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Sammanfattning 

 

Titel Ägarlägenheter – en möjlighet till införandet av en ny affärsmodell? 

Datum för seminariet 2010-04-28 

Kurs/Program Kandidatuppsats, BFE3  

Författare Björn Karlsson 

Mandus Mattiasson 

Handledare Gunnar Wramsby 

Ledord Affärsmodell, ägarlägenhet, fastighetsföretag, investeringskalkyl, 

avyttring. 

Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara huruvida ett 

fastighetsbolag, efter införandet av ägarlägenheter, kan förbättra sin 

ekonomi genom en nyutformad affärsmodell. 

Teoretisk referensram De teorier vi valt att presentera härrör från alstrets frågeställning 

och är av essentiell karaktär för analyskapitlet. Insamlade teorier 

beskriver bakgrunden till införandet av ägarlägenheter, de 

ekonomiska risker vilka härrör en fastighetsinvestering samt 

förtydligandet av affärsmodeller i praktisk tillämpning. 

Metod Vi har för arbetets intensiva utformning valt att tillämpa en 

fallstudie inom fastighetsbolaget FastighetsPartners i Helsingborg 

AB i syfte att kartlägga alstrets problemformulering.  

Empiri Insamlad empiri har framställts genom intervjuer med valda 

fallstudieföretag. Upprättandet av kalkyler har skett i samtycke med 

valda företag vilket givit kandidatuppsatsen material grundat på 

rättmätiga kalkylunderlag. 

Slutsats Vi anser att ägarlägenheter skapat möjligheter för fastighetsbolag att 

utveckla förmånligare finansieringsmetoder vid 

byggnadsupprättande. Flertalet omvärldsfaktorer spelar en 

inflytande roll beträffande tillämpningsgraden av ägarlägenheter 

som affärsmodell. 
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Abstract 

  

Title  Ownership apartments – an opportunity for the introduction of a 

new business model? 

Date of seminar 2010-04-28 

Course/Program Candidate thesis, BFE3 

Authors Björn Karlsson 

Mandus Mattiasson 

Mentor Gunnar Wramsby 

Key words Business model, ownership apartment, real estate company, 

investment calculation, Sales.  

Objectives The purpose of this thesis is to describe and explain whether a real 

estate corporation, after the introduction of ownership apartments, 

can improve their economies through a redesigned business model. 

Theoretical framework The theories we have chosen to present derived from the subject 

matter and the issue is of essential nature of the analysis chapter. 

Collected theories describes the background to the introduction of 

ownership apartments, the financial risks that occurs with a real 

estate investment and the clarification of business models in 

practical use. 

Methodology  We have for the intensive characteristics of this thesis chosen to 

apply a case study in the real estate company FastighetsPartners i 

Helsingborg AB in order to identify the problem formulation.  

Empirics Collected empirical data is presented through interviews with 

selected case study company. The establishment of the calculations 

has been implemented in agreement with selected company which 

has given the candidate thesis materials based on legitimate 

calculations. 

Conclusion We believe that ownership apartments have created opportunities 

for real estate companies to develop beneficial methods of financing 

the constructions. Several external factors play a role of influence 

on the degree of application of ownership apartments as a business 

model.  
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Centrala begrepp och definitioner 

 

Ägarlägenhet  Bostad vilket benämns fast egendom, erhåller äganderätt genom 

lagfart. 

Bostadsrätt  Bostad vilket kräver medlemskap i en förening och betecknas lös 

egendom. 

Fastighetsbolag  Förvaltande bolag vilket använder sig av entreprenadföretag i syfte 

att genomföra byggnationer. 

Affärsmodell  Centralt begrepp vilket utformar företagets verksamhet, mål och 

marknadsposition. 

Likviditet Ett företags betalningsförmåga på kort sikt. 

Förädling Renovering/förbättring i avseende att öka byggnadens värde. 

Ombyggnad Renovering av objekt i syfte att tillgodose ett nytt behov. 

Lånekostnader De finansiella kostnader vilka härrör från lånet, dvs. räntekostnader 

och amorteringar. 

Ägarlägenhetskomplex Fastighet vilken avser inrymma endast lägenheter av 

upplåtelseformen ägarlägenheter.  

Driftkostnader De kostnader vilka harrör från fastigheten, innefattar uppvärmning 

fastighetsskatt etc. 

Kalkyl Prognostiserade belopp om kostnader och intäkter vilka berör en 

investerings genomförbarhet. 

Nybyggnation Avser både från grunden uppförda byggnader samt tillbyggnad av 

befintlig byggnad.  
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1. Inledning 

 

I följande avsnitt behandlas problembakgrund, där historik samt inhemsk- och utländsk marknad 

presenteras övergripande. Vidare ges också en kortfattad presentation av ägarlägenheter samt 

fastighetsbolags investeringsutsikter. Det här följs av problemdiskussion, problemställning och 

syfte samt de avgränsningar vi valt för uppsatsens utformning. 

 

1.1 Problembakgrund 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt” (Sveriges rikes lagbok, 2009). 

 

Den 1 maj 2009 antogs en proposition gällande införandet av boendeformen ägarlägenheter på 

den Svenska marknaden (Proposition 2008/09:91, Regeringskansliet, 2010-01-24).  

Boende- eller ägandeformen har sedan ett flertal år tillbaka funnits representerad på majoriteten 

av Europeiska marknader, däribland våra grannländer Danmark och Norge. Ett regeringsbeslut 

rådande undersökningen av införandet av ägarlägenheter i Sverige antogs redan år 2000 och 

resulterade i ett utredningsdokument, SOU 2002:21, år 2002 (SOU 2002:21). I den här 

utredningen presenterades förslag till införandet av nytt lagrum men introducerades som tidigare 

nämnt först den 1 maj år 2009 (Mäklarsamfundet, 2010-01-24). 

 

I Sverige har bostadsmarknaden, vid avsaknad av ägarlägenheter, bestått till stor del av 

bostadsrätter. Den här upplåtelseformen innebär juridiskt sett att inte någon direkt äganderätt 

erhålls utan endast en nyttjanderätt av en specifik del av fastigheten. Det är således den 

ekonomiska föreningen, bostadsrättsföreningen, som innehar äganderätten på den totala 

fastigheten (Isacson, 2006). Trenden för de senaste åren visar på att allt fler avser att äga sitt 

boende gentemot att hyra. Vad som då menas med ägande av boende är innehav av antingen 

villafastighet, radhus eller bostadsrätt genom medlemskap i en bostadsrättsförening (Lind & 

Lundström, 2007). I den här kategorin kommer nu, med anledning av införandet av den nya 

boendeformen, även ägarlägenheter som upplåtelseform att inkluderas. Anledningen till att 

trenden utvecklas som den gör beror på att allt fler ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter 

sker samt att den mängd nyproduktion som sker oftast riktar sig till andra upplåtelseformer än 



10 
 

hyresrätter (Lind & Lundström, 2007). 

 

Vid undersökning av den svenska bostadsmarknaden utgör, enligt statistiska centralbyrån, 

upplåtelseformen äganderätt ett större inslag på bostadsmarknaden än hyresrätten (SCB, 2010-

02-01). Med begreppet äganderätt avses småhus och villor med direkt äganderätt, ägarlägenheter 

finns således ej representerade. Vid en jämförelse med länder vilka redan besitter ägarlägenheter 

på bostadsmarknaden, till exempel Norge vars marknad är relativt lik den svenska gällande 

upplåtelseformer, framgår det att boendeformen är vanligt förekommande på marknaden (SOU 

2002:21; Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, 2010-02-17).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det problem vilket idag finns beträffande upprättandet av nybyggnationer samt tillbyggnader för 

ett fastighetsbolag är behovet av omfattande kapitalbehov. Det här resulterar i att mindre företag 

har svårt att konkurrera med de finansiellt starkare aktörerna på marknaden (Lind & Lundström, 

2007). För att som mindre företag förmå utmana de större fastighetsbolagen gäller det att finna 

alternativa möjligheter till finansiering. Fastighetsbolags intresse för nybyggnation samt 

tillbyggnad av bostäder grundar sig i att det måste finnas något tilltalande kring fastigheten för att 

bolaget skall se investeringsmöjligheter (Lind & Lundström, 2007).    

 

En, ur ekonomisk synvinkel, konkret möjlighet kan vara att reducera den finansiella 

riskbenägenheten hos fastighetsbolag. Ett fastighetsbolag med en pågående nybyggnation kan, 

med den nya lagstiftningen i Fastighetsbildningslagen, avyttra specifika objekt som 

ägarlägenheter innan byggnationen står klar till konsumentens förfogande. På så vis står sig 

företagets likviditet starkare och det ges möjlighet till reducerade lånekostnader (Bofast, 2010-

01-25). 

 

Avyttring av ägarlägenheter innan, under och efter produktion kan medföra att en ny sorts 

affärsmodell etableras på marknaden. Affärsmodellens syfte är att finansiera en kommersiell 

nybyggnation, eller en befintlig byggnad, genom att specifika objekt avyttras som ägarlägenheter. 

Det här generar förutsättningar för mindre företag att finna alternativa lösningar och på så vis 

skapa en gynnsammare konkurrenssituation på bostadsmarknaden. 
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Affärsmodellen riktar sig mot den verksamhet vars ansvarsområde omfattar finansieringen av 

byggnadsupprättandet. Finansieringsmöjligheterna påverkar det fastighetsbolag vilka låter 

upprätta fastigheten och inte det byggbolag vilket anlitats för att genomföra projektet. 

Byggbolaget agerar under entreprenadavtal och berörs ej av den finansieringsmodell 

fastighetsbolaget avser nyttja.     

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan införandet av ägarlägenheter generera en affärsmodell vilken främjar 

fastighetsbolagens ekonomiska situation vid nybyggnation? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara huruvida ett fastighetsbolag, efter införandet av 

ägarlägenheter, kan förbättra sin ekonomi genom en nyutformad affärsmodell. Så även redogöra 

för hur ett fastighetsbolag, genom en påbyggnad, kan reducera befintliga kostnader på 

fastigheten. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vårt arbete avser avgränsa sig till enbart fastighetsbolagens intresse gällande byggnation och 

avyttring av ägarlägenheter. Vi kommer således utesluta den betydelse införandet av 

upplåtelseformen får ur konsumentens synvinkel samt betydelsen för anlitat byggbolag gällande 

upprättandet. Vi avgränsar oss även mot samhällets efterfrågan då marknaden för ägarlägenheter i 

dagsläget befinner sig i en etableringsfas. Vi kommer behandla den information arbetet genererar 

med förutsättningen att efterfrågan på ägarlägenheter ej begränsar bolagens 

investeringsmöjligheter. Uppsatsen riktar sig till mindre kommersiella fastighetsbolag och dess 

vinstintresse. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande avsnitt presenteras de teorier vars relevans är betydande för uppsatsens frågeställning. 

Inledningsvis ges en förklaring gällande ägarlägenheter samt de faktorer vilka berör 

upplåtelseformen. Vidare i avsnittet behandlas den rådande bostadssituationen samt de 

omständigheter vilka återspeglar bostadsmarknaden. Avslutningsvis framförs fastighetsbolagens 

ekonomiska aspekter gällande fastighetsinvestering samt förtydligande av begreppet 

affärsmodeller. 

  

 

2.1 Bakgrund till ägarlägenheter 

Redan vid slutet av 1800-talet diskuterades problemen kring rådande bostadsbrist i Sverige. 

Enligt Brattström (1999) härrör bostadsbristen till stora delar från den industriella revolution 

vilken pågick i samhället. Med anledning av industrialiseringen, vilken skapade arbetsmöjligheter 

i storstäderna, blev urbaniseringen så omfattande att bristen på boende markant ökade. Vid slutet 

av århundradet kom det därför förslag på olika åtgärder vilka kunde förbättra marknaden för 

bostäder, däribland förslag gällande införandet av äganderätt till specifik fastighet (Brattström, 

1999). Förslaget följdes dock inte upp av något beslut och införandet skulle komma att få vänta i 

drygt hundra år innan äganderättens slutgiltiga utformning blev lagstadgad (Proposition 

2008/09:91).  

En utredning gällande upplåtelseformen ägarlägenheter påbörjades den 6 april år 2000. 

Utredningen presenterades i ett samlat dokument, benämnt Statens offentliga utredningar 

2002:21, där för- och nackdelar kring upplåtelseformen påvisades (SOU 2002:21). Den 

dåvarande regeringen ansåg efter tillhandahållande av framtagen information att lagstiftning 

gällande ägarlägenheter ej borde verkställas och förslaget avvisades år 2004 (Regeringens 

proposition, 2008/09:91). Ett par år senare, den 27 november år 2008, lämnade den nya 

regeringen en proposition, 2008/09:91, till riksdagen vilken föreslog att införandet av 

ägarlägenheter skulle lagstiftas (Regeringens proposition, 2008/09:91). Riksdagen beslöt att 

godkänna den proposition vilken överlämnats och införde den 1 maj 2009 lagstiftning gällande 

ägarlägenheter (Regeringskansliet, ägarlägenheter, 2009).  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
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Enligt SOU 2002:21 grundar sig införandet av ägarlägenheter i avsikten att stimulera 

bostadsmarknaden. Syftet med lagändringen är inte att ersätta någon av de befintliga 

upplåtelseformerna utan istället att komplettera de nuvarande. Lagstiftningen förmodades även 

innebära en ökning av nybyggnationer i samhället och på så vis en reducerad bostadsbrist (SOU 

2002:21). Vidare avser införandet en möjlighet att knyta riskkapitalister till bostadsmarknaden 

genom att potentiell lönsamhet verkar som ett incitament. Bostadsmarknaden kan då samla fler 

aktörer och på så vis leda till en positiv bostadsutveckling (Lind & Lundström, 2007).  

 

2.2 Innebörden av ägarlägenheter 

SOU 2002:21 redogör att det finns två former av ägarlägenheter representerade på 

bostadsmarknader runt om i världen. De skiljer sig åt i den benämningen att ägandeformen 

varierar genom direkt- eller indirekt ägande. Direkt ägande, är den variant vilket Svenska 

regeringen valt att åberopa, innebär att innehavaren äger angivet objekt vilket utgör en egen 

fastighet (SOU 2002:21). Den andra formen, indirekt ägande, kan liknas vid den Svenska 

bostadsrätten då innehavaren ingår i en samäganderätt i den totala fastigheten samt erhåller 

nyttjanderätt till specifikt objekt (Lind & Lundström, 2007; SOU 2002:21). 

 

Upplåtelseformen ägarlägenhet innebär, precis som namnet antyder, en direkt ägandeform 

förenad med en fastighetsbeteckning. Ägarlägenhetsfastigheten skall vara avsedd för endast en 

bostadsandel och ägaren erhåller en direkt äganderätt (Grauers, 2010). Vidare skall, enligt 

Grauers (2010), fastigheten avgränsas tredimensionellt och vara avsedd för bostadssyfte. Med 

tredimensionell avgränsning avses att fastigheten indelas både i höjd-, bredd- och djupled 

(Regeringskansliet, ägarlägenheter, 2009). 

 

Boendeformen kan, enligt Lind & Lundström (2007), direkt liknas vid småhus/villor då de utgör 

en egen fastighet och innebär således fast egendom för innehavaren. Med fast egendom avses jord 

som är indelad i fastigheter, geografiskt avgränsad andel i antingen två- eller tredimensionella 

avstyckningar (Flodin, 2008). Victorin & Hager (2008) klargör att vid förvärv av en ägarlägenhet 

är köparen skyldig att söka lagfart inom 3 månader på fastigheten för att överlåtelsen skall få 

giltig verkan. Efter beviljad lagfart besitter ägaren rätten att inteckna fastigheten i utbyte mot ett 

visst penningbelopp, vilket namnges pantbrev (Victorin & Hager, 2008).  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
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En annan del vilket berör fast egendom är innehavarens rätt att hyra ut fastigheten till vem hon så 

finner lämplig, där samma regler gäller som för uthyrning av villafastigheter (Regeringskansliet, 

ägarlägenheter, 2009). Innehavaren till en ägarlägenhet besitter således rätten att, i utbyte mot 

överenskommet vederlag, upplåta fastigheten för uthyrning (SOU 2002:21). Ägaren innehar 

likväl befogenheten att avyttra fastigheten efter eget tycke (Regeringskansliet, ägarlägenheter, 

2009). 

Att äga sin bostad kan, för konsumenten, medbringa bättre villkor hos låneinstituten då dessa 

anser att fast egendom medför en god säkerhet vid låntagande (Victorin & Hager, 2008). 

Låneinstituten bedömer låntagarens förmåga att återbetala skuldsättningen i kombination med en 

given säkerhet (Flodin, 2008). 

 

2.3 Lagar och villkor för ägarlägenheter 

”Det är möjligt att bilda ägarlägenheter ifrån grunden nyuppförda byggnader, i tillbyggnader 

ovanpå befintliga byggnader eller i kontors- eller affärshus som byggs om till bostadshus” 

(Regeringskansliet, ägarlägenheter, 2009 s.3).   

Så beskrivs de möjligheter vilka finns beträffande bildandet av ägarlägenheter på den svenska 

marknaden. Enligt Regeringskansliet, ägarlägenheter 2009, kräver upplåtelseformen emellertid 

att bestämda rekvisit är uppfyllda för att upprättandet skall få genomföras. Sammanfattningsvis 

gäller bl.a. följande regler för bildandet av ägarlägenheter; 

1. Ägarlägenheten skall inte vara avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet. 

2. Det skall vara klarlagt att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten skall omfatta inte 

under de senaste åtta åren har använts som bostadslägenhet. 

