har för förväntningar och så vidare. Detta görs 
med konsulten som bostadsrättsföreningen har anlitat. I följande steg görs en teknisk 
besiktning, ser vad det finns för tekniska skulder och efter det samlar man ihop de som bor i 
fastigheten och beslut fattas. Här tar man även upp vad som ska vara med i den ekonomiska 
planen och man förhandlar med fastighetsägaren om vilka brister som finns som man inte 
kommer ifrån. Efter detta går man vidare med en köpstämma som leds av konsulten. Givet att 
han får den majoritet som han behöver så går man vidare med att söka finansiering. Det kan 
även ske parallellt beroende på vilken konsult hyresgästerna har anlitat. Heimstaden arbetar 
båda själva med denna process och ibland tar de in utomstående konsulter. Historiskt sett har 
de gjort allt själva då de har anställda som jobbar med ombildning. När de har tagit in 
utomstående konsulter har de gjort det för att testa och se om konsulter kan något som inte 
Heimstaden själva har tänkt på men som i Stockholm som är en relativt ny marknad för dem 
har de inte själva så mycket kontakter vilket har gjort att de enbart har anlitat konsulter.  
 
När finansieringen är klar och man är överens om pris skriver man ett kontrakt mellan 
Heimstaden och föreningen och där man kommer överens om en tillträdesdag. På 
tillträdesdagen sker ett överlämnande av nycklar, kontrakt och avtal som ska löpa med 
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fastigheten ordnas. Kontakt med hyresgästerna efter en ombildning sker inte per automatik 
utan det är mer om föreningen har några praktiska frågor till Heimstadens förvaltare och 
fastighetsskötare. Enligt Årman tar processen mellan sex till tolv månader för en ombildning, 
där sex månader är i extremfall och mycket ovanligt.  
 
Svårigheter och problem under processens gång berättar Årman att det vanligaste är att det 
inte blir någon majoritet i föreningen som vill ombilda eller att finansieringen inte löser sig. 
Ser man till boendekalkylerna idag så har de en låg ränta vilket i nästan alla fall leder till en 
sänkning av boendekostnaderna vilket i sin tur är ett starkt argument till att äga sitt boende. 
Det är framförallt finansieringen i dagens läge som är den trånga sektorn, där bankerna inte 
ens lämnar en offert när föreningen kommer och ber om finansiering. Vid finansieringen av 
själva fastigheten görs en värdering av fastigheten från bankens sida och en 
marknadsvärdesbedömning som baseras på hur stor del av fastigheten som ska belånas. Detta 
brukar ligga mellan 75-85 procent. Den andra finansieringsbiten sker med hjälp av insatserna 
som varje medlem betalar för sin andel. Detta måste då självklart matchas med det pris och de 
förväntningar Heimstaden har som fastighetsägare. Stämmer inte detta överens uppkommer 
ett glapp med vad Heimstaden förväntar sig och bankens värdering och detta får då 
föreningen ta ställning till. Årman nämner SBAB som i dagens marknad har varit mest 
offensiva på bostadsrättsfinansiering medans de andra bankerna har varit på defensiven. Den 
andra delen av finansieringen är den enskilda där de har varit med om att enskilda personer 
inte har kunna lösa sin finansiering på grund av olika orsaker. Dessa har i vissa fall bott kvar i 
fastigheten som resthyresgäster där föreningen har tappat en insats men samtidigt fått en 
hyresintäkt.  
 
Marknadsvärdet för Årman är det mest troliga priset som en fastighet säljs för på marknaden. 
Om det säljs till ett annat fastighetsföretag är det oftast en avkastningsvärdering och om den 
troliga ägaren är en bostadsrättsförening är värdet också ombildningsvärdet. För Heimstaden 
måste fastighetsvärderingen handla om att träffa det priset som fastigheten sedan säljs för, det 
handlar om att göra en korrekt bedömning. Hur man kommer fram till ombildningsvärdet kan 
ske på olika sätt, där det i Malmö som exempel kan skilja sig från gata till gata om 
ombildning är intressant.   
 
