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Sammanfattning 
 
Marknadsvärdet på bostadsrättslägenheter ändras kontinuerligt men det är först vid försäljning 
som värdet konkretiseras och fastställs. En av mäklarens uppgifter blir att sätta ett utgångspris 
som i sin tur ska leda till ett försäljningspris. Som studenter på fastighetsekonomiprogrammet 
har vi saknat en tydlig förklaring till hur värderingen praktiskt går till väga och om det finns 
grundläggande faktorer som gäller alla mäklare. Syftet med uppsatsen är därför att studera 
vilka olika aspekter en fastighetsmäklare väger in vid en värdering av en bostadsrättslägenhet. 
Vi har då utgått ifrån redan kända teorier och sedan undersökt hur de påverkar värderingen 
och om det finns ytterligare faktorer.  
 
I intervjuer med fastighetsmäklare verksamma i Karlstad har vi undersökt påverkan av 
faktorer som läget, månadsavgiften, standard, skick, storlek, ränta och tidigare försäljningar. 
Teorin om de nämnda faktorerna överensstämde väl med respondenternas svar men vi har 
även gett dem möjligheten att påpeka ytterligare faktorer.  
 
Vi konstaterar att värderingen är en komplicerad process och att det inte finns någon exakt 
modell att följa. Det framkom dock tidigt under studien att det var två faktorer som vägde 
tyngst, läget och månadsavgiften. Efter en jämförelse med tidigare försäljningar inom det 
aktuella området ligger ofta dessa faktorer till grund för hela värderingen. Övriga faktorer 
vägs in fast i sammanhanget spelar de inte lika stor roll. De ger dock läsaren en mer intressant 
och bredare inblick i fastighetsmäklarens arbete som värderare. 
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1. Inledning 
 

etta inledande kapitel behandlar bakgrunden till varför vi valt att arbeta med ämnet 
fastighetsmäklarens värdering av bostadsrättslägenheter. Vi diskuterar därefter 

problemet i stort för att utifrån det komma fram till en problemformulering. Syftet med 
uppsatsen redovisas och även de avgränsningar vi gör.  

 D
 

1.1 Bakgrund 
Under de tre år som vi har studerat på Fastighetsekonomprogrammet på Karlstad 
universitet har vi kunnat följa en allt mer omfattande bostadsrättsförsäljning i Sverige, 
både till antal och prismässigt. Det räcker med att bläddra igenom någon tidnings 
bostadsbilaga eller att gå in på fastighetsmäklarnas marknadstorg hemnet.se för att snabbt 
kunna få en bild av den aktuella omsättningen av bostadsrätter. Här kan också prisbilden 
granskas och vi antar att det inte är helt ovanligt med uttryck som ”Hur är det möjligt att 
en bostadsrätt på 30 kvm kan kosta över en miljon?” I Dagens Industri 2006-08-22 lyder 
en rubrik: Bostadsrätt såld för 98 232 kronor per kvadrat (Malmberg 2006).
 
 

 2004 2005 
 Antal Medelpris Antal Medelpris 
Hela riket 84 787 671 000 88 066 770 000 

 Tabell 1: Överlåtelspriser på bostadsrättsmarknaden (SCB) 
 
 
 

 
        Tabell 2: Prisutvecklingen för bostadsrättslägenheter år 1996-2005 i Karlstad (Mäklarstatistik) 
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Vissa köpare har fått armbågat sig fram genom många budgivningar för att över huvud 
taget hitta en bostad till överkomligt pris medan vissa säljare har tjänat stora pengar på 
sina försäljningar.  
 
Intresset för fastigheter och bostadsrätter har under de senaste åren ökat, inte minst 
medialt där det är ett återkommande ämne som väcker stort intresse och debatt. I stort sett 
samtliga tv-kanaler visar program med bostaden i fokus, till exempel Äntligen hemma, 
Homestyling, Roomservice, Från koja till slott, Bygglov, Sommartorpet och Nya rum för 
att nämna några. Med detta ökade intresse får bostaden som sådan en större plats i 
vardagen. En koppling från detta till en ökad omsättning och ökade priser gällande 
bostadsrätter är möjlig samtidigt som många andra faktorer spelar in. Detta ökade intresse 
borde, och har säkert också utvecklat kunskapen om bostäder men det är inte ett helt 
okomplicerat område. Det finns frågor utan tydliga svar, teorier som kan utvecklas samt 
information som kan behandlas för att skapa en ökad förståelse. 
 

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
Marknadsvärdet på bostadsrättslägenheter ändras kontinuerligt men det är först vid 
försäljning som värdet konkretiseras och fastställs. Vi definierar marknadsvärde enligt 
Brown & Matysiaks definition (2000 sidan 66) ”det pris som sannolikt skulle betalas om 
fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, 
utan partsrelationer och utan tvång”.  
 
Institutet för värdering av fastigheter och samfundet för fastighetsekonomi (2003) (som vi 
i fortsättningen förkortar IFVF) förklarar att fastigheter har speciella egenskaper som i 
hög grad skiljer dem från andra varor och därmed komplicerar dem som marknadsobjekt. 
Nordlund (2004) förklarar svårigheten med en korrekt värdering av en fastighet genom 
att jämföra med aktier. Värdet av en enskild fastighet eller i vårt fall bostadsrätt går inte 
att utläsas på samma sätt som en akties värde kan fastslås på en aktielista.  
 