3. Ägarlägenhetsfastigheten skall ingå i en sammanhållen enhet om minst tre sådana 

fastigheter. 

(Regeringskansliet, ägarlägenheter, 2009 s.4). 

Reglerna kring bildandet av ägarlägenheter skapar, enligt SOU 2002:21, ett marknadstillstånd där 

befintliga boendeformer som hyres- och bostadsrätter ej riskerar att blir ersatta som 

upplåtelseform. Det här genom att upprättandet styrs mot nyproduktion och på så vis ett resultat 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
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med högre bostadsproduktion än ombildning på bostadsmarknaden (SOU 2002:21). 

 

2.4 Samfällighetsförening 

I en fastighet som representeras av ägarlägenheter uppstår det gemensamma utrymmen i form av 

trapphus, fasader, hiss, vatten, avlopp m.m. Nämnda områden berör samtliga i fastigheten och 

innebär att en gemensamhetsanläggning, där respektive ägarlägenhetsfastighet har en del, bör 

upprättas för att gemensamma behov skall kunna tillgodoses (Regeringskansliet, ägarlägenheter, 

2009). 

Antalet gemensamhetsanläggningar en ägarlägenhetsfastighet berörs av varierar beroende på 

antalet gemensamma områden i fastigheten. Förvaltningen sker oftast genom att varje 

lägenhetsägare ingår medlemskap i en samfällighetsförening vars syfte är att upprätthålla 

föreningens intressen (Regeringskansliet, ägarlägenheter, 2009). 

Brattström (1999) förklarar att kravet för att få upprätta en gemensamhetsanläggning innebär att 

de intressen vilka tillgodoses måste vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna. Enligt 

Sveriges Rikes Lag (2010) sker ansökan om bildandet av en gemensamhetsanläggning hos 

lantmäterimyndigheten. Ansökan får göras av den vilken äger en fastighet och då berörs av 

gemensamhetsanläggningen eller av kommun, länsstyrelse samt hyresgästorganisation 

(Anläggningslagen 1 kap 18§). 

Att förvalta gemensamhetsanläggningarna genom en samfällighetsförening innebär vissa 

ekonomiska säkerheter. Till skillnad från en bostadsrättsförening kan en samfällighetsförening ej 

försättas i konkurrs vilket innebär en säkerhet för den enskilde medlemmen (Brattström, 1999). 

Vidare förklarar Brattström (1999) att vid utebliven andelsbetalning från en delägare drabbas 

enbart den berörde parten och ej samtliga medlemmar i föreningen. Den uteblivna 

andelsbetalningen kan ej heller kompenseras genom att minska anläggningsunderhållet utan skall 

indrivas genom en fordran på den ansvariga medlemmen (ibid.). Genom dessa bestämmelser 

säkerställs samfällighetsföreningens fortsatta varaktighet och det behov vilket finns gällande 

fungerande gemensamhetsanläggningar i fastigheten (ibid.). Samfällighetsföreningen ansvarar för 

att vidta lämpliga åtgärder mot upprätthållandet av fastigheten samt förvalta den på ett ur 

medlemmarnas uppfattningar önskvärt sätt (ibid.). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
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Enligt SOU 2002:21 har samfälligheten företrädesrätt gällande fordringar på 

ägarlägenhetsinnehavaren. Låneinstitutens fordringar kommer således i andra hand beträffande 

eventuell utebliven betalningsförmåga hos bostadsinnehavaren (SOU 2002:21). 

 

2.5 Beskattning/taxering av ägarlägenheter 

Vid fastställande av ägarlägenheters taxeringsvärde brukas samma normer som för 

bostadslägenheter i hyreshus (Skatteverkets deklarationsupplysningar, SKV 383). Det innebär att 

taxeringsvärdet skall motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före fastighetstaxeringen 

(Haapaniemi & Larsson, 2008).  Enligt Haapaniemi & Larsson (2008) nyttjas, i syfte att fastställa 

en fastighets marknadsvärde, analyser av fullgjorda avyttringar vilka genomförts i närbesläktat 

område för att erhålla en överskådlig prisnivå. Den svenska definitionen av marknadsvärde lyder:  

”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten 

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

partsrelationer och utan tvång.” (Persson, 2008, s. 248). 

 

För att kalkylera marknadsvärde för ett specifikt objekt används, enligt Persson (2008), ett flertal 

olika grundmodeller, däribland ortprismetoder, avkastningskalkylbaserade metoder samt 

produktionskostnadsmetoder. Då fastighetsmarknaden kantas av förhållandevis få överlåtelser 

med unika objekt är det svårt att finna en allmänt vedertagen modell, därav tillämpningen av flera 

modeller (Lind & Persson, 2008). 

För att fastställa taxeringsvärdet använder sig Skatteverket av diverse riktvärdeangivelser vilka 

skall implementeras på specifik värderingsenhet (Skatteverket, 2010). Enligt Sveriges Rikes Lag, 

fastighetstaxeringslagen, skall i första hand fastställande av marknadsvärde ske i samverkan med 

ortprismetoden. Kan metoden ej tillämpas skall värdering ske med ledning av 

avkastningsberäkningar. Är ej heller denna metod hållbar kan marknadsvärdet uppskattas med 

hänsyn till nedlagda produktionskostnader för fastigheten (Sveriges rikes lag, 

Fastighetstaxeringslagen). 

Vid beskattning av ägarlägenheter, s.k. fastighetsskatt, skall likalydande regler gälla vilket 

tillämpas vid beskattning av småhus (Skatteverkets deklarationsupplysningar, SKV 383). 
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Fastighetstaxeringen avskaffades under 2008 till förmån av en kommunal avgift om 0,75 procent 

kalkylerat på taxeringsvärdet, vilket högst kan uppgå till 6000 SEK. (Skatteverket, 2010). Det är 

således lagfaren ägare till fastigheten som är förpliktigad att betala avgiften (Wadell, 2008). 

Nyupprättade ägarlägenheter är dock befriade från fastighetsskatt de första 5 åren, därefter erhålls 

en halverad beskattningsskyldighet nästkommande 5 år (Skatteverket, 2010). Ägarlägenheter 

vilka står under produktion, alternativt att mark avsatts i syfte att upprätta ägarlägenheter, 

beskattas enligt statlig fastighetsskatt om 1 procent av taxeringsvärdet (ibid.). 

 

2.5.1 Ortprismetoden 

Enligt Persson (2008) baseras ortprismetoden på genomförda överlåtelser, med liknande objekt, 

och implementeras på fastigheten vilken står för värdering. Metoden är således beroende av 

fullständig marknadsdata för att erhålla en så god jämförbarhet som möjligt. 

Marknadsobservationerna utgör nyckeltal för värderingsobjektets utfall och tillförlitlighet. 

Jämförelseobjekten skall vara likartade värderingsobjektet inom en närbesläktad marknad med 

samma karakteristiska egenskaper (Persson, 2008). 

 

2.5.2 Avkastningskalkylmetoden 

Persson (2008) belyser att denna metod baseras på tillämpning av diverse kassaflödeskalkyler i 

syfte att fastställa ett konkret värde på ett objekt, givet en tidsperiod. I denna modell tas sådana 

aspekter som ränta, inflation och ekonomisk livslängd i beaktelse. Marknaden, och dess aktörer, 

förväntas agera på ett specifikt vis, vilket förhåller sig till konjunkturläget (Persson, 2008). 

  

2.6 Skillnaden mellan ägarlägenhet och bostadsrätt 

För att skapa ytterligare förståelse kring konceptet ägarlägenheter är det skäligt att tillämpa en 

jämförande presentation med bostadsrätten, då dessa ingår i samma boendekategori. 

Ägandeformen i de båda upplåtelseformerna utgör en väsentlig skillnad sinsemellan. Vid förvärv 

av en bostadsrätt erhåller innehavaren endast en nyttjanderätt till objektet, det är således 

bostadsrättsföreningen som äger fastigheten (Victorin & Hager, 2008). Bostadsrättsinnehavaren 

ikläder sig, genom inträde i bostadsrättsföreningen, ett delägarskap i den totala fastigheten utan 
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någon tidsbegränsning (Flodin, 2008). Vid medlemskap i en bostadsrättsförening är medlemmen 

skyldig att betala en premie till bostadsrättsföreningen, men det är således föreningen vilken 

innehar ett ekonomiskt och juridiskt ansvar gällande dess åtaganden (Isacsson, 2006).  

 

Ägandeformen vid förvärv av en ägarlägenhet innebär en direkt äganderätt för innehavaren och 

utgör fast egendom vilken avgränsats horisontellt och vertikalt (Lind & Lundström, 2007). Köpet 

av en ägarlägenhet realiseras genom att köparen erhåller lagfart på fastigheten (SOU 2002:21). 

En samfällighet bland ägarna upprättas i syfte att underhålla huskroppen där ägarna till 

ägarlägenheter ingår i en s.k. samfällighetsförening (Brattström, 1999). 

Ägarlägenhetsinnehavaren har genom lagfart belagt sig rätten att låta inteckna, belåna samt 

upplåta fastigheten för uthyrning på samma villkor som anbelangar ett småhus 

(Regeringskansliet, ägarlägenheter, 2009). Om innehavaren beslutar att hyra ut bostaden kan 

denne, utan samtycke från samfälligheten, upplåta sin fastighet under obegränsad tid (ibid.).  

 

Innehavaren av en bostadsrätt tvingas till bostadsrättsföreningens godkännande innan denne kan 

upplåta bostadsrätten för uthyrning, samt att föreningens samtycke påverkar vem som har rätt att 

anskaffa en bostadsrätt (Flodin, 2008). En bostadsrätt kan pantsättas, dock under de lagar och 

regler som gäller lös egendom, med bostadsrätten som säkerhet (ibid.). 

En risk gällande förvärv av bostadsrätt är dess beroende av bostadsrättsföreningens finansiella 

situation. Victorin & Hager (2008) konstaterar att om en förenings ekonomiska vidtaganden 

medför en förlust kan det leda till att föreningens medlemmar förlorar insatsen och föreningen 

försätts i konkurs. De boende är således beroende av bostadsrättsföreningens förmåga att följa 

dess ekonomiska plan i syfte att säkerställa en god bostadsframtid (Flodin, 2008). 

 

SOU 2002:21 förtydligar att ett lägenhetskomplex med ägarlägenheter inte kollektivt kan 

försättas i konkurs då innehavarna svarar för respektive lagfarna lott. Det är således inte 

samfälligheten som svarar för den totala fastigheten och kan då ej heller försättas i konkurs (SOU 

2002:21). Samfälligheten skall ansvara för att de finansiella medel vilka krävs bekostas av 

medlemmarna (ibid.). 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
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2.7 Bostadsmarknaden 

Den svenska bostadsmarknaden omfattar en relativt komplicerad marknad vilken präglas av ett 

stort antal delmarknader (Lind & Persson, 2008). De faktorer vilka genererar en effekt på 

bostadsöverlåtelser styrs av t.ex. objektens läge, typ och kapitalinsats vilket ger upphov till att 

diverse delmarknader tar form (ibid.). Det som enligt Lind & Persson (2008) kännetecknar 

fastighetsmarknaden är att: 

 Varje objekt är unikt – inget objekt är det andra likt, då varje objekt besitter säregna 

egenskaper. 

 Varje fastighet är lägesbestämd – objektets läge påverkas av marknadskaraktären där 

närhet till vägar, kommunikation och naturområden är betydande faktorer. 

 Lång varaktighet – objekten har i regel lång livslängd vilket kan medföra både risker och 

säkerheter. 

 Stor kapitalinsats – för såväl privatperson som företag utgör ett fastighetsköp ett 

omfattande kapitalbehov. 

 Lånefinansierade köp – fastighetsköp sker allt som oftast med lånat kapital, vilket medför 

att räntekostnader utgör en väsentlig del i investeringen.  

 Trögrörligt utbud – begränsad omsättning inom fastighetsbeståndet. 

 Bristfällig marknadsinformation med lång eftersläpning i publicering/tillgång – 

eftersläpningen av informationsflödet ger upphov till rådgivning. 

 Utdragen överlåtelseprocess – tidskrävande förlopp vilket medför att överlåtelsens 

fullbordan således blir långvarig. 

 Många inblandade parter – överlåtelsen av ett objekt binder flertalet fackmän till 

processen, t.ex. mäklare, besiktningsmän, bankirer etc. 

 Samhällskontroll – de regler vilka berör förvärv och avyttring av fastigheter finns 

rubricerade inom Sveriges rikes lag, jordabalkens, stadgar.  

 

2.8 Rådande bostadssituation 

Den statliga myndigheten Boverket har, för första gången på 10 år, konstaterat en nedgång i 

bostadsbristen med fakta hämtat ur deras årliga bostadsmarknadsenkät (Boverket, 2009). Närmre 

42 procent av landets kommuner anser att efterfrågan på bostäder överskrider utbudet (ibid.). 
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Dock finns det, enligt Boverket (2009) undantag där vissa kommuner registrerat ett 

bostadsöverskott, men dessa är starkt kopplade till en negativ befolkningsutveckling. Den 

bostadsbrist vilken kommunerna anger uppvisar att 70 procent av kommunerna aviserar brist på 

hyresrätter, 33 procent av kommunerna rapporterar brist på bostadsrätter samt 33 procent klargör 

att det finns brist på egnahem (Boverket, 2009). 

Enligt Lind & Lundström (2007) reformerades bostadsmarknaden under 1990-talets början då de 

räntebidrag vilka den svenska staten subventionerade å fastighetsbolagens vägnar avskaffades. 

Räntebidragen innebar att staten försäkrade fastighetsbolagens räntereduktion och även i vissa 

fall lukrativare borgensåtaganden (Lind & Lundström, 2007). Åtgärden fick till följd att allt färre 

kommersiella fastighetsbolag genomförde nybyggnationer då de inte såg samma vinstutsikter 

som tidigare, samtidigt som hyresregleringen utgjorde en begränsad intäkt för hyreskomplex 

(Nyberg, 2006, Anförande). Nyproduktionen har istället kommit att dominerats av bostadsrätt 

och äganderätt (Lind & Persson, 2008). 

 

2.9 Upplåtelseformer 

Den svenska bostadsmarknaden representeras av flertalet olika boendeformer där Lind & 

Lundström (2007) förklarar att varje enskild upplåtelseform innebär olika förutsättningar samt 

åtaganden för den boende och för fastighetsbolaget i fråga. På den rådande bostadsmarknaden 

finns följande upplåtelseformer; 

2.9.1 Hyresrätt 

Hyresrätten innebär att den boende ej har några kostnader beträffande förvärvet av fastigheten 

utan endast en hyresavgift för rätten att nyttja lägenheten (SOU 2002:21). För det fastighetsbolag 

vilket producerar hyreslägenheten uppstår effekten att nyvärdet på boendet ej får samma värde 

som vid en alternativ försäljning. Viljan att betala mer för något som inte är begagnat är större 

vid köp av bostad än vid hyra av bostad (Lind & Lundström, 2007).  

2.9.2 Kooperativ hyresrätt 

Upplåtelseformen kräver medlemskap i en förening vilken i sin tur hyr ut lägenheten till 

medlemmen (SOU 2002:21). Hyresgästen ansvarar själv för underhåll och reparationer och kan 

på så vis minska boendekostnaderna sett över en längre tid (ibid.).  



21 
 

2.9.3 Bostadsrätt 

Den boende äger medlemskap i en bostadsrättsförening och erhåller nyttjanderätt till en specifik 

lägenhet (Flodin, 2008). Marknaden har på senare år tenderat att öka gällande produktionen av 

bostadsrätter, samtidigt som kvantiteten producerade hyresrätter minskat (Lind & Lundström, 

2007). Vidare klargör Lind & Lundström (2007) att det finns högre betalningsvilja bland 

konsumenterna gällande kvalité på bostadsrätter än på hyresrätter. Det råder en osäkerhet för 

fastighetsbolagen att genom hyressättning erhålla likgod ersättning som för en motsvarande 

bostadsrätt av lika god kvalité (ibid.). 

2.9.4 Äganderätt  

De möjligheter bostadsmarknaden erbjuder för att erhålla en äganderätt i sitt boende, indirekt 

eller direkt, är förvärv av villa, radhus, bostadsrätt och ägarlägenhet (Lind & Lundström, 2007; 

SUO 2002:21).  

 

2.10 Ekonomiska risker och osäkerheter 

Enligt Holmqvist (2002) återfinns ett flertal olika faktorer vilka påverkar den marknad 

fastighetsbolagen agerar på. Dessa krafter kan syfta till att påverka marknaden under en viss 

period eller till att leda marknaden i en bestämd riktning. En stor påverkande kraft är politiska 

beslut i form av subventioner och bidrag eller införandet av nya lagstiftningar och regleringar på 

marknaden (Holmqvist, 2002). Genom dessa åtgärder stimuleras eller begränsas möjligheterna 

för fastighetsbolagens utveckling och fastighetsmarknaden formas efter valda 

marknadsingripanden. Fastighetsbolagens situation påverkas även av mer övergripande faktorer 

såsom kapitalmarknadens räntenivå, det samhällsekonomiska läget samt intresset på 

fastighetsmarknaden (ibid.). En riskanalys vid ett stundande projekt bygger, enligt Rondeau, 

Brown & Lapides (2006), på antaganden att flera variabler kan komma variera över tiden.   