Företaget gör externa värderingar av hela beståndet en gång per år och när de köper en eller 
flera fastigheter. Värderingsinstituten jobbar oftast med en blandning av en ortsprismetod och 
en avkastningsvärdering. Man gör även en bedömning om marknaden beroende på om det är 
en ombildningsmarknad, en marknad där man köper och säljer bostadsrätter i en hög 
omsättning. Dessa faktorer vägs till viss del in hos de externa värderingsföretagen.   
 
Heimstaden använder sina externa konsulter för att värdera sina fastigheter och då använder 
de sig av avkastningsvärdering i kombination med en prisanalys. De gör inga externa 
värderingar där de får värdet på en ombildningsmarknad men om fastigheten ligger i ett 
område där den mest troliga köparen är en förening tittar de på marknaden, var insatserna och 
avgifterna ligger på för nivå. Hur mycket rabatt ska man ge i detta område och på denna ort är 
andra frågor man ställer sig. Har man gjort den bedömning att det är ett A-läge i Malmö där 
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det förmodligen finns en stor vilja att ombilda då får man göra den analysen. Men han nämner 
att det inte finns någon anledning att göra denna analys om det inte finns något intresse för 
ombildning. Vid ombildning så används ortprismetoden och en kassaflödesmetod som de 
själva har byggt upp för den enskilda hyresgästen där man lägger in de intäkter och kostnader 
som finns och på detta lägger man till någon form av rabatt. Här tar Årman upp psykologin 
med boendekostnadsförändringar och hur stor förändringen kan vara. Han nämner att den i 
dagens inte kan bli högre om man vill få igenom en ombildning. Detta förändras ganska 
snabbt över tiden då man i Malmö för drygt ett år sedan kunde acceptera en 
boendekostnadshöjning med 15-20 procent men ändå en rabatt på 30 procent så man gjorde 
en vinst. Rabatten varierar beroende på vilken marknad man befinner sig på och som 
hyresgäst så är man inte intresserad av att göra en ombildning om priset ligger på samma nivå 
som på andrahandsmarknaden. Man vill som enskild hyresgäst se en uppsida eller så ska de 
ha en stark tro på marknaden och området i sig.  
 
Vidare berättar Årman att hur man ser på marknaden kan skilja sig ganska markant då 
exempelvis Heimstaden kan se en stor uppåtpotential i just ett område och inte vill ge någon 
rabatt medans föreningen förväntar sig en rabatt vilket i sin tur leder till att det inte blir någon 
affär. Förutsättningen för att få med sig hyresgästerna att genomföra en affär är att de kan se 
en rabatt så att även dem gör en bra affär. Rabatten kan ligga mellan 20-30 procent men kan i 
vissa fall som exempelvis Stockholm där man har låga hyror och där 
boendekostnadsförändringen blir högre kan rabatten hamna på upp till 40-50 procent. 
 
Vilka faktorer som spelar in enligt Årman är läge, läge och åter läge. Vilken kommun, vilket 
ort, vilken stad men också vilken del av staden fastigheten är belägen. Heimstaden väljer att 
bara förvärva fastigheter i A- och B-lägen på grund av att de är stabilare än i C- och D-lägen. 
Stor betydelse har även det tekniska skicket på fastigheten och när den tekniska besiktningen 
är gjord. Om det finns betydande uppskjutet underhåll så får man reducera priset på grund av 
det tekniska skicket. Har man inte själv som fastighetsägare investerat eller gjort tillräckligt 
underhåll så får man räkna med ett visst avdrag, vilket är en förhandlingsfråga.  Är den 
tekniska besiktningen gjord så får föreningen ta upp en viss del av bristerna i den ekonomiska 
planen då man inte kommer ifrån vissa av dessa delar. Detta är faktorer som kan påverka och 
belasta boendekostnadskalkylen. Detta kan också ställa till det vid finansieringen genom att 
banken ser att det finns stora tekniska skulder vilket kan medföra att de räknar av det. Här 
poängterar Årman igen att det är läget som är den allra viktigaste faktorn. 
 