Vid fastighetsinvesteringar uppstår en viss risk gällande finansieringen av kapitalsatsningen. Det 

nödvändiga kapitalbehovet är oftast väldigt omfattande och kan vid svängningar på marknaden 

påverka det satsande företaget avsevärt (Holmqvist, 2002). Ju större del lånat kapital 

fastighetsbolagen använder sig av vid investeringar desto större risk finns vid eventuella 

konjunktursvängningar (ibid.). Tidigare var kapitalrisken vid fastighetsinvesteringar mindre 

riskfyllda för vissa bolag då staten gav räntebidrag till de fastighetsbolag vars verksamhet syftade 
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till nyproduktion (Lind & Lundström, 2007; Holmqvist, 2002). På så vis, förklarar Holmqvist 

(2002), att en del av risken vid investeringar var belagd på staten och inte enbart på de satsande 

fastighetsbolagen.  

Holmqvist (2002) visar att då investeringar med lånat kapital sker uppstår en viss finansiell 

osäkerhet för fastighetsbolagen vilket bolagen genom olika strategier, affärsmodeller, bör sträva 

efter att minska. Den finansiella osäkerheten syftar till utgifter gällande de räntor och 

amorteringar bolaget tecknat samt framtida svängningar på kapitalmarknaden (ibid.). 

Tillvägagångssätten för att minska dessa finansiella osäkerheter kan vara genom att bl.a. upprätta 

en amorteringsplan eller teckna lån med olika långa löptider (Ibid.).  

Fastighetsbolagens försök att minska de ekonomiska riskerna kan även ske genom olika 

fastighetsportföljer (Holmqvist, 2002). Denna modell syftar i grund och botten till att minimera 

risker genom att skapa ett fastighetsbestånd bestående av olika sorters fastigheter (Ibid.). Risken 

fördelas på så vis ut på de olika fastigheterna och balanserar upp eventuella lågkonjunkturer på en 

specifik boendemarknad (Ibid.). 

I Rondeau et al. (2006)  presenteras tre metoder vilka nyttjas vid en riskanalys. Den första 

metoden, pay-back, ser till investeringskostnaden i förhållande till dess nettointäkter, vilket 

resulterar i en återbetalningstid. Den andra metoden, net-present-value, ser till räntabiliteten på 

eget kapital jämfört med investeringskostnaden. Tredje modellen, förlitar sig till en konservativ 

prognos om framtida avkastningskrav (ibid.). 

 

2.10.1 Nyproduktionsprocess 

Den process vilken Lind & Lundström (2007) presenterar syftar till att kartlägga egenskaper 

gällande ökad risk vid fastighetsupprättande. Dessa faktorer åskådliggörs med hjälp av fem 

punkter; 

 Tidskrävande process från idé till färdigställt projekt. 

 Plan- och byggprocessen involverar flertalet inblandade parter med olika åsikter och 

intressen.  

 Samspelet mellan kommersiella och samhällsenliga aspekter, t.ex. utomståendes krav på 

bostadsmiljön. 
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 Politiska beslut påverkar genomförbarheten av aktuell nyproduktion. 

 Kommunen styr kostnadsfördelningen mellan dem och byggbolaget vilket kan leda till 

ogynnsam fördelning för fastighetsbolagen. 

Faktorerna belyser mindre företags oförmåga att ianspråkta marknadsandelar då redan etablerade 

bolag har betydande förmåner genom sin position på marknaden (Lind & Lundström, 2007).  

 

2.11 Struktur för fastighetsinvesteringar/Affärsmodeller 

För att förstå, och därmed bedriva en produktiv fastighetsverksamhet, läran om 

fastighetsinvesteringar återfinns fyra hörnstenar som utgörs av strategi, analys, beslutsfattande 

och investeringstransaktioner (Pyhrr & Cooper, 1982).  

2.11.1 Strategi  

I syfte att genomföra en lyckad fastighetsinvestering krävs en väl utarbetad investeringsstrategi, i 

vilken hänsyn skall tas till avkastningskrav samt riskmoment. Det grundläggande kravet i denna 

fyrstegsprocess är att utarbeta en övergripande investeringsfilosofi, vilken skall fungera som 

riktlinjer för verksamheten. Det andra momentet definierar mål och beslutsunderlag för 

investeringar. Den tredje åtgärden är att skapa en genomförandeplan för att uppnå 

vinstmaximering. Det sista steget består av att investeraren stadgar en strategi för analys, vilket 

berör förverkandet av fastighetsanalysen (Pyhrr & Cooper, 1982). 

2.11.2 Analys 

Inom analysmomentet utgör mått på risk och återbetalning ett centralt underlag vilket formar 

investeringens implementerande. Analysstadiet består av en rad olika moment beroende på vart i 

investeringsprocessen företaget befinner sig. I upptakten sker analyser utifrån t.ex. läge och 

utformning vilket i ett senare skede övergår till att analysera mer ingående finansiella aspekter så 

som intern avkastning och diverse nyckeltal (Pyhrr & Cooper, 1982). 

2.11.3 Beslutsfattande 

Investeringsbeslut grundas på risker och utvärderingar om eventuella alternativ i relation till 

företagets utsago om strategi. För att ett företag skall ha framgång på lång sikt, krävs det att de 

överlever på kort sikt. Beslutsfattandet behandlar både kort- och långsiktiga överväganden (Pyhrr 

& Cooper, 1982). 
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2.11.4 Investeringstransaktioner 

Endast ett fåtal av samtliga projekt realiseras, resterande del förkastas således i förmån för det 

alternativ vilket lämpat sig bäst för företaget. Vid ett projekt vilket resulterat i ett förfarande om 

genomföring sker upphandlingar gällande slutförhandlingar (Pyhrr & Cooper, 1982). 

2.11.5 Ägandeförlopp 

Enligt Pyhrr & Cooper (1982) påträffas tre stadier vilka beskriver en fastighets ägandeförlopp likt 

en livscykel. Beroende på vart i livscykeln en fastighet befinner sig ses det som ett unikt steg 

vilket inkasserar ett visst kassaflöde. För att genomföra en bärkraftig fastighetsinvestering torde 

en analys fastställa vart i livscykeln investeringen är påtänkt vilket utfaller i en fråga om rätt val 

av tidpunkt för ämnad kapitalplacering. Pyhrr & Cooper (1982) beskriver ägandeförloppet i tre 

steg: 

 Anskaffning – Organisera verksamheten där utveckling eller fastighetsköp realiseras. 

 Förvaltning – Fastighetsförvaltning vilket inkluderar både företagets löpande förvaltning 

och dess fastigheter. 

 Avyttring – Avyttra fastigheten och således eventuellt avveckla bolaget, alternativt 

modifiera karaktär på ägandeformen. 

2.11.6 Förädling som affärsmodell 

Vid fastställande av investeringsstrategi belyser Pyhrr & Cooper, 1982, ”The Haroldsen 

investment strategy”. Denna modell består av tre faser i en fastighetsinvestering i syfte att 

realisera en framtida vinstavräkning. Den första fasen utgörs av fastighetsfynd, där vikten av att 

finna objekt till en förmånlig köpeskilling illustreras. De fastigheter vilka, ur 

investeringssynpunkt, utgör ett fynd är: 

 Fastigheter vilka är undervärderade 

 Fastigheter vilka kan uppgraderas/renoveras 

 Fastigheter vars räntor är för låga 

 Fastigheter vars utgifter är för höga 

 Fastigheter vars användningsområde kan omvandlas 

 Fastigheter vilka kan anskaffas till en låg köpeskilling 
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Efter införskaffat fastighetsfynd kan således fastigheten genomgå en renovering vilket förbättrar 

fastigheten på det vis vilket eftersträvas. Vid avyttring av renoverat objekt kan således en tillgång 

i form av vinst sannolikt inräknas i företagets bestånd (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

2.12 Lagar och föreskrifter för byggbolag 

Enligt Nordstrand (2006) är lagar vilka genom riksdagsbeslut styr uppförandemöjligheter inom 

byggbranschen tvingande för företagen. Dessa lagar innehåller även direktiv och föreskrifter om 

hur lagarna skall tillämpas. Nordstrand (2006) belyser de lagar och föreskrifter vilka kontrollerar 

byggprocessen; 

 Plan- och bygglagen – reglerar kommunens planläggning, beviljar eller förkastar bygglov 

samt kontrollerar byggnadsarbeten. 

 Plan- och byggförordningen – redovisar praktiska direktiv gällande plan- och bygglagens 

utförande. 

 Byggnadsverkslagen – omfattar byggnaders tekniska egenskaper så som konstruktioners 

bärförmåga och hushållning av vatten och energi. 

 Byggnadsverksförordningen – innefattar praktiska direktiv huruvida 

Byggnadsverkslagens skall praktiseras.  

 Boverkets byggregler – sammanfogar nationella krav med EU:s byggproduktionsdirektiv. 

 Boverkets konstruktionsregler – reglerar dimensionering av byggnader i syfte att 

säkerställa byggnadens bärförmåga vid olika materialval. 

 Arbetsmiljölagen – fastställer arbetsgivarens roll för en säker arbetsmiljö. 

 Arbetsmiljöförordningen – omfattar arbetsrelaterade skador samt skyddsverksamhet. 

 Arbetsmiljöverkets författningssamling – innehåller tillämpningskrav för 

Arbetsmiljölagen. 

 Allmänna råd – utgör riktlinjer för hur lagarna och förordningarna skall följas. 

 

2.13 Finansiering 

En väsentlig del vid en fastighetsinvestering är behovet av finansiellt medel. Det här avhjälps 

oftast genom att fastighetsbolagen tecknar ansenliga låneavtal med olika låneinstitut (Holmqvist, 
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2002). Beroende på var i byggnadsprocessen fastighetsbolaget befinner sig skiljer sig dessa 

låneavtal i olika avseenden (Kågerman, 2008).  Under den pågående byggtiden, dvs. innan 

fastigheten är färdigställd, sker finansieringen, enligt Kågerman (2008), genom så kallat 

byggnadskreditiv. Kreditivet innebär att fastighetsbolaget tillhandahåller kortsiktiga krediter från 

banken med avsikt att täcka kostnaderna för färdigställandet av fastigheten (ibid.). Eftersom 

fastigheten befinner sig i en pågående process är det en riskfylld utlåning där säkerheten för 

bankerna består av pantbrev i fastigheten samt i en del fall av borgen (ibid.).   

När fastigheten är färdigställd övergår låneavtalen till så kallade fastighetslån (Kågerman, 2008).  

Lånet består av olika delar, bottenlån och topplån, vilket innebär att lånedelar med olika 

räntenivåer uppstår. Bottenlånet möjliggör belåning till 75 procent av marknadsvärdet på 

fastigheten i utbyte mot att banken får de pantbrev med bäst förmånsrätt som säkerhet. 

Topplånen, vars säkerhet består av pantbrev med sämre förmånsrätt, innebär en större risk för 

bankerna och medför på så vis en lånesättning till högre räntekostnad än för bottenlån (ibid.).   

 

2.13.1 Likviditet 

Likviditet innebär, enligt Grönlund, Tagesson & Öhman (2005), ett företags förmåga att betala 

kortsiktiga skulder dvs. att företaget besitter en möjlighet att betala respektive fakturor och 

fordringar. För att ett företag inte skall behöva riskera försättas i ekonomiskt obestånd väljer vissa 

företag att teckna nya lån i syfte att amortera dess kortfristiga skulder, dock leder det här allt som 

oftast till att företaget går en prekär framtid till mötes (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2005). Det 

återfinns två olika mått på likviditet; kassalikviditet och balanslikviditet. Kassalikviditet utgör, 

enligt Hallgren (2002), det mått vilket är essentiellt för ett företags ekonomiska åtaganden. I syfte 

att erhålla en god betalningsförmåga bör kassalikviditeten uppgå till 100 procent då optimal 

effektivitet av omsättningarna nyttjas (Grönlund et. al, 2005). Kassalikviditet om 100 procent 

uppnås då de likvida omsättningstillgångarna motsvarar de kortfristiga skulderna (Hallgren, 

2002). Balanslikviditet torde, enligt Grönlund et. al (2002), uppgå till 150 % i syfte att säkerställa 

företagets betalningsförmåga. Det här åstadkoms då de kortfristiga skulderna täcks av de totala 

omsättningstillgångarna.  
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2.14 Investeringskalkyler 

Enligt Hansson, Olander & Persson (2009) innebär initialt kalkyleringsarbetet att fastställa ett 

behov. Vidare utarbetas en modell vilken skall fungera som riktlinje genom hela byggprocessen 

trots vetskapen om att utfallet med största sannolikhet kan avvika från de beräknade riktlinjerna. 

När det gäller investeringskalkyler faller enligt Hansson et al. (2009) vissa parametrar bort då 

hänsyn endas tas till huvudsakliga ekonomiska delar. Den avgörande frågan för det investerande 

företaget grundar sig om investeringen kommer skapa en tillväxt och på sikt lönsamhet för 

företaget. De variabler vilka ingår i investeringskalkylen är följande; 

 Grundinvestering  

 In- och utbetalningar 

 Ekonomisk livslängd 

 Restvärde  

 Kalkylränta 

(Hansson et al., 2009 s. 89) 

Vilket tidigare nämnts innebär upprättandet av en fastighet en stor kapitalsatsning från den 

initiativtagande parten. Hansson et al. (2009) nämner de alternativ vilka finns vid utveckling av 

en fastighet; 

 Att förvalta fastigheten enligt tidigare fastlagd plan. 

 Att bygga om och reinvestera i fastigheten.  

 Att riva och bygga nytt. 

Beroende på valet av förändring i fastigheten skiljer sig den ekonomiska betydelsen avsevärt 

(Hansson et al., 2009).  

 

2.15 Beslutsprocesser  

För att en byggnation skall kunna realiseras måste den, enligt Nordstrand (2006), tillfredsställa 

ett behov gällande fastigheten samt att det krävs en initiativtagare. Vid kommersiella 

fastighetsbolag är ofta initiativtagaren den person vilken även låter uppföra byggnaden (ibid.). 

Den här så kallade byggherren är ansvarig för samtliga avgörande beslut gällande byggprojektet 
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men har vid omfattande projekt oftast en projektledare till hjälp med planering och 

genomförande (ibid.). De övergripande besluten byggherren måste fatta riktar sig mot 

utformningen av byggobjektet (utseende, miljökrav standard m.m.), genomförandet av 

byggobjektet (kapital, tomtmark, entreprenörer) samt ekonomiska stadgar för projektet (ibid.).   

 

Vilket tidigare nämnts, enligt Nordstrand (2006), krävs det ett behov att tillfredställa för att 

uppförandet av en byggnad skall vara aktuellt. För att undersöka behovet kring huruvida en 

byggnation skall genomföras eller ej, utför fastighetsbolagen en s.k. förstudie, behovsutredning, i 

syfte att redogöra projektets tillämpningsaspekter (Nordstrand, 2006). Anledningen till förstudien 

är, enligt Nordstrand (2006), att utreda det faktiska behovet samt investeringens påverkan på 

ekonomin och med hjälp av insamlad information besluta om projektet skall genomföras eller 

inte. Vidare kan förstudien ge antydan på att uppförande av en helt ny byggnad inte är det mest 

effektiva utan att en ombyggnad eller en nyproduktion i form av en tillbyggnad kan vara en 

verkningsfull lösning (Nordstrand, 2006). 

 

Om förstudien leder till att byggprojektet skall genomföras har byggherren vidare beslut att taga 

rådande vilka entreprenadföretag som skall användas samt till vilken entreprenadform avtal skall 

tecknas (Nordstrand, 2006). 

  

2.16 Sammanfattning/Operationalisering 

Syftet med införandet av ägarlägenheter var att stimulera bostadsmarknaden och således 

komplettera de redan existerande upplåtelseformerna (SOU 2002:21). Den eftersträvade effekten, 

vilken presenteras i SOU 2002:21, var att öka nyproduktionen av bostäder genom att ej tillåta 

upplåtelseformen ägarlägenheter i annat än nyproduktion. Enligt Lind & Lundström (2007) 

innebär tillskottet på bostadsmarknaden att riskkapitalister ser utökad marknadspotential och 

därmed ett förhöjt investeringsintresse. Det här ger marknaden ett finansiellt tillskott där fler 

aktörer kan generera en positiv utveckling på bostadsmarknaden (ibid.). 

De stadgar vilka reglerar fastighetsbolagens produktion av ägarlägenheter är att upprättande 

endast får ske vid nyproduktion alternativt vid ombyggnad av lokaler vilka ej nyttjats för 
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bostadsändamål under de senaste 8 åren. Vidare krävs att produktionen omfattas av minst tre 

sammanhängande enheter (Regeringskansliet, Ägarlägenheter, 2009).   

Några av de väsentliga skillnaderna mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt är att innehavaren 

till en ägarlägenhet innehar en direkt äganderätt och inte enbart en nyttjanderätt av ett specifikt 

objekt (Victorin & Hager, 2008). Samtidigt poängterar Flodin (2008) att det ekonomiska ansvaret 

vid medlemskap i en bostadsrättsförening innebär ett ansvar för föreningens finansiella 

åtaganden. Samma finansiella ansvar är ej behäftade med ägarlägenheter (SOU 2002:21). 

De fastighetsbolag vilka tidigare bedrev en verksamhet inom nyproduktion erhöll statliga 

subventioner i form av räntebidrag samt förmånligare borgensåtaganden (Lind & Lundström, 

2007). Dessa bidragsförmåner avskaffades under början av 1990-talet med konsekvenser i form 

av minskad nyproduktion bland de kommersiella fastighetsbolagen (Nyberg, 2006, Anförande). 

Nyproduktionsmarknaden kom således att domineras av bostadsrätter och äganderätter istället för 

hyresrätter (Lind & Persson, 2008). 