Årman nämner att man inte bara kan förlita sig på ortsprismetoden då varje fastighet kan 
skilja sig även om de ligger i samma område. Vissa fastigheter kanske bara har ettor vilket 
ofta tenderar att höja ett kvadratmeterpris. Det kan även finnas en marknad med höga avgifter 
vilket medför en lägre insatsnivå. Vidare tar han upp att man verkligen måste gå in på 
detaljnivå vad enskilda lägenheter säljs för. Detta för att vid en ombildning kunna få fram ett 
värde som är representativt och anpassat för just denna fastighet. Här går de in på intäkts- och 
kostnadsposter per lägenhet, vad boendekostnadsförändringen blir och vad blir den nya 
avgiften blir om de köper för detta pris.  
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Årman tror att kunderna kanske har blivit lite mer pålästa om just ombildningen i sig men inte 
i hela processen och hur den går till. Ombildningen i sig och dess process tror Årman är ny för 
de flesta och de inte är så insatta i att man måste hålla en köpstämma med viss majoritet, man 
ska göra en teknisk besiktning, bilda en styrelse och med allt vad det medför. Man ska ha en 
ekonomisk förvaltning, en teknisk förvaltning, man blir fastighetsägare med ansvar som 
underhållsfonder och så vidare. Dock tror han att kunderna har bra koll på vad dess lägenhet 
är värd och sådana bitar. 
 
Årman berättar att Heimstaden får bättre betalt om de säljer till en bostadsrättsförening än om 
de säljer till ett annat fastighetsbolag. Man kan sällan konkurrera som en privat investerare 
med en bostadsrättsförening, men nämner samtidigt att det har hänt men inget som 
Heimstaden har varit med om. Det blir en vinst rent ekonomiskt får båda parter då man säljer 
till en bostadsrättsförening men han poängterar också att det även sker vid en vanlig 
fastighetsaffär där båda parterna måste tro på en bra affär för att den ska kunna genomföras. 
 
Vid värdering inför ombildning bortser de från avkastningsvärdet och ortsprisanalysen och 
går mer in på detaljnivå då den årliga värderingen bygger på en blandning 
avkastningsvärdering och en ortsprisanalys, där ortprisanalysen bygger på affärer som sker 
mellan privata investerare och på försäljningar som görs med bostadsrättsföreningar. Men 
ligger fastigheten i sådant läge att den mest troliga köparen är bostadsrättsföreningen så tittar 
inte den externa värderaren på priset som är, ombildningspriset utan kanske bara tar hänsyn 
till en viss del.  
 
Vid en ombildningsvärdering så tittar företaget nästan enbart på var fastigheten ligger, vad är 
det för typ av lägenhet, vad säljs dessa på andrahandsmarknaden i detta läge. Jämför 
kvadratmeterpris som läggs in i en ombildningskalkyl och en boendekostnadskalkyl så kan 
man se vad värdet på fastigheten blir, vad boendekostnadsförändringen blir och är detta någon 
rabatt mot andrahandsmarknaden. Det är inte så komplicerat enligt Årman, man tittar på 
gjorda försäljningar och försöker hitta så många som möjligt och det är även det som 
hyresgästerna tittar på. De vet hur marknaden ser ut och är inte beredda på att köpa om priset 
är för högt. 
 
Då Heimstaden vill bli större och expandera så har de varit ganska så tuffa vid försäljningar, 
genom att om de ska sälja så ska de sälja till det här priset, annars kan det vara. Då de har sina 
fastigheter i bara A- och B-lägen som de tror kommer öka i värde så de har inget behov av att 
sälja. 
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JAN NILSSON, BOSTADS AB POSEIDON  
 
Jan Nilsson är distriktschef för Angeredsområdet och han sitter även med i företagsledningen. 
Poseidon har 23 000 lägenheter runt om i Göteborg. Lägenheterna är belägna i olika områden 
i allt ifrån A- till D-lägen, där A-lägen är mitt i centrum och D-lägen är belägna längst ut i 
förorten. Företaget är uppdelat i sju distrikt i olika storlekar där ett större distrikt har runt 
4 000 lägenheter och ett mindre ligger på runt 2 000 lägenheter.  
 
Innan Nilsson blev distriktschef ute i Angered/Lövgärdet var han distriktschef i Olskroken 
som Poseidon ser som ett centrumdistrikt. Där var det hyresgästerna själva som var 
intresserad av att ombilda. Koncernen och kommunen har sagt att de har ett åtagande 
gentemot invånarna i Göteborg att skapa bra boendemiljöer och att de ska skapa varierade 
boendemiljöer, vilket innebär att de inte ska ombilda bara för att göra det i eget bestånd. De 
har något som kallas boendedemokrati i form av självförvaltning, där den yttersta tanken är att 
man som hyresgäst själv tar över förvaltningen vilket kallas total självförvaltning. Poseidon 
motsätter sig inte ombildning, men det beror på i vilket område de ska ske. Vidare har de sagt 
att i centrumområderna så är det väldigt lätt att få hyresgästerna att intressera sig för 
ombildning, och att det redan finns så mycket bostadsrätter så där har de sagt de ska vara 
väldigt försiktiga. 
 
I Bagaregården i Göteborg har de ombildat fyra fastigheter och där hade hyresgästerna legat 
på ganska så länge att få ombilda. Detta skedde samtidigt som de hade sociala problem i ett 
område i Gamlestaden där det behövdes resurser vilket gjorde att Nilsson fick möjligheten att 
ombilda de fyra fastigheterna i Bagaregården till bostadsrätter. Detta gjordes för att kunna 
genomföra de åtgärder som behövdes i Gamlestaden. I dessa fyra fastigheter fanns det knappt 
någon av hyresgästerna enligt Nilsson som var emot en ombildning. Det var några få där det 
fanns sociala kontrakt eller där man hade kanske ett andrahandsboende. Detta löste sig dock 
utan några problem, och möjligheten fanns att bo kvar som resthyresgäst i 
bostadsrättsföreningen. Nilsson har fortfarande kontakt med bostadsrättsföreningen och de ser 
det som en mycket positiv utveckling. Den erfarenheten plus lite andra tidigare erfarenheter 
som Nilsson hade uppifrån Lövgärdet gjorde att vd:n tyckte att de var lämpligt att Nilsson 
började arbeta med dessa frågor uppe i Angered. Där hade de varit stagnation i den 
ombildning som höll på att genomföras.  
 
Poseidon och Göteborgs kommun har idag inget intresse av att ombilda hyresrätter till 
bostadsrätter, utan det ska i så fall vara väldigt speciella fall och det kommer inte att hända i 
hans distrikt nu, enligt Nilsson.  
 
Det gjordes inte bara en utredning av just de fastigheterna som ombildades i Angered utan de 
gjorde för flera fastigheter, men de kom fram till att dessa fastigheter var det bäst lämpliga för 
att ombilda. Det var inte på initiativ från hyresgästerna utan det var för att skapa en annan 
form av bostadsform. Han nämner att ge möjligheten till hyresgästerna att göra en 
bostadskarriär och syftet var att skapa en annan boendeform. 
 



Faktorer som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning 

~ 61 ~ 

Värderingen som genomfördes var en traditionell värdering som Catella gjorde i förhållande 
till de försäljningar som skett i närheten, eller till vad värdet är på fastigheterna i förhållande 
till vad man kan tänka sig att betala. Det är skillnad på att sälja en lägenhet och det är också 
en skillnad om man skulle sälja till en privat fastighetsägare. Syftet för Poseidon var att skapa 
en alternativ boendeform. Värderingen är en så kallad ortsprismetod där man jämför med 
andra försäljningar och en avkastningsmetod där man tittar på intäkter och kostnader där 
Nilsson nämner att det måste gå ihop, man säljer inte om man inte får något för det.  
 
Ombildningen som gjordes var fem fastigheter och den tekniska kvaliteten var god, de var 
byggda 1975-76. I dessa fastigheter var det mest treor och några fåtal tvåor. Det var 
sammanlagt 78 lägenheter och det fanns inga lokaler. Det var Catella som skötte processen åt 
Poseidon och de började med att hämta in information vad för slags hyresgäster som bodde 
där och vad man har för spann på inkomster, medelålder och sedan gjordes en värdering och 
en teknisk besiktning. De tog den första kontakten med hyresgästerna och därefter kallade de 
till möte. På det mötet hände dock en olycklig sak, då någon ställde frågan hur stort intresset 
var och man gjorde en handuppräckning. Detta skulle man inte ha gjort, enligt Nilsson, då det 
är för tidigt i ett sådant skede. Några som var emot ombildningen senare i framtiden 
hänvisade till den omröstningen och sa att det inte skulle bli några bostadsrätter då de redan 
har röstat. Det står i bestämmelserna att två tredjedelar måste vara med för att man ska kunna 
bilda en bostadsrätt. Det är dock inte sagt att de är med på första mötet och man kan inte bli 
övertygad innan man har fått information berättar Nilsson vidare och poängterar att de har lärt 
sig av misstaget nu. Efter detta började man att ha ett informationsmöte, där man börjde att 
presentera hur det kunde bli, man visade hur en bostadsrättsförening fungerar och man 
bildade även här en styrelse. Det var sedan med denna styrelse man arbetade med, då de inte 
hade något ombud som företrädde dem.  
 