Vid fastighetsförvärv och fastighetsproduktion krävs ansenligt kapitalbehov för att ett projekt 

skall kunna aktualiseras. Det här innebär, enligt Holmqvist (2002), ett stort risktagande vilket 

ökar beroende på mängden lånat kapital och kan vid konjunktursvängningar medföra stora 

konsekvenser för företaget.  Upplägget vid låntagande under byggtiden sker genom s.k. 

byggnadskreditiv där låneinstituten försätts i en större risksituation då ingen färdigställd fastighet 

kan nyttjas som säkerhet (Kågerman, 2008). Efter färdigställt projekt övergår lånet till ett s.k. 

fastighetslån bestående av topp- och bottenlån (ibid.). För att ett fastighetsbolag skall genomföra 

en investering krävs ett underlag vilket antyder en möjlighet till framtida avkastning och en 

kalkylerad vinst. 

På nästkommande sida redovisas hur vi valt att strukturera uppsatsen beträffande relevans mellan 

valda teorier och framtagen frågeguide. Operationaliseringen utgår från tre ”huvudteorier” 

bestående av ägarlägenheter, ekonomiska risker och osäkerheter samt finansiering. Vidare indelas 

teorierna i underliggande begrepp vilka i sin tur resulterar i frågor ämnade för utformningen av 

frågeguiden.  

Då de tre olika kategoriernas natur skiljs åt är det för uppsatsens trovärdighet väsentligt att skildra 

den eller de vars påverkan är störst vid en stundande fastighetsinvestering. Det är detta 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/47/41/5a44553a.pdf
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resonemang vilket senare skall mynna ut i en nyutformad affärsmodell. Anledningen till valet av 

just dessa tre kategorier härrör från insamlad teori, vilken belyser ägarlägenheter och dess 

juridiska aspekter och byggnadspraktiska detaljer.  Det framgår även att ekonomiska risker och 

osäkerheter, såsom lånat kapital och övriga omvärldsfaktorer har en stor påverkan på 

genomförandemöjligheten. De finansiella aspekterna vid en investeringskalkyl är av särkilt 

intresse vid beslut om ett projekt skall genomföras eller ej.  
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3. Metod 

 

Följande kapitel behandlar till en början uppsatsens ämnesval och de parametrar vilka legat till 

grund för alstrets utformning. Vidare behandlas val av vetenskaplig metod för insamling av data 

samt en presentation av valt företag. Avslutningsvis belyses viktiga aspekter vid rapportskrivande 

vilka är av relevans för uppsatsens trovärdighet och giltighet. 

 

 

3.1 Ämnesval 

Uppsatsens ämnesval är en produkt av det intresse vi besitter gällande bostadsmarknadens 

utveckling. I kombination av begränsade kunskaper inom fastighetsbranschen och ett gediget 

intresse kring innovation och entreprenörskap utvecklades en nyfikenhet för framtidens 

bostadsmarknad. Förkunskaperna inom det valda ämnesområdet var vid uppsatsens start relativt 

begränsade till teoretiskt kunnande och således utan någon större praktisk erfarenhet. Då 

regeringen beslöt att införa ägarlägenheter på den svenska marknaden skapades nya 

förutsättningar för marknaden och dess aktörer. Anledningen till införandet var att stimulera den 

rådande bostadsmarknaden samt att komplettera de redan etablerade boendeformerna. Vi fann 

därför en möjlighet att undersöka den påverkan ägarlägenheter medbringat för fastighetsbolagen 

samt hur upplåtelseformen kan generera innovativa lösningar vid investeringar. 

Då vi ej disponerar någon tidigare erfarenhet gällande ägarlägenheter besitter vi således ett 

objektivt förhållningssätt vilket torde resultera i ett alster utan komplikationer utifrån 

förutbestämt resultat. Eftersom ägarlägenheter infördes i mitten av år 2009 förstod vi att 

avsaknaden av utarbetad teori och tryckta källor skulle medföra en utmaning, dock ansåg vi att 

ägarlägenheter är ett högintressant fenomen och en frisk vind på en annars stiltjeförsedd 

bostadsmarknad.  

 

3.2 Undersökningsupplägg 

För att finna det ideala forskningsupplägget för vår studie utvärderade vi de båda uppläggen 

extensiva och intensiva strategier. Dessa strategier beskrivs enligt Jacobsen (2002) som två olika 
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förhållanden att angripa forskningen på. Intensivt upplägg innebär, enligt Jacobsen (2002), att 

forskaren analyserar få objekt med en djupgående undersökning i syfte att erhålla en komplett 

förklaring till ett visst fenomen. Vid extensiva upplägg tillämpas undersökningar av flertalet 

objekt, där information insamlas i syfte att skapa en generell uppfattning av utvalda objekt 

(Jacobsen, 2002). Vi har efter noga analyser kommit fram till att den intensiva ansatsen är bäst 

lämpad för vårt projekt då den, enligt Jacobsen (2002), för oss närmare fenomenet samt att 

detaljer kring dess kontext framhålls. Eftersom ägarlägenheter ännu inte är fullt etablerade på 

bostadsmarknaden, utan befinner sig i en tillväxtfas, ser vi det bäst lämpat för vår frågeställning 

att analysera ett företag vilka tillämpar ägarlägenheter inom verksamheten. 

Vid ett intensivt utformat upplägg återfinns, enligt Jacobsen (2002), två olika studiemetoder, 

fallstudie och små-N-studier. Vid den sistnämnda studien analyseras ett fåtal enheter vilka utsätts 

för en djupgående forskning vilket leder till en utförlig skildring av det studerade fenomenet. 

Enligt Jacobsen (2002) förkunnas att vid tillämpning av fallstudie koncentreras resurserna på 

endast en enhet i syfte att erhålla djupgående förståelse kring huruvida en händelse inträffar. Vi 

har valt att använda oss av en fallstudie då den, enligt Jacobsen (2002), leder till ökad kunskap 

inom valda område vilket vi anser vitalt då ägarlägenheter ännu inte uppnått full 

genomslagskraft.  

 

3.3 Metodval 

Valet av metod för datainsamling grundar sig i uppsatsens problemställning. Den 

problemställning vi presenterat avser att gå på djupet och framvisa olika variabler i ett specifikt 

fall och utgör således en så kallad intensiv problemutformning (Jacobsen, 2002). 

Problemställningen är även en så kallad ”oklar” problemställning vilket innebär att den har ett 

utforskande syfte med goda förutsättningar för insamling av ny information och kunskap gällande 

vårt valda intresseområde (Jacobsen, 2002). Då vi identifierat vår problemställning samt är 

medvetna om att vi behöver ansenlig information om ett specifikt fenomen är valet av den 

kvalitativa metoden självklar (Jacobsen, 2002). 

Den kvalitativa metoden ger oss en stor mängd öppen information och skapar en god relation till 

valda intervjupersoner. Vikten av den här relationen är av avgörande betydelse för att korrekt 

information skall kunna inhämtas och analyseras och på så vis ge en tillförlitlig fallstudie. 
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Behandlas eller tolkas den insamlade informationen felaktigt kommer studien ge ett missvisande 

och bristande resultat.      

  

3.4 Fallstudie 

Enligt Bryman & Bell (2005) innebär en fallstudie vanligtvis en fördjupning av en plats eller 

lokal. Vidare påpekar de att kvalitativ forskning nödvändigtvis inte behöver vara ett faktum vid 

genomförande av en fallstudie men att det oftast förekommer då det är effektivt vid granskning 

av ett fall. Vår valda fallstudie riktar sig mot en påbyggnad av en våning på en befintlig fastighet 

med möjlighet till avyttring i form av ägarlägenheter. Studien ämnar beskriva och förklara, till 

stor del genom upprättande av kalkyler, hur fastighetsbolag på olika sätt kan förbättra sin 

ekonomiska situation med hjälp av upplåtelseformen. För att en relevant studie skall vara 

genomförbar är vikten av väsentlig information oerhört betydelsefull och har på så vis varit en 

essentiell del i vårt val av objekt och företag. Vi är väl medvetna om att den information vi 

samlar in endast riktar sig mot det specifika objekt vi valt att undersöka och att en fallstudie i 

enlighet med Bryman & Bell (2005) ej kan generaliseras och användas till beskrivning av 

marknaden och dess samtliga aktörer. Vidare anser vi att fastighetsbolags nuvarande kunskaper 

gällande ägarlägenheter är väldigt begränsade och att en studie med flertalet respondenter ej 

skulle ge ett intressant resultat. Med anledning av det här samt vår tillgång till ett verksamt bolag 

inom det aktuella ämnesområdet anser vi att en fallstudie finner sig bäst lämpad. Vi kan 

härigenom samla in information vilken hade varit problematisk att tillhandahålla om tidigare 

personlig kontakt med företaget ej etablerats.   

 

3.5 Val av intervjupersoner 

Från början ämnade vi intervjua flertalet olika fastighetsbolag och sålunda få tillgång till 

generaliserbar information. Målsättningen förändrades relativt omgående då vi noterade att 

kunskapen kring den nya upplåtelseformen fortfarande är väldigt begränsad hos företag inom 

fastighetsbranschen. Vi valde därav att koncentrera oss på ett specifikt objekt och genom en 

fallstudie undersöka och förklara vår framtagna problemställning. 

Fastighetspartners i Helsingborg AB arbetar för tillfället med ett ägarlägenhetsprojekt där ett nytt 

våningsplan upprättats på en befintlig byggnad i centrala Helsingborg. Ansvarig för bolaget 
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arbetar även tillsammans med Blocket Förvaltning AB i Hässleholm med en nyproduktion 

gällande upprättandet av ett större ägarlägenhetskomplex. Möjligheten att med hjälp av 

Fastighetspartners i Helsingborg AB göra en fallstudie ansåg vi därav lämpligt då det finns ett 

kunnande samt praktisk tillämpning inom bolaget. För insamling av information har även kontakt 

med Blocket Förvaltning AB ägt rum. Vidare såg vi ett gynnsamt tillfälle att intervjua en 

förgrundsgestalt till införandet av ägarlägenheterna, och upprättade således en distansintervju 

med Margareta Brattström.  

 

3.6 Insamling av data 

Vi har valt en metod för insamling av empiriskt material i syfte att erhålla information direkt från 

utvalda respondenter. Denna information förklarar Jacobsen (2002) såsom primärdata, vilket 

erhålls genom intervju, observation eller frågeformulär. Nämnda metod skiljer sig från 

sekundärdata, vilket i stor omfattning baseras på tidigare insamlad data, av annan än forskaren, 

med skilda avsikter (Jacobsen 2002).  

Då vi valt en kvalitativ ansats lämpar sig informella intervjuer med valda respondenter då det, 

enligt Bryman & Bell (2005), ges utrymme för en större flexibilitet och anpassningsmöjlighet. De 

kvalitativa intervjuerna innefattar två skilda strategier vilka, enligt Bryman & Bell (2005), 

benämns ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer, vilka lämpar sig väl vid 

kvalitativ forskning. Vid en ostrukturerad intervju återfinns inget signifikativt 

förfrågningsunderlag för intervjun, respondenten och intervjuledaren konverserar relativt fritt 

utifrån ett förutbestämt tema (Bryman & Bell, 2005). En semi-strukturerad intervju försätter 

forskaren i en mer dominerande roll där utvalda och specifika teman utgör intervjuunderlaget, 

dock har intervjuobjektet full frihet att besvara efter eget tycke (Bryman & Bell, 2005). Inom den 

semi-strukturerade intervjumetoden ges goda möjligheter att ställa följdfrågor utifrån insamlat 

svarsmaterial vilket leder till en bra flexibilitet (ibid.).  

 

Vi har således valt den semi-strukturerade metoden för insamling av empiriskt material då 

insamlad data inte kräver en lika omfattande analys, vilket fordras vid en ostrukturerad 

intervjumetod, samt att det möjliggör en stor grad av öppenhet (Jacobsen, 2002). Den utarbetade 

intervjuguiden, strukturen på intervjun, består av ett antal frågor och reflektioner vilket, enligt 
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Bryman & Bell (2005), torde medför en god flexibilitet.  Att bedriva en semi-strukturerad 

intervju såg vi som väl lämpad för vår problemformulering då det generar ett resonemang kring 

upplåtelseformen ägarlägenheter vilket torde resultera i relevant information. Vår utarbetade 

intervjuguide bestod av ett tiotal frågor, där intervjuobjektet förmåddes ge en ingående förklaring 

samtidigt som möjligheter för följdfrågor torde generera ett vidare resultat. 

Vid intervjusituationerna avser vi använda oss av en diktafon i syfte att erhålla en god kontinuitet 

genom hela intervjun utan avbrott för att föra anteckningar. Enligt Jacobsen (2002) erhålls då 

precisa dialoger med en naturlig samtalskontakt vilket även leder till citatmöjligheter inom 

arbetets ramar. Dock ämnar vi komplettera diktafonen med mindre anteckningar med intentionen 

att underlätta dataanalysen. För att intervjuerna skall få ytterligare djup skickas material till valt 

företag i syfte att uppnå en bra kombination av förtroende och samarbete. Utskickat material skall 

beröra arbetets gång samt de områden vi ämnar specificera intervjun kring, då det torde generera 

en väl förberedd intervju från båda parter.  

 

3.7 Metod för analys 

Den genomförda analysen härrör från insamlad rådata utifrån de intervjuunderlag vilket tagits 

fram för uppsatsens syfte och dess kontext i egenskap av fallstudie. Vi har valt att analysera tre 

begrepp vilka har en stark inverkan på en fastighetsinvestering och dess möjlighet till 

genomförande. För vår utredning har vi valt att fokusera på de begreppen vars influenser skall 

undersökas och analyseras, dessa avdelningar är finansiering, risker och osäkerheter samt 

ägarlägenheter. Denna gruppindelning beskrivs likt en fördelning av relevanta kategorier utifrån 

aktuell data och benämns kategorisering (Jacobsen, 2002). Vid intervjutillfällena hänförs 

insamlat material till den, eller de kategorier vars innehåll berör fastighetsinvesteringen samt 

skapar goda förutsättningar för en analys med hög tillförlitlighet (ibid.). Denna kategorisering är 

av yttersta vikt för att andra än författarna skall få förståelse och insikt för dess relevans 

(Jacobsen, 2002). Vi har för uppsatsens utformning valt att undersöka de tre tidigare nämnda 

kategorierna i syfte att klargöra den eller de vars relevans för en nyutformad affärsmodell har 

störst betydelse. Vidare skall vi, med framtagna faktorer, undersöka möjligheterna för införandet 

av en nykonstruerad affärsmodell på den svenska fastighetsmarknaden inom investeringsspektret. 
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3.8 Validitet & Reliabilitet 

Vid val av undersökningsmetod är det enligt Jacobsen (2002) viktigt att den empiri vilken 

undersökningen ämnar samla in uppfyller två krav. Det första kravet är att uppnå en validitet, 

dvs. en giltighet och relevans. Det innebär att informationen av undersökningen är relevant 

utifrån syftet med arbetet samt att undersökningen är koncentrerad till den formen av 

undersökning vilken från början var menad. Det är av stor vikt att säkerställa att undersökningen 

verkligen mäter det fenomen vilket avses mätas och inte något annat (Jacobsen, 2002). Det andra 

kravet den insamlade empirin skall uppnå enligt Jacobsen (2002) är reliabilitet. Reliabilitet syftar 

till trovärdighet och tillförlitlighet vilket innebär att den inte får innefatta uppenbara fel som kan 

minska rapportens trovärdighet. Sammanfattningsvis klargör Jacobsen (2002) att oavsett 

datainsamlingsmetoder skall empirin bestå av information vilken går att lita på samt är relevant 

utifrån syftet.  

Vi anser att den information vi samlat in förhåller sig till en hög nivå gällande ovanstående 

begrepp. Vi har tillsammans med det berörda företaget haft flertalet möte i syfte att utesluta 

eventuella missförstånd samt försäkrat oss om att informationen tolkats och behandlats på ett 

korrekt sätt. Då vår uppsats ej ämnar beskriva en organisationsstruktur eller dylikt, där företag 

ibland har en tendens att försköna sanningen, anser vi att risken för vinklad information är relativt 

begränsad. 

 

3.9 Litteraturgenomgång 

Då vår forskning genomförts vid Högskolan i Halmstad har större delen av våra publicerade 

källor insamlats från Halmstads Stadsbibliotek samt Högskolebiblioteket på Högskolan i 

Halmstad. De databaser vi nyttjat för att finna litteratur är associerade till Högskolans nätverk där 

sökmotorerna HULDA och LIBRIS utgjort viktiga beståndsdelar till utvald teori. Statens 

offentliga utredning gällande ägarlägenheter, SOU 2002:21, har utgjort en central del i arbetet, 

dock kompletterad med tidigare kursmaterial inom berörda område samt de databaser vi tidigare 

nämnt. Vi är väl medvetna om att SOU 2002:21 endast utgör en utredning gällande införandet av 

ägarlägenheter och är således en något vinklad publikation vilket vi haft i åtanke genom arbetets 

gång.  
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4. Empiri 

 

Avsnittet presenterar det företag samt intervjupersoner vilka ligger till grund för empirikapitlets  

utformning. Vidare framställs kalkyler gällande olika scenario beträffande den potentiella 

affärsmodellen samt de resultat fallstudien genererat. All insamlad information gällande 

empiriavsnittet härrör från Lars-Peder Mattiasson, verkställande direktör på FastighetsPartners 

i Helsingborg AB, Åke Johansson, verkställande direktör på Blocket Förvaltning AB och 

doktoranden Margaretha Brattström, Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala 

universitet, jur.kand.  

 

 

4.1 Lars-Peder Mattiasson, FastighetsPartners i Helsingborg AB 

FastighetsPartners i Helsingborg AB grundades 1994 av L-P Mattiasson. Verksamheten är 

relativt småskalig och består av 4 anställda. I startskedet var den huvudsakliga sysselsättningen 

förvaltningsuppdrag för större fastighetsbolag men har med tiden utvecklats till att även innefatta 

förvaltning och utveckling av egenägda fastigheter. Företaget arbetar i dagsläget med ombyggnad 

av hyreslägenheter samt påbyggnadsprojekt i centrala Helsingborg. Verksamheten innefattar även 

uthyrning av kontor, butiker, industrifastigheter samt bostäder. Verkställande direktören L-P 

Mattiasson utför även extern projektledning åt diverse företag inom branschen. På grund av att 

bolaget är av småskalig storlek sker stora delar av ombyggnads- och förädlingsprojekt genom 

upphandling av diverse entreprenader. Det löpande förvaltningsarbetet samt delar av 

ombyggnadsarbetet sker dock med egen personal. 

 

4.2 Margareta Brattström 

Margareta Brattström är docent och universitetslektor på Uppsala universitet och är föreståndare 

för Institutet för Fastighetsrättslig forskning (FFF). Brattström var en av förgrundsgestalterna 

kring införandet av ägarlägenheter på den svenska marknaden. Hon har, genom omfattande 

erfarenhet inom fastighetsrättslig forskning, medverkat som sakkunnig person i Statens 

Offentliga Utredningar, SOU 2002:21, ägarlägenhetsutredning.  
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4.3 Åke Johansson, Blocket Förvaltning AB 

Åke Johansson startade Blocket Förvaltning AB i Hässleholm i allians med FastighetsPartners i 

Helsingborg AB under år 1995 och tjänstgör som verkställande direktör på bolaget.  Blocket 

Förvaltning AB har som huvudsakliga sysselsättning att förvalta eget fastighetsbestånd samtidigt 

som företaget, i dagsläget, bedriver ett ägarlägenhetsprojekt. Projektet omfattar en byggnad om 

16 våningar för vilket lägenheterna skall avyttras som ägarlägenheter. Företagets 

fastighetsbestånd omfattar ett tiotal fastigheter vilket består av bostäder, affärs- samt 

kontorslokaler.  Blocket Förvaltning AB har sju anställda men har ingen egen 

entreprenadverksamhet utan använder sig av utomstående entreprenadföretag för att upprätta 

aktuella byggnationer. 

 

4.4 Intervju Margareta Brattström 

Nedan redovisas insamlat material utifrån telefonintervju med Margareta Brattström den 31 mars 

2010. Intervjun sammanställs i analogi med vår utarbetade operationaliseringsmodell med 

tillhörande huvudkategorier. 

4.4.1 Ägarlägenheter 

Ägarlägenheters vara eller icke vara på den svenska bostadsmarknaden har varit en pågående 

debatt sedan 1940-talet och har genom åren mynnat ut i dagens lagstiftning. För att tillgodose 

lagstiftningsbehovet kring samägande, t.ex. vid flerfamiljshus, kom först lagen om ekonomiska 

föreningar. Denna lagstiftning är, enligt Brattström, relativt allmän och behandlar inte 

samägande. Anledningen till införandet av ägarlägenheter var att skapa en viss stimulans på 

bostadsmarknaden, vilket byggföretagen ansåg var efterfrågat. De önskade nå ut till nyfunnen 

målgrupp genom att erbjuda ägarlägenheter som upplåtelseform och därmed tillfredsställa 

målgruppens efterfrågan. 

Den målgrupp vilket ägarlägenheter ämnade tillfredställa i första hand var äldre personer vilka 

inte förmådde bo kvar i egen villafastighet och således eftersträvade placera eget kapital i 

boendet. Hyresrätten utgör då ingen attraktiv boendeform då målgruppen avser vidareplacera 

kapitalet. Enda alternativet var, innan införandet av ägarlägenheter, bostadsrätten vilken kräver 

medlemskap i en förening samt diverse åtaganden i föreningens namn så som trädgårdsarbete och 

dylikt. Brattström förklarar att här finns en potentiell målgrupp att bemöta, de vet vad en fastighet 
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är och vill inte ingå i en förening och då aktivt underhålla fastigheten. Ytterligare en målgrupp 

var invandrarna vilka har sparsam kunskap beträffande upplåtelseformen bostadsrätt då den finns 

representerad på ytterst få utländska bostadsmarknader.  

Anledningen till att ägarlägenheter ej uppnått den eftersträvade genomslagskraften är, enligt 

Brattström, att lagstiftningen vann laga kraft under finanskrisen 2007. Större delen av de projekt 

vilka genomförs i dagsläget påbörjades innan finanskrisen var ett faktum. Brattström förklarar att 

det nyligen uppkommit två frågeställningar kring nyupprättandet av ägarlägenheter: 

 Lagstiftningen förkunnar att ett stort ansvar vilar på lantmätaren när denne skall dra 

fastighetsgränser utifrån vad som är bäst lämpat från fall till fall. Låneinstituten ser en viss 

problematik då de inte vet exakt vad de lånar ut kapital till, samtidigt som 

försäkringsbolagen inte vet exakt vad de försäkrar. Det här har resulterat i att 

Lantmäterimyndigheten utarbetat ett formulär med riktlinjer för vart gränser i normala 

fallet skall gå, en så kallad normalgräns. Enligt Brattström är förhoppningarna att dessa 

riktlinjer skall utfalla i en reducerad osäkerhet bland de inblandade.  

 Den andra aspekten, vilken behandlas under april månad 2010, är regeringskansliets 

remissmöte gällande byggfelsförsäkringar. Det här är en lagreglerad försäkringsform 

vilken krävs för genomförandet av en byggnation. Utgångspunkten var att 

försäkringsbolagen ämnade hantera ägarlägenheter efter samma villkor vilka anbelangar 

flerfamiljshus. Dock blir ägandefrågan oklar då ett flerfamiljshus har en ägare, 

fastighetsägaren som fysisk person eller bostadsrättsföreningen. I ägarlägenheter ingår 

flera lagfarna ägare och där återfinns ingen koppling mellan byggfelsförsäkring och 

försäkringstagare. Det här är, enligt Brattström, en av anledningarna till att relativ många 

ägarlägenheter har bildats, men få har uppförts.  

Brattström tror inte att införandet av ägarlägenheter innebär att bostadsrätten successivt 

konkurreras ut, främst på grund av att det inte är lagtekniskt tillåtet att ombilda från bostadsrätt 

till ägarlägenhet. Dock borde antal hyresrätter öka som en följd av att uthyrning kan ske i större 

omfattning. Hyressättningen vid uthyrning skall följa hyressättningen på orten. Att uthyrning av 

ägarlägenheter ger upphov till icke-professionella hyresvärdar är dock en risk. Men å andra sidan 

utrycker Brattström ingen större oro att en privatperson anskaffar flera ägarlägenheter i syfte att 

hyra ut, då detta räknas som näringsverksamhet.  
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4.4.2 Ekonomiska risker och osäkerheter 

Vid byggnation av en bostadsrättsfastighet är fastighetsbolagen bundna av ett förköpsavtal där 

fastighetsbolaget, vilket genomför byggnationen, förbinder sig till bostadsrättsföreningen. 

Brattström informerar att mindre lokala fastighetsbolag inte ser någon större vinstutsikt med 

sådana projekt. För mindre fastighetsbolag ökar alltså alternativen, med upplåtelseformen 

ägarlägenheter, genom att på lång sikt erhålla en potentiell vinst samt säkerställa företagets 

position på marknaden.  

Låneinstitutens vilja att låna ut kapital till ägarlägenhetsköp har varit relativt begränsad vilket, 

enligt Brattström, beror på bristande kunskap bland låneinstituten. De besitter ej full kunskap om 

vad ägarlägenheter innebär och förhåller sig aningen restriktivt till frågan.  

 

4.4.3 Finansiering 

Enligt Brattström utökas valmöjligheterna för fastighetsbolagen att finna alternativa lösningar till 

en attraktivare finansieringsform. En byggnation av ett fastighetskomplex genererar samma 

kostnader oavsett vilken upplåtelseform byggnationen ämnar tillgodose. Dock, hävdar 

Brattström, att vid tillämpning av ägarlägenheter blir det möjligt att avyttra objekt innan 

byggnationen är färdigställd och på så sätt finansiera delar, eller hela, byggnationen. 

Fastighetsbolagen behöver alltså inte vara lika kapitalbundna vilket är fallet vid byggnation av 

bostadsrättshus, då vanligtvis fastighetsbolag finansierar byggnationen för att sedan avyttra när 

byggnadsarbetet är avslutad.  

 

4.5 Projekt Fyrkanten 

Den påbyggnad vår fallstudie ämnar att djupgående analysera benämns i fortsättningen för 

”Fyrkanten”. Fyrkanten förvärvades av FastighetsPartners i Helsingborg AB av Skanska Öresund 

AB år 1999. Försäljningen uppkom då Skanska beslutat att koncentrera sitt fastighetsbestånd i 

Helsingborg och därmed utbjuda fastigheten till försäljning. FastighetsPartners i Helsingborg AB 

såg då möjligheten att förvärva fastigheten i syfte att upprätta kontor för egen verksamhet samt 

hyra ut övriga utrymmen som kontorslokaler. Bolaget investerade eget kapital i fastigheten då 

mindre renoveringsarbete var nödvändigt för vidkommande verksamhet. En installation av kök 
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och badrum genomfördes i samtliga kontorslokaler med syfte att möjliggöra ombildning av 

lokalerna till bostadsändamål vid en eventuell nedgång i efterfrågan på kontorslokaler.   

Fyrkanten är belägen i centrala Helsingborg och uppfördes på slutet av 1800-talet. Fastigheten 

består av sammanlagt 5 uthyrningsenheter på tillsammans 690 kvadratmeter. På bottenplan finns 

en bostadslägenhet samt en större butikslokal följt av två kontorslokaler på våning 2 samt en 

omfattande kontorslokal på kvarvarande yta på våning 3. Sistnämnda kontorslokal är uppdelad på 

två lokaler i syfte att förbättra utrymmets användningsområde. Det här möjliggörs då lokalen är 

försedd med dubbel uppsättning kök och badrum. Vidare fanns ett ursprungligt vindsutrymme på 

230 kvadratmeter utan avsikt att rymma någon yta för lägenhets- eller kontorsuthyrning (bilaga 1-

4).  

År 2008 påbörjade FastighetsPartners AB i Helsingborg en påbyggnad av ett extra våningsplan 

på befintlig byggnad. Idén var att skapa användning för det annars outnyttjade vindsutrymmet. 

Projektets omfattning innebar att takkonstruktionen höjdes med cirka 1.5 meter samt att 

fallhöjden på taket modifierades. Resultatet av påbyggnaden gav då ett fjärde våningsplan med 

möjligheter för bostadsändamål (bilaga 5-6). Under projektets fortlöpande förseddes även 

fastigheten med en hiss vilket enligt L-P Mattiasson skapade en värdehöjande faktor byggnaden. 

Allt byggnadstekniskt arbete gällande påbyggnaden upprättades genom entreprenadavtal med två 

olika byggnadsfirmor.   

Vid projekteringen av påbyggnadsprojektet krävdes flertalet anpassningar gentemot diverse lagar 

och föreskrifter. Kommunen ställde krav på att Fyrkanten vid ombyggnad var tvungen att 

uppfylla handikappskrav och således bli försedd med en hiss. Vidare styrde kommunen även 

byggnadens estetik samt utformning då stadsarkitekter ansåg att utseendet på nybyggnationen i 

viss mån skulle avvika från befintlig byggnad. Kravet berodde främst på att påbyggnaden inte 

skulle misstagas vara från samma era som resterande del av fastigheten. Det här föranledes av 

flertalet olika byggnadsförslag vilka krävde ett godkännande från kommunens stadsplanerare. 

Genomförandet av påbyggnaden ger en vindsvåning uppdelad på två exklusiva ägarlägenheter 

med diversifierad storlek. Den mindre av de två lägenheterna motsvarar 120 kvadratmeter 

fördelat på två våningsplan. Den andra lägenheten består av 229 kvadratmeter fördelat på 

liknande planlösning (bilaga 6).  Vidare har övriga lokaler, med undantag av bottenplan, i 
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fastigheten varit avsedda för kontorsverksamhet och således kan avyttring av tre 

sammanhängande ägarlägenhetsobjekt aktualiseras. De nuvarande hyreskontrakten har en löptid 

vilken ej kommer äventyra försäljningsmöjligheten av berörda utrymmen.          

Då Fyrkanten är belägen inom de centrala delarna av Helsingborg förmodas ägarlägenheterna 

utgöra ett attraktivt boende för specifik målgrupp, förklarar L-P Mattiasson. I fastighetens närhet 

finns ett bra utbud av kommersiell- och offentlig service samt närhet till Knutpunkten vilket är 

stadens/regionens mötesplats för bussar, tåg och färjetrafik.  

 

4.6 Intervju FastighetsPartners i Helsingborg AB 

Nedan redovisas det insamlade intervjumaterialet från FastighetsPartners i Helsingborg AB där 

verkställande direktören L-P Mattiasson funnits till vårt förfogande samt försett oss med material 

vilket berör studien. Vid ett av intervjutillfällena närvarade även Åke Johansson, verkställande 

direktör på Blocket Förvaltning AB. Intervjun sammanställs i analogi med vår utarbetade 

operationaliseringsmodell med tillhörande huvudkategorier. 

4.6.1 Ägarlägenheter 

Införandet av upplåtelseformen ägarlägenheter på den svenska marknaden är, enligt L-P 

Mattiasson, ett positivt moment inom bostadsmarknaden. Möjligheterna att som kommersiellt 

fastighetsbolag bedriva en vinstinriktad verksamhet har ökat i samband med den utökade 

upplåtelsemöjligheten. Anledningen till införandet av ägarlägenheter härrör från den utländska 

bostadsmarknaden där upplåtelseformen nyttjats frekvent bland fastighetsbolag och de boende. 

Bostadsrättens existens på bostadsmarknadens internationella nivå, är mycket begränsad och kan 

liknas vid ett nordligt fenomen. Dessa två faktorer anser L-P Mattiasson utgjort en pådrivande 

faktor för införandet av ägarlägenheter i Sverige. Dock introducerades upplåtelseformen under 

finanskrisen år 2007 vilket erhöll konsekvenser i form av osäkerheter kring låntagande samt en 

allmän ovilja gentemot investeringsfrågor. Att ägarlägenheter ännu inte uppnått full 

genomslagskraft på marknaden, klargör L-P Mattiasson samt Åke Johansson, är frukten av dålig 

tajming i konstellation med en viss rädsla för det okända.  

Anledningen att genomföra byggnation av ägarlägenheter är i grund och botten en investerings- 

och vinstfråga, förtydligar Åke Johansson. Vid försäljning av ett ägarlägenhetskomplex 
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alternativt ett bostadsrättshus realiseras vinsten direkt vid försäljning. Vid innehavandet av ett 

objekt med enbart hyresrätter genereras vinstmöjligheter successivt över en längre tidsperiod. 

Vinstens storlek och återbetalningstid är starkt beroende av omvärldsfaktorer så som räntenivåer 

och konjunkturläge. FastighetsPartners i Helsingborg AB ser större investeringsmöjligheter inom 

ägarlägenhets- och bostadsrättsbranschen då vinstutsikterna är till deras favör. En stor fördel med 

avyttring av ägarlägenheter är att det kan ske innan fastigheten är uppförd, det vill säga avyttring 

av luftfastigheter. Den här avyttringsformen kan även ske vid byggnation av bostadsrätter men 

innebär en problematik då försäljning av specifika objekt till enskilda personer ej kan aktualiseras 

utan kräver en försäljning av komplett fastighet till en bostadsrättsförening. Dock ser L-P 

Mattiasson ett möjligt dilemma då en köpare kan anskaffa flertalet ägarlägenheter inom samma 

fastighetskomplex och således vinna röstfördelar inom samfällighetsföreningen. Det kan 

följaktligen generera en osämja mellan grannarna och en odemokratisk samfällighetsförening där 

beslut kan gynna vissa mer än andra.  

Den inverkan ägarlägenheter torde generera på bostadsmarknaden är att valfriheten ökar för 

fastighetsbolagen, vilket i sin tur resulterar i en ökad byggverksamhet. L-P Mattiasson har som 

åsikt att ägarlägenheter inte kommer medföra en ökad nyproduktion av hyresrätter, dock innebär 

det inte att hyresrätten missgynnas. Möjlighet till uthyrning av ägarlägenheter torde generera en 

ökning inom hyresrättsbeståndet. Den vinst ett fastighetsbolag inkasserar vid en försäljning av 

ägarlägenhetsbostäder kommer sannolikt inte leda till att företaget investerar vidare i hyresrätter, 

utan istället i fler ägarlägenhetsprojekt.  

Då ägarlägenheter aktualiserades medförde det att vissa företag anammade konceptet medan 

andra intog ett restriktivt förhållningssätt till upplåtelseformen. I syfte att stärka företagets 

position på bostadsmarknaden valde FastighetsPartners i Helsingborg AB att tillämpa konceptet 

ägarlägenheter och således införa det i bolagets verksamhet. Även Blocket Förvaltning AB ser 

positivt på ägarlägenheter och planlägger i dagsläget ett projekt gällande ett större 

ägarlägenhetskomplex i Hässleholm. Projektet omfattar en avyttring av ägarlägenheter innan 

färdigställd fastighet, dvs. försäljning av luftfastigheter. Då ägarlägenheter innebär en direkt 

ägandeform och utgör fast egendom torde upplåtelseformen ses som ett attraktivt tillskott på 

bostadsmarknaden. Bostadsinnehavaren investerar ansenliga summor kapital i bostaden vilket 

torde medföra att de blir mer måna om sitt boende och då investerar eget kapital för diverse 
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upprustningar och reparationer. L-P Mattiasson förmodar att ägarlägenheten kan förväntas 

konkurrera ut bostadsrätten inom en tioårsperiod, vilket även Åke Johansson anser. 