Poseidon hoppades här att styrelsen skulle få fullt förtroende för Catella och Poseidon 
försökte så gott de kunde förankra detta hos hyresgästerna. Många av hyresgästerna hade bott 
där mycket länge och det fanns en del pensionärer. Catella var inte vana vid att jobba med den 
typ av människor, vilket gjorde att hyresgästerna fick ett visst avstånd till Catellas 
representanter då de var för påflugna på att göra affärer. Det kan man vara när man jobbar 
med hyresgäster som bor i centrum och oftare har ett mer brinnande intresse till att tjäna 
pengar och även kanske få ner hyran enligt Nilsson. Genom detta problem så avstannade 
processen och det fanns även politiska motstridigheter som gjorde att processen avstannade. 
Intresset fanns dock fortfarande kvar, vilket gjorde att man fortsatte processen. Nilsson säger 
själv att han har ett ganska så stort förtroendekapital sen tidigare bland hyresgästerna vilket 
också spelade in att de kunde jobba vidare. De hade löpande kontakter och de sammanställde 
teknisk information. Värdering gjordes, de hade en prisdiskussion och de upprättade en 
ekonomisk plan för att se om det var möjligt. Att upprätta en ekonomisk plan är ett krav för 
att överhuvudtaget få genomföra en ombildning påpekar Nilsson.  
 
De brister som fanns var i badrummen, och de boende skulle inte heller få en tvättstuga men 
det kunde kompenseras genom att man installerade en tvättpelare i varje badrum. Det fanns 
vissa fasadarbeten som skulle behöva göras vilket gjordes av föreningen efter ombildningen, 
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där de även gjorde om badrummen. Nilsson nämner här att när de har sålt fastigheten, så vill 
de inte vara kvar i någon form för att då finns risken att man tar på sig någon form av garanti 
utöver den vanliga traditionella överlåtelsegarantin. Första mötet var 2004, Nilsson kom in i 
processen 2005 och beslutet var även tvunget att förankras i både Poseidons styrelse och 
koncernens. Tillträdet var 2006 och de vanliga kontrakten skrevs och överlämnades. 42 av 78 
köpte vid tillträdet men det fanns två tredjedelars majoritet för intresse av bostadsrätter. Man 
gjorde en avsättning på 11 800 000 kronor för badrummen i försäljningskalkylen, vilket 
bostadsrättsföreningen skulle stå för själva. Ränteläget var gynnsamt, det var inga problem 
med finansieringen och den egna insatsen var på 17 000 000 kr. Nilsson nämner att man kan 
använda sig av olika procentsatser beroende om man vill göra föreningen väldigt belånad eller 
om man ville göra lägenheterna väldigt belånade.  De hade en köpestämma, hanterade 
tillträdet och de hade även en uppföljning som rapporterades till vd:n som han redovisade till 
koncernen. Uppföljningen hanterar hur hyresgästerna har det, hur deras ekonomi ser ut, vad 
de har för framtidsplaner och vilken relation de har till Poseidon idag. Denna uppföljning görs 
löpande varje kvartal. 
 
Hyresgästerna fick en kostnadsminskning med 20 procent vilket kan ses som Poseidons 
administrationskostnader, risker med mera. Hyresnivån i detta område är ganska låg, runt 750 
kr/kvm, men håller på att jobbas upp då de gör en del investeringar som gör att hyran höjs. 
Gör bostadsrättsföreningen dessa investeringar får även de högre hyror. Den låga nivån beror 
på läget, men också på att man inte har haft så stora underhållskostnader.  
 
De viktigaste faktorer som påverkar fastighetens värde enligt Nilsson är läge, läge och 
återigen läge. Han tar även upp fastighetens skick och detta beror på vad det är för typ av 
hyresgäster som köper. Priset i förhållande till räntan spelar också en roll.  
 