Ägarlägenheter utgör ett attraktivare boende för konsumenten där inga restriktioner om förenings 

samtycke krävs vid försäljning eller andrahandsuthyrning. Ett innovativt tänkande kring utarbetad 

affärsmodell är ett måste om inte företaget skall bli passerat av konkurrenter. För att 

affärsmodellen skall få bästa möjliga utfall krävs det att företaget är aktivt i hela processen samt 

strävar efter så hög slutgiltig avkastning som möjligt, dvs. att affärsmodellen saknar verkan för de 

företag som arbetar på entreprenad.   

 

4.6.2 Ekonomiska risker och osäkerheter 

Vilket tidigare påpekats krävs ett omfattande kapitalbehov vid investeringar i fastigheter. 

Fyrkanten förvärvades av FastighetsPartners AB i Helsingborg år 1999 till en köpeskilling av 4.8 

miljoner kronor. Bolaget investerade 1.2 miljoner kronor av eget kapital i fastigheten och lånade 

således resterande belopp på 3.6 miljoner kronor. Innan beslut om förvärv upprättade L-P 

Mattiasson diverse olika kalkyler gällande förvärvets intäkter och kostnader. Kalkyleringsarbetet 

upprättades med det totala priset för fastigheten som grund för det lånade kapitalet. Det vill säga 

att beräkningarna på lånat kapital utgjorde köpeskillingen samt den kalkylerade 

investeringssumman för renovering utan hänsyn till den egna insatsen. Anledningen till den här 

kalkyleringen var att skapa en viss säkerhet gällande ”taket” för de finansiella kostnaderna och då 

undvika en alltför positiv kalkyl. Beräknat efter köpeskillingen, investering för renovering, 

lagfartskostnad m.m. blev den kalkylerade summan för nya lån 5,3 miljoner kronor. Den 

långsiktigt hållbara räntenivån fastslogs till 6 procentenheter samt amortering på 1 procentenhet 

vilket gav årliga finansiella kostnader på 372 000 kronor. Det kalkylerade resultatet för 

finansiella kostnader blev således betydligt högre än det verkliga utfall vi senare i uppsatsen skall 

presentera.             

Vid fastighetsbyggnationer uppstår det generella risker gällande finansieringen av byggprojekt. 

De kalkylerade kostnaderna kan avvika kraftigt från verkligt utfall under perioder med 

omfattande konjunktur- och räntesvängningar. L-P Mattiasson påpekar här den optimala 

fastighetsaffären vilken innebär att byggnationen sker i slutet av en lågkonjunktur och 

avyttringen under kommande högkonjunktur. Det här medför en låg finansieringskostnad följt av 
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ett förmodat högt försäljningspris. Att istället bygga i en högkonjunktur kan vara negativt då, 

enligt Åke Johansson, en överhettning på marknaden resulterar i minskad tillgång av kompetent 

arbetskraft samt byggnadsmaterial vilket resulterar i sämre kvalité på byggnadsutförandet.  

Fastighetsmarknaden består idag till stora delar av etablerade företag med omfattande 

verksamhet. De riktlinjer FastighetsPartners i Helsingborg AB anser att småföretagare måste 

sträva efter riktar sig mot det specifika kunnandet och engagemanget inom företaget. Det gäller 

att ”nischa” sig och verkligen vara expert på ett visst område. Vidare anses den naturliga 

drivkraften på ett mindre företag vara till fördel gentemot större verksamheter och således 

resultera i en mer personifierad verksamhet. Ur kundernas perspektiv kan det innebära personlig 

relation till företaget och kontakt med personal som självständigt behandlar samtliga ärenden. Ur 

företagets synpunkt innebär det en förenklad arbetsprocess vid diverse anpassningar, t.ex. 

ekonomiska försiktighetsåtgärder vid eventuell lågkonjunktur. L-P Mattiasson uttrycker det som; 

”en kursomläggning med en liten båt går snabbare än en stor”. 

 

4.6.3 Finansiering 

I och med införandet av ägarlägenheter utökades upplåtelseformerna på bostadsmarknaden. 

Härigenom utvecklades även möjligheterna på marknaden och för de aktiva aktörerna inom 

området. Införandet har, enligt L-P Mattiasson, inneburit flera olika modeller för att förbättra 

likviditeten inom bolaget. En av de aspekter vilka kan generera en mer fördelaktig likviditet är 

möjligheten att förädla en redan existerande fastighet, genom ombildning av utrymmen vilka inte 

avsetts för bostadsändamål till ägarlägenheter. FastighetsPartners i Helsingborg AB ser även 

möjligheter för en bostadsrättsförening med ekonomiska problem att avyttra eventuellt 

outnyttjade lokaler så som vindsutrymme i syfte att förbättra föreningens ekonomiska situation. 

En tredje affärsidé för att förbättra företagets likviditet är upprättande av en 

påbyggnad/tillbyggnad och genom försäljning av utrymmet generera överskottskapital. Bolaget 

kan då använda den ekonomiska förtjänsten till att skriva ner det befintliga lånet eller investera 

kapital i nya byggprojekt. Då mer eller mindre samtliga fastighetsbolag investerar i fastigheter 

med lånat kapital är det oftast av intresse för företag att kunna skriva av lån i perioder med högt 

ränteläge.  
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Det kalkyleringsarbetet vilket upprättats för Fyrkanten inkluderar beräkningar gällande 

driftkostnader och hyresintäkter för befintliga kontorslokaler och butiker i fastigheten. Den 

gemensamma hyresintäkten, påbyggnaden ej medräknad, för de fem existerande hyresobjekten 

uppgick år 2009 till cirka 780 000 kronor. Driftskostnaderna på motsvarande yta beräknas enligt 

schablonbelopp om 250 kronor per kvadratmeter för lokal- samt butiksutrymmena och 275 

kronor per kvadratmeter för bostadslägenheten på bottenvåningen. Den totala driftkostnaden för 

hela fastigheten uppgår således till en årskostnad om 240 000 kronor. I det schablonmässiga 

driftkostnadsvärdet ges utrymme för eventuella åtgärder i fastigheten och skall följaktligen täcka 

reparationskostnader avseende t.ex. tak och fasad. Utöver driftkostnaderna tillkommer 

fastighetsskatt på 1 procent av taxeringsvärdet på fastigheten. År 2009 uppgick taxeringsvärdet 

på Fyrkanten till 6,8 miljoner kronor vilket resulterar i en kostnad på 68 000 kronor. I samtliga 

kalkyler, förutom affärsmodell 2, används taxeringsvärdet 6,8 miljoner kronor då det enligt L-P 

Mattiasson utgör ett bra genomsnittsvärde för uppsatsens beräkningar. Det nämnda 

taxeringsvärdet syftar till Fyrkantens värde innan påbyggnaden vilket torde resultera i ett högre 

taxeringsvärde efter genomförd ombyggnad. Likväl minskar taxeringsvärdet vid en försäljning av 

utvalda objekt och innebär då att nämnda taxeringsvärde fungerar som ett bra genomsnitt för 

fortsatta kalkyler. Med insamlade driftkostnader samt hyresintäkter påvisas ett resultat, benämnt 

driftnetto, om cirka 539 000 kronor. Vidare tas de finansiella kostnaderna i beaktning där lånat 

kapital utgjorde 3 600 000 kronor till 6 procents räntesats, samt att amortering sker löpande om 1 

procent per år. De totala finansiella kostnaderna uppgick således till omkring 228 000 kronor 

vilket utfaller i ett kalkylerat årligt resultat om 311 000 kronor. 

4.6.3.1 Investeringskalkyl 

Projekt Fyrkanten  

Pris 4 800 000 sek (år 1999) 

Investering 400 000 sek (år 2000) Eget kapital 

Lagfart 3 % 141 000 sek (år 1999) Eget Kapital 

Egen insats 1 200 000 sek (1999) 

Pantbrev 60 000 sek (1999) Eget kapital 

Nya lån 3 600 000 sek (1999) 

Taxeringsvärde 2 900 000 sek (1999) 
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4.6.3.2 Verkligt utfall år 2009 

Ytor  

Bostad 54 kvm 

Lokaler 636 kvm 

SUMMA YTOR 690 kvm 

 

Intäkter  

Bostad 49 200 sek 

Lokaler 732 393 sek 

SUMMA INTÄKTER 781 593 sek 

 

Driftkostnader  

Bostad 14 850 sek 

Lokaler 159 000 sek 

Fastighetsskatt 1 % 68 830 sek (taxeringsvärde 6 883 000 sek) 

SUMMA DRIFTKOSTNADER 242 680 sek 

 

Finansiella kostnader  

Lån 3 255 775 sek (år 1999: 3 600 000 sek) 

Ränta 6 % 195 347 sek (år 1999: 216 000 sek) 

Amortering 1 % 32 558 sek (år 1999: 36 000 sek) 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 227 905 sek 

 

RESULTAT 311 008 sek 

 

DRIFTNETTO 538 913 sek 
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4.6.3.3 Påbyggnadskalkyl för Fyrkanten (Kostnader) 

 

För påbyggnaden tecknades ett nytt låneavtal med samma villkor som vid fastighetsförvärvet. Det 

vill säga 25 procent egen insats och 75 procent lånat kapital. Den här fördelningen gav ett lån på 

3 730 500 kronor samt en egen insats på resterande 1 243 500 kronor. Det tidigare outnyttjade 

vindsutrymmet på 230 kvadratmeter förändrades enligt tidigare beskrivning till två stycken 

ägarlägenheter på sammanlagt 349 kvadratmeter. Anledningen till den här väsentligt utökade 

bostadsytan är uppförandet av en halvplanslösning, dvs. lägenheter bestående av 1 ½ 

våningsplan. (bilaga 5,6) Då en påbyggnad på fastigheten aktualiserades krävde kommunen att 

byggnaden skulle handikappsanpassas och således förses med en hiss. Arbetsprocessen vid en 

hissinstallation är omfattande och resulterade i en sammanlagd kostnad på cirka 1 miljon kronor. 

Påbyggnaden genererar enbart två nya ägarlägenheter och kräver, på grund av regelverket, därför 

att ytterligare minst en intilliggande lokal ombildas. Fastighetens utrymmen har varit avsedda för 

kontorsverksamhet och kan på den här grunden ombildas till ägarlägenheter utan juridiska 

komplikationer. 

Ytor  

Ägarlägenhet (vinden) 145+84 kvm (229 kvm på 1 ½ plan) 

Ägarlägenhet (vinden) 85+35 kvm (120 kvm på 1 ½ plan) 

SUMMA YTOR 349 kvm 

 

Kostnader  

Byggkostnader 3 000 000 sek 

Inredning & Utrustning 1 000 000 sek 

Upprättande av hissanordning 974 000 sek 

SUMMA KOSTNADER 4 974 000 sek 
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Finansiella Kostnader  

Lån 3 730 500 sek 

Ränta 6 % 223 830 sek (år 2008) 

Amortering 1 % 37 305 sek (år 2008) 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 261 135 sek 

 

 

 

4.6.3.4 Påbyggnadskalkyl för Fyrkanten (Intäkter) 

 

Nedan presenteras en kalkyl där den tidigare kontorslokalen på tredje våningen ombildats till 

ägarlägenhet. Vid beräkningar av försäljningsvärdet på ägarlägenheter förklarar L-P Mattiasson 

att det innebär en viss problematik då inget exakt referensobjekt existerar på marknaden. Vidare 

klargör L-P Mattiasson att det dock i viss mån går att jämföra värdet på ägarlägenheter och 

bostadsrätter då marknaden är fungerande för bostadsrätter i Helsingborg. Företagets bedömning 

är att ägarlägenheten är värd cirka 5000 kronor mer per kvadratmeter än vad bostadsrätten är. Det 

innebär att priset för en ägarlägenhet anses uppgå till 25 000-30 000 kronor per kvadratmeter då 

en bostadsrätt i aktuellt område i genomsnitt uppgår till 20 000-25 000 per kvadratmeter i 

Helsingborg. 

  

KOSTNADER 5 235 135 sek 
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Ytor  

Ägarlägenhet (vinden) 145+84 kvm (229 kvm på 1 ½ plan) 

Ägarlägenhet (vinden) 85+35 kvm (120 kvm på 1 ½ plan) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 115+115 kvm 

SUMMA YTOR 579 kvm 

 

Intäkter  

Ägarlägenhet (vinden) 5 725 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (vinden) 3 000 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

SUMMA INTÄKTER 14 475 000 sek 

 

INTÄKTER 14 475 000 sek 

 

 

4.6.3.5 Påbyggnadskalkyl för Fyrkanten (Intäkter – Kostnader) 

 

Arbetet kring uppförandet av påbyggnaden pågick under hela år 2008 och år 2009. De finansiella 

kostnaderna kommer därav beräknas på gällande år med hänsyn till den amortering som angetts. 

Vid utförandet av påbyggnaden samt ombildandet av kontorslokalen på våning 3 frigörs ett 

kapitalöverskott på nära 9 miljoner kronor vid en försäljning av ägarlägenheter. 
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Intäkter  

Ägarlägenhet (vinden) 5 725 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (vinden) 3 000 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

SUMMA INTÄKTER 14 475 000 sek 

 

INTÄKTER 14 475 000 sek 

 

 

Kostnader  

Byggkostnader 3 000 000 sek 

Invändiga byggkostnader, inredning 1 000 000 sek 

Upprättande av hissanordning 974 000 sek 

SUMMA KOSTNADER 4 974 000 sek 

 

Finansiella Kostnader  

Lån 3 730 500 sek 

Ränta 6 % 223 830 sek (år 2008) 221 592 sek (år 2009) 

Amortering 1 % 37 305 sek (år 2008) 36 932 sek (år 2009) 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 519 659  sek 

 

 

 

 

KOSTNADER 5 493 659 sek 

RESULTAT 8 981 341 sek 
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4.6.3.6  Affärsmodell 1: Kombination (ägarlägenheter vind, våning 3 & hyresrätter) 

 

FastighetsPartners i Helsingborg AB äger fortfarande de 4 kvarstående lokalerna i fastigheten och 

kan bedriva fortsatt hyresverksamhet på nämnda objekt. Den här kombinerade affärsmodellen 

benämns i nedanstående kalkyl som affärsmodell 1.  Det uppstår då en situation där 

kapitalöverskottet kan användas för nedskrivning av befintliga lån samtidigt som ett ägarskap i 

fastigheten finns kvar. De lånevillkor vilka har upprättats mellan FastighetsPartners i Helsingborg 

AB och kreditinstitutet anger huruvida det lånade beloppet får nedskrivas. Utgörs lånet av en 

bunden ränta kräver banken att den förväntade framtida räntan krediteras vid en 

engångsavbetalning för att täcka de intäkter banken kalkylerat. De lån företaget har tecknat för 

förvärvet samt för påbyggnaden avser lånevillkor med en rörlig ränta och kan betalas av när 

FastighetsPartners i Helsingborg AB så önskar. Engångsavbetalningen sker då till den lånade 

summan utan pålägg för beräknad framtida ränta. L-P Mattiasson förklarar att en ränta på 6 

procent är högt kalkylerad för påbyggnaden då en ränta i dagsläget kan tecknas till cirka 2,5-3 

procent men anser samtidigt att beräkningen bör ske utifrån 6 procent då det är ett bra genomsnitt 

över tiden. Vidare berättar L-P Mattiasson att bankerna gör en egen riskbedömning och att de 

t.ex. ställer krav på att privatpersoner långsiktigt skall kunna betala ränta till 7,15 procent. Det 

resultat vilket tidigare beräknats skall även reduceras i form av bolagsskatt på motsvarande 28 

procent på årets resultat. Vid avyttring av enskilda objekt, del av fastighet, förklarar L-P 

Mattiasson att beräkning får ske utifrån hur mycket lägenheten utgör av fastighetens totala area. 