Hyresgästerna var inte kunniga enligt Nilsson och hade man inte haft hjälp av Catella så hade 
man fått det svårt. Kanske inte att övertyga någon eller styrelsen, men att övertyga hela 
massan skulle vara oerhört svårt. Man ska även ha åtanke att man äger nått med grannen och 
även vilken relation man har med sina grannar. Nilsson påpekar att Poseidon som ett stort 
bolag gjorde det möjligt för dem hyresgästerna som bodde där och inte ville bo i en 
bostadsrätt, att de fick möjligheten att flytta om de ville. Detta utnyttjas dock inte av många. 
Ville man inte köpa, ville man inte bo i en bostadsrätt så fick man möjligheten att bo kvar i en 
hyresrätt i en annan fastighet i deras fastighetsbestånd. Insatserna var ganska låga, och 
Nilsson tror att man idag får dubbelt upp om man skulle sälja. Eftersom insatserna var låga 
var det inte heller några större problem för individen att få lån från banken. Nilsson har idag 
fortfarande kontakt med föreningen och de är nöjda och har en bra relation med Poseidon.  
 
Nilsson säger också att man får mer pengar genom att ombilda än att sälja till ett annat 
fastighetsbolag. Han tror att både Poseidon och hyresgästerna är vinnare i ombildningen. Han 
poängterar även att man inte kan ta samma pris som man skulle kunna göra om man sålde 
bara en lägenhet men påpekar också att Poseidons intresse är att ha nöjda hyresgäster. 
Däremot är det idag mycket svårt att bygga och sälja bostadsrätter då marknaden är helt död 
berättar Nilsson. Han kan tänka sig att om de skulle haft ett samarbete med HSB eller 
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Riksbyggen som exempel, så skulle de vilja dra sig ur bostadsrättsdelen och låta Poseidon 
bygga hyresrätter istället. Man kan inte begära att man ska betala en hög summa som insats 
och sen även betala en hög hyra, det är inte rimligt i den rådande konjunkturen.  
 
Poseidon värderar sina fastigheter en gång per år och det görs av koncernen. De har en modell 
i koncernen som alla bolag i koncernen använder sig av. Det är en avkastningsmodell vilket 
gör att det skiljer sig vid fastighetsvärderingen i allmänhet och vid ombildning. Vid 
ombildning utgår man från den allmänna fastighetsvärderingen där man sedan tar hjälp av en 
ortsprismetod och man analyser de faktorer som påverkar och man går verkligen på djupet. 
 
Beslut om ombildningen i Angered kom ovanifrån från koncernen där de pekade ut tre 
områden, ett i varje bolag. Det var i Angered för Poseidon, Tynnered för Bostadsbolaget och 
Eriksbo för Familjebostäder. Detta gjordes för att få en mix av boendeformer i området och 
hyresgästerna skulle kunna göra en boendekarriär. Bland det viktigaste för Poseidon är att den 
kunden de lämnar är nöjd! 
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 JAN-ÅKE ANDERSSON, HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ AB 
 
Jan-Åke Andersson arbetar som administrativ chef på Hyresbostäder och hans 
ansvarsområden är ekonomi och IT. Hyresbostäder i Växjö hade vid årsskiftet 5064 
lägenheter och en del lokaler. Det finns tre kommunala bostadsbolag i Växjö kommun, 
Växjöhem och Vidingehem är de två utöver Hyresbostäder. 
 
Hyresbostäder har gjort två ombildningar och orsaken till dessa har varit politiska beslut. Det 
politiska beslutet är att det ska komma initiativ från hyresgästerna och inte Hyresbostäder 
själva. Det ska komma en förfrågan från hyresgästerna vilket är fallet i de två ombildningar 
som skett. Hyresbostäder är en politiskt styrd organisation vilket har gjort att detta har 
behandlats politisk och det är politikerna som har tagit beslutet. Det har skett ett politiskt 
skifte i Växjö efter det senaste valet då alliansen fick majoritet. Innan var det oppositionen 
som hade majoritet och dessa var emot ombildning medan den nuvarande sittande alliansen i 
Växjö är för ombildning, vilket har lett till att ombildningar har kunnat ske. 
 
De två ombildningar som genomfördes, avslutades den första oktober förra året. Andersson 
berättar att dessa såldes genom bolag genom att de först sålde ner fastigheterna till 
dotterbolag, där de sedan sålde dotterbolagen till bostadsrättsföreningarna som sedan 
portionerades till bostadsföreningsrätter och sedan har dessa bolag gått i likvidation. Vid 
dessa försäljningar blev det två dotterbolag då det var två olika försäljningar. Detta 
försäljningssätt nyttjas på grund av skattetekniska skäl.  
 
Den ena av ombildningarna, Skålsnäckan, var redan en så kallad ekonomisk boförening så de 
hade redan ett liknande koncept som en bostadsrättsförening. De styrde själva vilka som 
skulle få bo där och de betalade bara en hyra till Hyresbostäder, sen stod de själva för alla 
driftkostnader och underhåll. Det var egentligen bara kapitalkostnader, fastighetskatt och 
försäkring som Hyresbostäder skulle ha in. Det andra objektet, Börjhem, var ett 
radhusliknande område och Andersson poängterar att dessa två områden är bland de bästa 
områdena hos Hyresbostäder. Skålsnäckan är byggd 1991 och Börjhem 1993 och de 
domineras av tvåor, treor och fyror. Företaget har inga ombildningar på gång just nu och de 
har inte heller haft några förfrågningar angående ombildningar. 
 
Hyresbostäder tog in en konsult som representerade dem i processen och även den blivande 
bostadsrättsföreningen anlitade en konsult som företrädde dem. Det var i stora drag dessa som 
drev processen, enligt Andersson. Vid avtalsskrivning och avtalshantering var Hyresbostäder 
mer delaktiga och där hade de hjälp av jurister då detta vara första gången de genomförde en 
ombildning. Processen startade med att hyresgästerna kom in under 2007 med en förfrågan, 
men då var det inte läge för ombildning eftersom oppositionen var i majoritet. När väl sedan 
skiftet kom sattes processen igång. Majoriteten fanns direkt bland hyresgästerna men 
Andersson berättar att alla inte har gått in och köpt sin lägenhet utan vissa bor kvar som 
resthyresgäster.  
 



Faktorer som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning 

~ 65 ~ 

I Börjhem sålde föreningen efter ombildningen ett antal lägenheter på andrahandsmarknaden. 
De som ville bo kvar men som hyresgäster erbjöds inte en liknande lägenhet i en annan 
fastighet i Hyresbostäders bestånd, utan de fick bo kvar som resthyresgäster i 
bostadsrättsföreningen. Efter tillträdet började föreningarna själva att handla upp allting som 
krävdes och Hyresbostäder slutade med all förvaltning. Skårsnäckan hade mycket redan innan 
då de i stora drag förvaltade sin fastighet på egen hand. Detta på grund av att när fastigheten 
byggdes bildade man en boförening som var med redan från början. Orsaken till denna 
boförening var att de tillsammans skulle sköta föreningen vilket gjorde att de visste vad det 
innebar att bo i en bostadsrätt som i sin tur underlättade ombildningen. Efter att 
ombildningarna är genomförda har de inte haft någon kontakt med bostadsrättsföreningarna 
förutom kontakt i frågor kring förvaltning. 
 
Hyresbostäder tittar mycket på avkastning vid värdering av sina fastigheter. De har ingen 
marknadsprissättning, vad det är värt på marknaden idag, utan det är mer på vad avkastningen 
ligger på och att det inte är någon större avvikelse. Andersson berättar att inför ombildning 
fördes en dialog mellan Hyresbostäder och deras ombud om hur priset skulle sättas. Här 
använde de sig mycket av ortsprismetoden då de tittade vad priserna låg på liknande objekt på 
andrahandsmarknaden.  Här nämner Andersson banken som möjligtvis kunde påverka, 
exempelvis hur mycket man skulle kunna låna upp fastigheten till. Vad Andersson känner till 
var det inga problem med finansieringen för de båda föreningarna. 
 