På så vis uppstår en framräknad kostnad för den specifika lägenheten och följaktligen en vinst 

vilken skall bolagsbeskattas. Utifrån följande förutsättningar fastställs nedanstående kalkyl i en 

modell för ekonomiskt resultat år 2010. Vid ett upplägg likt nedanstående med ett fortsatt 

ägandeskap i fastigheten, trots en viss utförsäljning av ägarlägenhetsobjekt, kommer ett 

kostnadsansvar fördelas efter andel ägda kvadratmeter. Det innebär att det kostnadsansvar vilket 

uppstår i den samfällighet som bildas beräknas efter egen ägd del av den totala 

samfällighetsarean. Samfälligheten består då av respektive ägarlägenhetsinnehavare samt 

FastighetsPartners i Helsingborg AB och ansvarar då för det andelstal varje ägares bostadsarea 

utgör gentemot den totala bostads- och lokalarean i fastigheten. Följande beräkning förklarar 

resultatet vid en försäljning av ägarlägenheter och resterande som kvarägande hyresobjekt. 
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Försäljningsintäkter  

Ägarlägenhet (vinden) 5 725 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (vinden) 3 000 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

SUMMA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 14 475 000 sek 

 

Hyresintäkter  

Bostad 49 200 sek 

Lokaler 445 111 sek 

SUMMA HYRESINTÄKTER 494 311 sek 

 

INTÄKTER 14 969 311 sek 

 

 

Driftkostnader  

Bostad 14 850 sek 

Lokaler 101 500 sek 

Fastighetsskatt 68 000 sek 

SUMMA DRIFTKOSTNADER 184 350 sek 
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Finansiella Kostnader  

Avbetalning av lån för förvärv 3 223 218 sek 

Avbetalning av lån för påbyggnad 3 656 263 sek 

Statlig bolagsskatt  2 527 937 sek (28 %) 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 9 407 418  sek 

 

RESULTAT 5 377 543 sek 

 

 

4.6.3.7  Affärsmodell 2: Kombination (ägarlägenheter vind, vån 2, 3 & hyresrätter) 

 

Nedan visas utfallet vid en försäljning av samtliga tänkbara lokaler och alltså enbart ett 

kvarägande av de objekt vilka ej rättsligt kan ombildas till ägarlägenheter, dvs. bostaden och 

butiken på bottenplan. Den här kombinerade affärsmodellen benämns i nedanstående kalkyl som 

affärsmodell 2. För beräkningar i affärsmodell 2 har tidigare taxeringsvärde på 6,8 miljoner 

kronor ej används för beräkningen av fastighetskatt då enbart två lokaler numera ingår i bolagets 

bestånd. Beräkningarna har då skett utifrån prognostiserat taxeringsvärde om 2,3 miljoner kronor. 

För beräkningarna ligger det även till grund att lokalerna på våning två kräver en mindre 

renovering för att kunna säljas som bostadslägenheter. Den här renoveringskostnaden uppgår för 

båda lägenheterna till 300 000 kronor.  

 

 

Försäljningsintäkter  

Ägarlägenhet (vinden) 5 725 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (vinden) 3 000 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 3) 2 875 000 sek (25 000 sek/kvm) 

KOSTNADER 9 591 768 sek 
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Ägarlägenhet (ombildning, våning 2) 3 550 000 sek (25 000 sek/kvm) 

Ägarlägenhet (ombildning, våning 2) 2 250 000 sek (25 000 sek/kvm) 

SUMMA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 20 275 000 sek 

 

Hyresintäkter  

Bostad 49 200 sek 

Lokaler 187 048 sek 

SUMMA HYRESINTÄKTER 236 248 sek 

 

INTÄKTER 20 511 248 sek 

 

Kostnader  

Renoveringskostnader för våning 2 300 000 sek 

SUMMA KOSTNADER 300 000 sek 

 

Driftkostnader  

Bostad 14 850 sek 

Lokaler 43 500 sek 

Fastighetsskatt 23 000 sek 

SUMMA DRIFTKOSTNADER 81 350 sek 
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Finansiella Kostnader  

Avbetalning av lån för förvärv 3 223 218 sek 

Avbetalning av lån för påbyggnad 3 656 263 sek 

Statlig bolagsskatt  3 607 008 sek (28 %) 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 10 486 489 sek 

 

KOSTNADER 10 867 839 sek 

 

RESULTAT 9 643 409 sek 

 

 

4.6.3.8  Affärsmodell 3: Uthyrning 

 

Slutligen presenteras en modell vilken syftar till fullständig objektsuthyrning och då ingen 

avyttring i form av ägarlägenheter. Således kommer ingen avskrivning av lån aktualiseras och 

kapitalöverskottet genereras över en längre period. Förutom det eventuella överskottet på det 

årliga resultatet för Fyrkanten kan eventuella antaganden gällande framtida värdeökning på 

fastigheten diskuteras. Beräkningarna tar inte hänsyn till eventuella vakanser utan förutsätter att 

hyresintäkterna är konstanta. Hyresintäkterna för vindslokalerna beräknas enligt L-P Mattiasson 

till 1200 kronor per kvadratmeter. Lånen avseende förvärvet samt påbyggnaden beräknas enligt 

kvarvarande värde efter angivna amorteringar år 2010. Den här affärsmodellen benämns i 

nedanstående kalkyl som affärsmodell 3. 

Hyresintäkter  

Kontorslokal (vinden) 274 800 sek (229 kvm á 1200 kr) 

Kontorslokal (vinden) 144 000 sek (120 kvm á 1200 kr) 

Kontorslokal (våning 3) 143 641 sek 

Kontorslokal (våning 3) 143 641 sek 

Kontorslokal (våning 2) 136 316 sek 
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Kontorslokal (våning 2) 90 115 sek 

Bostad (bottenplan) 49 200 sek 

Butikslokal (bottenplan) 218 680 sek 

SUMMA HYRESINTÄKTER 1 200 393 sek 

 

Försäljningsintäkter  

Försäljningsintäkter 0 sek 

 

INTÄKTER 1 200 393 sek 

 

Driftkostnader  

Bostad 14 850 sek 

Lokaler (exklusive vindsvåning) 159 000 sek 

Vindsvåning (två kontorslokaler) 87 250 sek 

Fastighetsskatt 68 000 sek 

SUMMA DRIFTKOSTNADER 329 100 sek 

 

Finansiella Kostnader (förvärvslånet)  

Lån (2010) 3 223 218 sek 

Ränta 6 % 193 393 sek 

Amortering 1 % 32 232 sek 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 225 625  sek 
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Finansiella Kostnader (påbyggnadslånet)  

Lån (2010) 3 656 263 sek 

Ränta 6 % 219 376 sek 

Amortering 1 % 36 563 sek 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 255 939 sek 

 

KOSTNADER 810 664 sek 

 

RESULTAT 389 729 sek 

 

4.7 Diskussion kring val av affärsmodell 

Att avyttra en fastighet eller inte beror enligt L-P Mattiasson i stora drag på två faktorer. Den 

första faktorn syftar till företagets tillfälliga situation, dvs. bolagets behov av likvida medel eller 

frigörelse av kapital för framtida nyinvestering. Intentionen med nyinvesteringen kan vara att 

frigöra kapital från tidigare investering i syfte att placera likvida medel i ett, ur bolagets 

synvinkel, mer tilltalande projekt. Den försäljningsvinst vilken korsiktigt uppstår kan på lång sikt 

omplaceras och resultera i en förmånligare vinstavkastning. Den andra faktorn beror på den 

rådande bostads- och finansmarknaden. I perioder med höga bostadspriser möjliggörs större 

potentiella vinstutsikter för det avyttrande företaget och vice versa vid skeden med mindre 

attraktiv bostadsmarknad. Även tillståndet på finansmarknaden har stor betydelse vid avyttrings- 

och investeringsbeslut då de finansiella kostnaderna kan variera betydligt beroende på 

marknadens hög- eller lågkonjunktur.   

Den affärsmodell vilken FastighetsPartners i Helsingborg AB finner bäst lämpad utifrån 

företagets tillfälliga verksamhetsplaner samt nuvarande situation på bostads- och 

finansmarknaden är en kombination av försäljning och fortsatt hyresverksamhet. Den här 

affärsmodellen, benämnd affärsmodell 1, anser L-P Mattiasson vara en effekt av värderingarna 

hos ett småskaligt fastighetsbolag. Kraven på avkastning och vinstmaximering i större 

organisationer hade enligt L-P Mattiasson inneburit en total utförsäljning och således tillämpning 

av den ekonomiskt mest fördelaktiga affärsmodellen, affärsmodell 2. L-P Mattiasson förklarar att 
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den personliga anknytningen ett småskaligt fastighetsbolag har till sitt fastighetsbestånd kan 

påverka de ekonomiska bedömningarna då vissa beslut styrs av mer hjärta än hjärna. 

Konsekvenserna kan då utfalla i ett sämre affärsmässigt resultat där bolaget gärna har ett 

kvarvarande beträffande ägandeskapet i fastigheten.  

Vid en avyttring av hela fastigheten uppstår ett kvarägande av bostadslägenheten samt butiken på 

bottenplan för FastighetsPartners i Helsingborg AB. Om en modell med totalt avyttrande av 

Fyrkanten tillämpas förklarar L-P Mattiasson att dessa utrymmen i sådana fall kommer innefattas 

i den samfällighet vilken bildas. Samfälligheten erhåller då utrymmenas hyresintäkter och 

ansvarar för det gemensamma underhållet för den totala fastigheten. Att samfälligheten 

inkluderas av särskilda lokaler aktualiseras medvetet vid projektet av ägarlägenheter i 

Hässleholm. Blocket Förvaltning AB upplåter avsiktligt lokaler med allmängiltigt värde i 

fastigheten för möjligheten att tillhandahålla serviceinriktade tjänster. Tillhandahållandet avser 

tjänster beträffande gym- och frisörverksamhet vilket förhoppningsvis skall generera en förhöjd 

bostadstrivsel enligt Åke Johansson.   

De olika resultat vilka uppstår, beroende på val av affärsmodell, utgör ett kapitalöverskott för 

FastighetsPartners i Helsingborg AB. Vid tillämpning av affärsmodell 1 uppstår ett resultat på 

drygt 5 miljoner kronor efter avbetalning av lån samt avdrag för bolagsskatt. Fortfarande kvarstår 

ett ägande i fastigheten vilket även genererar en årlig intäkt på drygt 300 000 kronor. Det här 

innebär för nästkommande verksamhetsår att FastighetsPartners i Helsingborg AB förutom 

kapitalöverskottet har en hyresintäkt på en obelånad fastighet. Bolagets kapital kan då användas 

för vidare investeringar samtidigt som hyresintäkterna på Fyrkanten genererar en kontinuerlig 

bolagsintäkt.    

  



61 
 

5. Analys 

 

I följande kapitel sammanställs och jämförs empirin utifrån den valda teorin. Analysen härrör 

från insamlat intervjumaterial där likheter och skillnader granskas gentemot teorin. Vi har valt 

att redogöra analysen efter de tidigare använda huvudkategorierna för att på så vis säkerställa 

läsarens förståelse. 

 

 

5.1 Ägarlägenheter 

Enligt SOU 2002:21 var avsikten med införandet av ägarlägenheter på den svenska marknaden 

att skapa en stimulans på bostadsmarknaden i syfte att generera fler nybyggnationer. Holmqvist 

(2002) förklarar att införandet av nya lagstiftningar och regleringar medför en injektion eller 

inskränkning på marknaden beroende på valda ingripande. Fastighetspartners i Helsingborg AB 

samt Blocket Förvaltning AB bekräftar effekten av införandet då möjligheterna att bedriva en 

vinstdrivande verksamhet förbättrats. Bolagets synpunkter förklarar Lind & Lundström (2007) 

utefter det faktum att vinsten verkar som ett incitament och på så vis knyter fler aktörer till 

bostadsmarknaden. Dock anser samtliga tre intervjupersoner att införandet av ägarlägenheter 

komplicerats då dess juridiska fastställande beslöts under finanskrisens kvardröjande effekter. 

 Införandet av ägarlägenheter anser L-P Mattiasson vara såpass konkurrenskraftigt att 

ägarlägenheten inom en tioårsperiod kommer konkurrera ut bostadsrätten från marknaden. SOU 

2002:21 klargör att införandet av boendeformen ej har för avsikt att ersätta befintliga 

boendeformer utan istället utgöra ett komplement till existerande upplåtelseformer. Den här 

grundläggande uppfattningen får bifall av Margareta Brattström som även förtydligar att det inte 

är lagtekniskt tillåtet att ombilda bostadsrätter till ägarlägenheter. Vidare anser dock samtliga tre 

intervjupersoner att införandet av ägarlägenheter kommer innebära en ökning av bostäder för 

uthyrning då framtida ägarlägenhetsinnehavare äger rätt att hyra ut till vem det så önskar. Flodin 

(2008) förtydligar den här skillnaden och förklarar att innehavaren av en bostadsrätt har en rad 

förpliktelser gentemot bostadsrättsföreningen gällande bl.a. uthyrning samt vem som äger rätten 

att förvärva en bostadsrätt. Dessa aspekter belyser L-P Mattiasson som en fördel vid 
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ägarlägenheter då boendeformen inte kräver samfällighetens godkännande avseende uthyrning 

och förvärv vilket resulterar i en attraktivare boendeform. 

En problematik kring införandet av ägarlägenheter är att upplåtelseformen är så pass ny att lagar 

och föreskrifter ej hunnit anpassas till samtliga frågeställningar. Margareta Brattström klargör 

lantmäterimyndighetens svårigheter gällande upprättandet av fastighetsgränser då dessa skall 

anpassas från fall till fall. En osäkerhet bland låneinstituten uppstår då kring vad utlånat kapital 

kommer att finansiera vilket innebär en mild grad av ovilja beträffande utlåning. Nämnda 

problem går inte i symbios med Victorin & Hager (2008) vilka klargör att innehav av fast 

egendom torde utgöra en god säkerhet hos kreditinstitut. Margareta Brattström förklarar vidare att 

ett formulär gällande riktlinjer för gränsdragningar har utarbetats vilket förhoppningsvis utfaller i 

klarare normer beträffande långivning. 

 

5.2 Risker och osäkerheter 

En av de faktorer vilka kännetecknar fastighetsmarknaden är enligt Lind & Persson (2008) att 

fastighetsförvärv i stor utsträckning finansieras genom lånat kapital. Det här medför att de 

finansiella kostnaderna utgör en väsentlig del vid kalkylering av investeringar. Även Holmqvist 

(2002) belyser riskerna med lånefinansierade investeringar och framhäver att bolagen genom 

olika affärsmodeller bör reducera de finansiella kostnadernas påverkan på totala investeringen. 

Vid FastighetsPartners i Helsingborg AB:s kalkylupprättande gällande projekt Fyrkanten 

beräknades projektet utifrån medvetet tilltagna räntenivåer för att undvika en övervärderad 

kalkylering. På så sätt skapades en kalkyl med utrymmen för eventuella konjunktursvängningar 

vilket är i enlighet med Rondeau, Brown & Lapides (2006) presentation av att en riskanalys skall 

inkludera antaganden att flera variabler kan komma att variera över tiden.  

Den påbyggnadsprocess FastighetsPartners i Helsingborg AB bedrivit har fortlöpt under 

verksamhetsåren 2008 och 2009. Att en byggnationsprocess kan vara tidskrävande åskådliggör 

Lind & Lundström (2007) i nyproduktionsprocessen och förklarar att det här kan innebära en 

ökad risk vid upprättandet. Vidare i samma nyproduktionsprocess behandlas det faktum att 

åsikter och intressen från berörda myndigheter påverkar uppförandet av en byggnation. Vid 

projekteringen av Fyrkanten överlämnades flertalet olika förslag på byggnadens estetik till 
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kommunens stadsplanerare, berättar L-P Mattiasson. Kommunen krävde en utformning av 

påbyggnaden vilken särskilde sig från den ursprungliga byggnaden och således ej kunde 

misstagas vara från samma tidsepok. Vidare krävdes att fastigheten, i samband med 

nyproduktionen, skulle uppfylla rådande handikappskrav och således förses med hissanordning. 

Den här anpassningen medförde en kostnad på närmre en miljon kronor för FastighetsPartners i 

Helsingborg AB men genererar, enligt L-P Mattiasson, en värdehöjande faktor för den totala 

fastigheten. De faktorer vilka belyses i nyproduktionsprocessen är enligt Lind & Lundström 

(2007) faktorer vilka försvårar för mindre företag att konkurrera med större aktörer på 

marknaden. FastighetsPartners i Helsingborg AB klarlägger vikten av att fokusera 

arbetsinsatserna på områden med ett specialiserat kunnande och då stärka sin position på 

marknaden. Trots de fördelar en större aktör besitter anses den naturliga drivkraften enligt L-P 

Mattiasson vara större på ett mindre företag och då utgöra en väsentlig fördel gentemot de större 

bolagen. 

 

5.3 Finansiering     

Holmqvist (2002) belyser det faktum att fastighetsbolag tecknar ansenliga låneavtal vid 

fastighetsinvesteringar då behovet av finansiellt medel är väldigt påtagligt. En av de 

finansieringsmöjligheter införandet av ägarlägenheter medför är möjligheten att avyttra 

fastigheten innan det är uppförd, säger Margareta Brattström. Produktionskostnaderna för 

upprättandet av en fastighet är detsamma oavsett upplåtelseformen men innebär vid 

ägarlägenheter att en försäljning av luftfastigheter reducerar bolagets behov av belånat kapital. 

Margareta Brattström förtydligar innebörden och förklarar att det byggnadsupprättande företaget 

ej behöver vara lika kapitalbundet som vid uppförandet av en bostadsrättsfastighet. Nämnda 

modell för möjlig avyttring tillämpar Blocket Förvaltning AB inom pågående 

ägarlägenhetskomplex i centrala Hässleholm. Innebörden av tillämpad modell resulterar i 

reducerade finansiella kostnader och följaktligen en mindre risk vid konjunktursvängningar. 

Vidare kan det vara en underlättad finansieringsform då kreditinstituten enligt Kågerman (2008) 

ser ett lånebeviljande under pågående byggnadsprocess som relativt riskfylld.  

Vidare belyser FastighetsPartners i Helsingborg AB att införandet inneburit ett flertal nya 

finansieringsmodeller vilka kan förbättra likviditeten inom bolaget. En av de modeller L-P 
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Mattiasson presenterar syftar till att förädla en redan förvärvad fastighet samt ombilda möjliga 

objekt till ägarlägenheter. Den modell Pyhrr & Cooper (1982) förklarar rådande ägandeförloppet 

i en fastighets livscykel syftar till de intäkter en fastighet i olika situationer genererar. Intäkterna 

samt kostnaderna differentieras beroende på var i ägandeförloppets fas det förvärvande bolaget 

befinner sig. FastighetsPartners i Helsingborg AB förvärvade Fyrkanten för cirka tio år sedan 

med avsikten att hyra ut och förvalta fastigheten. Bolaget befinner sig därav i ett 

förvaltningsskede, Pyhrr & Cooper (1982), där efterföljande fas i ägandeförloppet syftar till 

avyttring av fastigheten. FastighetsPartners i Helsingborg AB ämnar kombinera Pyhrr och 

Coopers två sistnämnda faser och på så vis genom en ny affärsmodell avyttra delar av fastigheten 

till ägarlägenheter samtidigt som förvaltning av kvarvarande ägandeskap aktualiseras. 