Vid fastighetsvärdering inför en ombildning går man mer på djupet och det görs en mer 
noggrann värdering, där de tittar på deras bokförda skattemässiga restvärde i förhållande till 
vad de kan få ut, så att de ser vad vinsten blir och att de tjänar på det. De tittar på de 
marknadspriser som funnits i Växjö men även förhållandet till vad banken är beredda att låna 
ut av försäljningspriset och de ligger på mellan 75-80 procent. Hyresbostäder fick ta del av 
hyresgästernas kalkyler och liknande när priset skulle sättas. När Hyresbostäder hade satt det 
pris de ville ha så fick hyresgästernas ombud titta på det och hur fördelningen mellan den 
enskilde och föreningen skulle se ut. I detta pris fanns det en rabatt och den var satt i relation 
till marknaden. Vidare berättar Andersson att priset låg runt 75-80 procent av marknadspriset 
och att båda parterna tjänade på affären.  
 
Beslutsprocessen förklarar Andersson som ganska lång, då Hyresbostäder ingår i en koncern 
där moderbolaget ska fatta ett beslut sen ska det även gå upp till kommunfullmäktige där det 
ska behandlats och även debatterats. Under hela vägen har oppositionen sagt nej men 
alliansen ja. Här nämner Andersson att oppositionen inte vill sälja, men att de däremot är för 
andra upplåtelseformer i miljonprogramsområdena. Ute i miljonprogramsområden jobbar de 
för möjlighet till ombildning då det finns en enighet politiskt att främja för andra 
upplåtelseformer. I dessa områden kan det vara en helt annan prissättning och det är inte 
säkert att det är lönsamt att ombilda.  
 
Vilka faktorer som påverkar en fastighets värde är enligt Andersson läget till största del. 
Vidare tar han upp eftersatt underhåll som en viktig faktor men där Hyresbostäder mål är att 
ha ett brett utbud av bostäder vilket gör att inte alltid läget spelar så stor roll.  
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Hyresbostäder kategoriserar inte in sina fastigheter i A-, B-, C- och D-lägen, men de vet ändå 
vad som är attraktivt och inte, vilket geografiskt läge som populärt och vilka typer av 
byggnader som är attraktiva. 
 
Vidare berättar Andersson att det är bättre att sälja genom ombildningar då priset blir högre. 
Han vill inte spekulera men bekräftar att priset blir högre vid ombildning gentemot en 
försäljning till en traditionell förvaltare.  
 
Ingen uppföljning har genomförts och inte heller något planerat, utan den enda kontakten är 
att de har anställda som bor i båda föreningarnas hus. Det vet också att de har sålt vissa 
lägenheter på Börjhem och tjänat pengar på det. Enligt Andersson gjorde de som köpte 
lägenheter en bra affär och att sälja för att tjäna pengar är det som oppositionen motsätter sig, 
men samtidigt berättar Andersson att det är så marknaden fungerar. 
 
Konsulten som Hyresbostäder anlitade var CBRE där de i ett första läge tog kontakt med de 
boende i fastigheterna genom ett stormöte och där erbjöds dem att förvärva fastigheterna 
genom en ombildning till bostadsrätt. På detta stormöte var alla inbjudna och CBRE initierade 
en intressegrupp som sedan blev styrelsen i den framtida bostadsrättsföreningen. 
Hyresgästerna anlitade därefter ett ombud för att kunna säkerställa hyresgästernas säkerhet 
under och efter ombildningen. Efter stormötet bokade de in den tekniska besiktningen av 
fastigheterna. Denna besiktning är ett lagkrav och bekostades av CBRE på grund av dem inte 
ville riskera att affären skulle försenas. När sedan denna undersökning var gjord presenterade 
Hyresbostäder deras förväntade pris. Detta erbjudande av köp innehöll även en tidsplan där de 
närmare specificerat en tid- och aktivitetsplan för ombildningen.  
 
Parallellt med att kontakten togs med hyresgästerna skickade CBRE ut ett informationsbrev 
med en tillhörande broschyr som förklarade ombildningen och hyresgästernas rättigheter och 
skyldigheter vid en ombildning. Under hela processens gång kvalitetssäkrade CBRE 
föreningens handlingar vid köpestämman. Genom hela processen hölls Hyresbostäder 
informerade om arbetets fortskridande av CBRE och även en särskild tidsplan upprättades i 
samråd med Hyresbostäder. För att kunna genomföra processen med så hög kvalitet som 
möjligt fanns en kvalitetssäkringsprocess hos CBRE som granskade allt faktaunderlag samt 
presentationsunderlag av kvalitetsansvariga inom respektive område. 