För att nå framgång med fastighetsinvesteringar krävs det enligt Pyhrr & Cooper (1982) ett 

strukturupplägg, en affärsmodell, vilken innefattar fyra olika komponenter. Vikten av tydliga 

riktlinjer för verksamheten i kombination av preciserade mål med investeringen är av väsentlig 

betydelse i den första komponenten strategi. Fastigheten analyseras sedan utifrån en rad olika 

moment beroende på var i processen analysen sker vilket slutligen resulterar i behandling av 

finansiella aspekter. Risker vid investeringsmöjligheterna sätts i proportion till de alternativ 

företaget utarbetat vilket ligger till grund för beslutsfattandet. När sedan en 

investeringstransaktion realiseras har, beroende på alternativa lösningar och möjligheter, ett 

beslut baserats på tidigare nämnda komponenter (Pyhrr & Cooper, 1982). 

Den påbyggnad vilken genomförts på Fyrkanten utgör en form av fastighetsförädling med avsikt 

att utveckla fastigheten och möjliggöra en vinstavyttring. Pyhrr & Cooper (1982) benämner 

affärsmodellen enligt ”The Haroldsen investment strategy” vilken berör en process där 

införskaffat fastighetsobjekt förädlas i syfte att generera framtida försäljningsvinst. Nämnda 

affärsmodell fordrar att ett objekt anskaffas till vad Pyhrr & Cooper (1982) benämner 

fastighetsfynd. För att utgöra ett fastighetsfynd skall objektet falla inom ramarna för 

värderingskriterierna, dvs. att objektet ej är övervärderat, kompatibelt med renovering samt att 

det finns möjligheter för utveckling av användningsområden (Pyhrr & Cooper, 1982). Uppfylls 

något, eller några, av kriterierna uppstår en situation där fastigheten efter valda ingripande 

sannolikt ökar i värde. Det fynd vilket föreligger i fastigheten utgörs i själva verket av en brist 

vilken förvärvaren ser potential att kunna åtgärda till en kostnad vilket understiger 
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försäljningsvinsten (Pyhrr & Cooper, 1982). Fyrkanten förvärvades för 4,8 miljoner kronor och 

har genom en uppgradering av ett våningsplan möjliggjort en försäljningsvinst genom 

omvandling av användningsområden (Pyhrr & Cooper, 1982).  Vidare uppvisar Hansson, 

Olander & Persson (2009) en modell för olika utvecklingsscenario av en fastighet där projekt 

Fyrkanten reinvesterade i en påbyggnad och på så vis agerade utefter deras modell (Hansson et 

al., 2009). Nordstrand (2006) beskriver även innebörden av en förstudie vilken syftar till att 

kartlägga behovet till byggnationen. Det här kan innebära att ett komplett fastighetsupprättande ej 

behöver vara en förmånligare lösning än en tillbyggnad vilken tillgodoser det fastställda behovet. 

Vid bedömning av investeringsprojekt upprättas investeringskalkyler där Hansson et al. (2009) 

förtydligar vikten av att analysera investeringens tillväxt och lönsamhet. En 

ägarlägenhetsförsäljning av utvalda objekt på Fyrkanten innebär enligt L-P Mattiasson att ett 

kortsiktigt kapitalöverskott uppstår. Vidare förklaras att kapitalöverskottet kan användas till 

potentiellt förmånligare investeringar och på sikt generera lönsamhet för bolagets vidkommande. 

Pyhrr & Cooper (1982) benämner vikten av det här investeringsbeslutet då ett företag måste 

överleva på kort sikt för att nå framgång på lång sikt. Vikten av att uppnå en god likviditet styrks 

av Grönlund, Tagesson & Öhman (2005) vilka belyser värdet av god betalningsförmåga på kort 

sikt. En av fördelarna med att sälja av delar av en fastighet som ägarlägenheter är, enligt 

FastighetsPartners i Helsingborg AB, möjligheten av att avskriva befintliga lån samt skapa ett 

positivt kassaflöde i bolaget.  

Vid kalkyleringsarbetet av påbyggnaden för projekt Fyrkanten ansågs driftkostnader och 

hyresintäkter utgöra underlaget för bedömning av investeringens förverkligande vilket inte får 

bifall från Hansson, Olander & Persson (2009) vilka finner att ekonomisk livslängd samt 

restvärde även borde tas i beaktelse. Anledningen till förbiseendet av vissa variabler är avsikten 

att avyttra objekt som ägarlägenheter och således reducera dem från fastighetsbolagets totala 

fastighetsbestånd.  

 

Vid kalkyleringsarbetet av intäkterna på framtida försäljning av ägarlägenheterna utnyttjar L-P 

Mattiasson en liknelse av bostadsrätter inom centrala Helsingborg. Persson (2008) förklarar att 

en av de vanligast förekommande metoderna för värdering är ortprismetoden vilken riktar sig 

mot värdering utifrån liknande objekt på marknaden. L-P Mattiason klargör då att marknaden för 
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ägarlägenheter saknar referensobjekt men hävdar att bedömningen sker utefter ortprismetoden då 

hänsyn tas till bostadsrättens marknadspriser. Dessutom innebär värderingen av ägarlägenheter, 

då boendeformen ännu inte fått stor genomslagskraft, att personliga hypoteser får vägas in och 

tillsammans med referensobjekt bilda ett värderingsunderlag. Att det saknas specifika 

referensobjekt på bostadsmarknaden är enligt Lind & Persson (2008) en produkt av att få 

överlåtelser, där varje enskilt objekt är unikt, förverkligas på marknaden. 

 

Vid projekt Fyrkanten upprättades tre olika affärsmodeller rådande företagets roll i fastigheten. 

Beroende av tillämpad affärsmodell varierar bolagets kvarvarande ägandeskap och således dess 

ekonomiska situation på kort och lång sikt. Den här utvärderingen av olika avyttringsformer 

stämmer överens med Pyhrr & Cooper (1982) vilka förklarar att det vid investeringstransaktioner 

upprättas flertalet alternativ där det förslag vilket är bäst lämpat för bolaget slutligen realiseras. 

FastighetsPartners i Helsingborg AB anser att affärsmodell 1 är bäst lämpad utifrån företagets 

strategiska mål. Ett kapitalöverskott aktualiseras samtidigt som ett kvarvarande ägandeskap 

bevaras vilket leder till fortsatta personliga kundrelationer inom bolagets verksamhet. Nämnda 

investeringsfilosofi förverkligar följaktligen företagets riktlinjer och ligger till grund för bolagets 

fortsatta marknadsposition (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

  



67 
 

6. Slutsats 

 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser och observationer vi erhållit under arbetets 

fortlöpande. Slutligen presenteras de förslag vilka vi anser utgöra ett underlag för vidare 

forskning inom området.    

 

 

Vid uppsatsens initiala skede framgick det relativt omgående att företag på den 

fastighetsekonomiska marknaden, trots införandet, fortfarande har en låg kännedom beträffande 

upplåtelseformen ägarlägenheter. Endast ett fåtal aktörer på marknaden har hittills valt att satsa 

på den nyinförda upplåtelseformen vilket resulterat i få utförda ägarlägenhetsobjekt på 

bostadsmarknaden. Vi anser att majoriteten av bolagen har intagit ett restriktivt förhållningssätt 

till upplåtelseformen i väntan på pionjärernas framgång eller misslyckande. Vi förmodar även att 

antalet ägarlägenhetsprojekt kommer eskalera i takt med kompletterande regelverk, dvs. ett 

förtydligande av de frågetecken upplåtelseformen i dagsläget består av. Ett kompletterande 

regelverk kommer resultera i en trygghet på marknaden vilket medför att fler aktörer vågar 

investera i upplåtelseformen.  

Vi bedömer att införandet av ägarlägenheter kommer utgöra en attraktivare upplåtelseform för 

såväl fastighetsbolag som för boende. Innehavaren av ägarlägenheten äger sitt boende, till 

skillnad från bostadsrättens nyttjanderätt, och disponerar fritt över uthyrning och avyttring utan 

krav på föreningens samtycke. Vidare anser vi att det skapas möjligheter för fastighetsbolagen 

att, genom innovativt tänkande, utveckla förmånligare finansieringsmetoder vid 

byggnadsupprättande. Fördelen med att avyttra bostäderna innan byggnaden är färdigställd, så 

kallad försäljning av luftfastigheter, medför att andelen lånat kapital kan reduceras. Vid ett sådant 

skede minskas riskerna beträffande periodvis höga räntenivåer och får som konsekvens att 

bolaget blir mindre känsligt mot konjunktursvängningar. Ytterligare en aspekt vi vill belysa syftar 

till tänkbarheten att avyttra enskilda objekt istället för fullständig byggnad. Att finna privata 

köpare till enskilda ägarlägenheter bör vara enklare än att finna köpare med intressen att förvärva 

hela byggnaden. Nämnda påstående, i symbios med det faktum att det kostar lika mycket att 
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bygga oavsett boendeform, medför att framtida bostadsbyggande kommer koncentreras till 

ägarlägenheter på bekostnad av bostadsrätter.  

Huruvida införandet av ägarlägenheter kommer minska den nuvarande bostadsbristen i samhället 

beror till stora delar på den framtida mängden producerade ägarlägenheter. Ökar 

upplåtelseformen inom en snar framtid, vilket vi anser möjligt, kommer fler bostäder finnas till 

förfogande på bostadsmarknaden. Då antalet bostäder ökar kommer en flyttkedja med största 

sannolikhet uppstå där frigörelse av hyresrätter förverkligas. Antalet hyresrätter kommer även 

öka genom uthyrning av ägarlägenheter som en följd av förmånligare regelverk avseende 

uthyrning. 

En affärsmodell vilken vi anser kan generera betydande vinstavkastning för ett bolag är förvärv 

av centrala kontorslokaler. Det här skulle innebära en kortsiktig process där förvärvande 

kontorslokaler ombildas och avyttras som ägarlägenheter. Det byggnadsarbete modellen innebär 

begränsas till eventuell installation av kök och badrum då dessa utrymmen möjligtvis inte fullgör 

standardkraven för bostadsändamål. Även en investering beträffande lägenhetens 

inredningsstandard kan komma att bli aktuell för möjliggörandet av försäljning av 

bostadslägenheter. Affärsmodellen kan således, efter ett mindre arbetsförfarande, generera en 

fastighet bestående av avyttringsbara bostadslägenheter istället för kontorslokaler avsedda för 

uthyrning. Följaktligen uppstår då ett utfall med höga försäljningsintäkter vilket medför goda 

möjligheter för vinstavkastning.      

Nämnda affärsmodell riktar sig inte enbart till fastighetsbolag då det finns stora möjligheter för 

bostadsrättsföreningar att avyttra delar av sin fastighet som ägarlägenheter. Inkasserade medel 

kan således reducera medlemmarnas föreningskostnader alternativt bekosta en renovering. 

Avyttring av t.ex. vindsutrymme kan, efter en renovering och inredning, möjliggöra 

försäljningen. Vidare ser vi även en potential för de kommunala bostadsföretagen att vid 

upprättande av ett större hyreskomplex, vilket innefattar flertalet hus i avsikt att inhysa 

hyresrätter, avyttra delar av beståndet som ägarlägenheter. Det här skulle således kunna medföra 

att hyreskostnaderna för de boende kan reduceras, vilket är av intresse för kommunerna samt de 

boende.  
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6.1 Slutsatser beträffande fallstudien 

Beträffande vårt empiriska material, vilket är riktat mot olika affärsmodeller för projekt 

Fyrkanten, fann vi att många faktorer påverkar valet av implementerande. Det konstaterades att 

samtliga affärsmodeller är genomförbara men under olika omständigheter och förutsättningar. 

Beroende på var och i vilket skede ett bolag befinner sig ter sig de olika modellerna utefter 

bolagens framtida verksamhetsplaner. Den affärsmodell FastighetsPartners i Helsingborg AB 

ansåg bäst lämpad var en kombination av försäljning och fortsatt uthyrning. Bolagets val av 

affärsmodell anser vi med största sannolikhet ej utgöra en modell vilken lämpar sig för 

marknadens samtliga aktörer då bolagets värderingar endast återspeglar deras investeringsbeslut. 

I vilken utsträckning ägarlägenheter utnyttjas i affärsmodellen beror på företagets ekonomiska 

situation. Om företaget är i behov av att påskynda kapitaltillförseln kan en avyttring av specifika 

objekt vara väl lämpad. Likväl vid en stundande nyinvestering kan avyttring ske i syfte att förse 

nyinvesteringen med eget kapital. Vi anser dock att en affärsmodell vilken riktar sig till att 

avyttra separata objekt som ägarlägenheter, och med inkasserade medel avskriva lån och således 

reducera de finansiella kostnaderna, utgör en god grund till en innovativ affärsmodell. De 

modeller vi presenterat i empiriavsnittet syftar till avyttringsmöjligheter för ett specifikt fall men 

kan vid utveckling anpassas till andra bolag och objekt. 

Vinstutsikterna för projekt Fyrkanten är goda oavsett vilken affärsmodell FastighetsPartners i 

Helsingborg AB väljer att tillämpa. Det är således omkringliggande faktorer som får ligga till 

grund för den slutgiltiga bedömningen beträffande val av affärsmodell. Vi anser sålunda att 

uppsatsen, i hög grad, klargjort möjligheten för införandet av en ny affärsmodell. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Efter genomförd kandidatuppsats fann vi att intresset för ägarlägenheter bland fastighetsbolagen 

är tämligen outvecklat. Möjligheterna finns för fastighetsbolag att kombinera en innovativ 

finansieringsform med potentiell vinstavräkning vid avyttring av specifika objekt. 

Affärsmodellen kan företrädesvis bli aktuell då organisationen efterlyser finansiella medel inom 

en kortare tidsperiod eller då en organisation ämnar genomföra nyinvestering och således vill 

placera eget kapital i syfte att reducera lån och finansiella kostnader.  
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Vi har under arbetets gång funnit att bostadsrättsföreningar vilka försatts i en prekär ekonomisk 

situation genom nyskapande av ytor kan avyttra separata objekt som ägarlägenheter och således 

säkerställa föreningens fortsatta verksamhet. Att avyttra, t.ex. en vindsvåning, skulle således 

påverka föreningens avgifter vilket influerar dess medlemmar.  

En sedermera intressant aspekt är hur ägarlägenheter värderas vid försäljning och taxeringsvärde. 

Vårt förslag är att genomföra en jämförande studie och således fastställa huruvida en avyttring av 

ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt renderar en eventuell prisdifferens.  

Vidare vore en kvantitativ undersökning av konsumenters vilja att förvärva ägarlägenheter samt 

de påverkande aspekterna vilka ligger till grund för köpet utgöra bra undersökningsmaterial. En 

insikt i de faktorerna vilka genererar ökat värde för konsumenten vid förvärvstillfället samt 

konsumenternas generella kännedom om upplåtelseformen ägarlägenheter torde resultera i ett 

gott forskningsmaterial. 
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Frågeguide 

 
Generella frågor till samtliga intervjupersoner; 

 

 Vilken anser ni är den stora anledningen till att ägarlägenheter infördes? 

o Var i ligger stimulansen? 

 Vad är anledningen till att ägarlägenheter ännu inte fått någon stor genomslagskraft? 

 Vilka möjligheter anser ni att införandet kommer innerbära för fastighetsbolagen? 

o Investeringsmöjligheter? 

 Vad finns det för anledning för ett fastighetsbolag att investera i ägarlägenheter istället 

för bostadsrätter? 

 Hur tror ni att konkurrenssituationen mellan ägarlägenheter och bostadsrätter kan se ut 

i framtiden? Hur kommer bostadsmarknaden påverkas? 

 Vad ser ni för övriga fördelar och nackdelar med ägarlägenheter? 

o För fastighetsbolagen? 

 

Frågor avsedda för FastighetsPartners i Helsingborg AB; 

 Vad tror ni att införandet av ägarlägenheter kommer ge för resultat på 

bostadsmarknaden samt för fastighets-/byggbolag?  

o Upphov till en ny affärsmodell? 

 Hur har ägarlägenheter påverkat era funderingar gällande framtida projekt? 

 I hur stor utsträckning skulle en utförsäljning kunna finansiera resterande 

byggkostnader för Fyrkanten? 

 Vilka kriterier är viktiga för att investera?  Förutom lönsamhet. 

 Hur sker beslutsprocessen vid nyinvestering? Vad undersöks? (lönsamhetsbedömning) 

 Vilka fördelar resp. nackdelar kan det tänkas finnas mellan ägarlägenheter och 

bostadsrätter? (lånevillkor etc.) 

 Hur ser kalkyleringsarbetet för projekt Fyrkanten? 

o Förvärv? 

o Lånat kapital? 

o Intäkter? 

o Kostnader? 

o Försäljning? 

 

Frågeguiden är semi-strukturerad och utgör således enbart en mall för insamlingen av 

information. Svaren från intervjupersonerna har lett oss vidare till nya diskussioner och 

resulterat i en bredare datainsamling.  

 