Vid försäljning av bostadsrättslägenheter involveras ofta en mäklare. Mäklaren ska 
fungera som en oberoende mellanhand och en av uppgifterna blir att sätta ett utgångspris 
som leder till ett försäljningspris. Till fastställandet av utgångspriset krävs någon sorts 
värdering. Även om mäklaren anser att han/hon satt utgångspriset ”på känsla” måste det 
finnas bakomliggande faktorer som gör att han tror att någon är villig att betala priset för 
lägenheten. Köparens betalningsvilja avgör hur mycket han är beredd att betala för 
lägenheten och även här måste det finnas bakomliggande faktorer som gör att han tycker 
lägenheten är värd sitt pris. Även säljaren har gjort en värdering av lägenheten som han 
grundar sin uppfattning om värdet på och avgör om försäljningspriset är tillräckligt högt. 
 
Problemet som då uppstår och som för oss är intressant att utforska är vilka faktorer som 
styr och påverkar försäljningspriset på bostadsrätten. Det finns självklart många olika 
faktorer och de kan för olika bostadsrätter och olika spekulanter spela en större eller 
mindre roll vid värderingen. Läget kan i en viss värdering ha en extremt stor betydelse 
medan standarden och skicket på lägenheten kan vara viktigast i en annan. En lägenhet 
belägen i innerstaden har ofta ett högre värde och frågan blir följaktligen varför? Hur stor 
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betydelse har läget i värderingen? En klassisk devis är att värdet styrs av läget, läget och 
läget, men är det verkligen så enkelt? Ortsprismetoden, som är en marknadsanalys av 
priserna på överlåtelser av jämförbara objekt, är en av de mer kända värderingsmetoderna 
och kan tillämpas vid värdering av bostadsrättslägenheter men räcker det att 
fastighetsmäklaren bara tittar på vad liknande bostadsrättslägenheter kostat och blir 
värderingen verkligen korrekt?  
 
När marknadsdata söks uppstår ofta problem kring faktorerna antalet köp (observationer), 
jämförbarheten, tidsfaktor (IFVF 2003). Det finns inga tydliga regler att definitivt följa 
men vid användning av ortsprismetoden bör hänsyn tas till faktorer som lägenhetstyp, 
geografiskt läge och tidsperiod. Utifrån eget omdöme och den rådande situationen görs 
sedan relevanta avgränsningar. 
 
Vid köp av en bostadsrättslägenhet äger köparen en andel i en ekonomisk förening. Till 
denna skall varje månad en avgift betalas och denna varierar i hög grad mellan olika 
föreningar. En låg månadsavgift borde öka betalningsviljan hos presumtiva köpare och 
därigenom också vara av de betydande faktorerna för prisläget. Claudia Wörmann, 
utredare på Mäklarsamfundet, konstaterar i Aftonbladet 2006-10-30 att månadsavgiften 
idag blivit allt viktigare för köpare av bostadsrätter (Petersson 2006). Fastighetsmäklare 
gör ofta reklam för en bostadsrätt genom att nämna föreningens goda ekonomi. Det är 
dock inte självklart vad som kännetecknar en ”bra” förening och om det är synonymt med 
en låg månadsavgift.  
 
Vid många köp av bostadsrättslägenheter är lån ett nödvändigt ont. Behovet av lån kan i 
vissa fall vara stort och möjligheten till lån blir då direkt avgörande för 
betalningsförmågan. Har man finansierat ett köp genom lånat kapital ska förutom 
eventuell amortering på lånet även ränta betalas. Räntekostnaden påverkar på så sätt 
boendekostnaden. Konsekvensen av detta blir att ränteläget borde vara en av faktorerna 
som påverkar prisläget. När ränteläget nu är på uppgång kan konsekvensen alltså bli att 
priserna går ner vilket skulle kunna få till följd att en nyligen köpt bostadsrätt blir en 
förlustaffär. Trots allt finns det indikationer på att bostadsrättspriserna kommer att 
fortsätta stiga. Mäklarsamfundets VD Lars Kilander bedömer i ett pressmeddelande 
2006-10-10 att bostadspriserna i allmänhet kommer att fortsätta stiga, men i långsam takt. 
Detta trots att Riksbanken sedan årsskiftet har höjt reporäntan med 1,25 procentenheter. 
 
I handeln med bostadsrätter rör det sig ofta om stora belopp och en försäljning eller ett 
köp av en bostadsrätt är för många människor ett stort och viktigt beslut i deras liv. Detta 
faktum gör mäklarens roll som mellanhand (Fastighetsmäklarlagen SFS 1995:400) än 
mer betydelsefull. Den värdering fastighetsmäklaren gör har stor betydelse och genom att 
utreda tillvägagångssättet vill vi skapa en tydligare bild av värderingen. För att mäklarens 
värdering ska vara trovärdig bör han kunna motivera för köpare och säljare vad det är 
som påverkar värdet. 
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Det finns tidigare studier som behandlat enskilda delar bakom en fastighetsvärdering, till 
exempel Bergman och Svennersjö (2004). För att inte bli en uppsats i mängden och för 
att försöka tillföra ny kunskap kommer vi istället arbeta mer övergripande och ta hänsyn 
till mer än en aspekt. Vi ser till helheten och binder oss inte till någon enskild teori. Vi 
undersöker även om det finns andra faktorer, än de vi i förväg förväntar oss, som har 
betydelse i en värdering. Faktorer som inte är studerade och vedertagna i lika stor 
utsträckning. 
 
Denna problemdiskussion leder oss in på de forskningsfrågor vi baserar vår uppsats på: 
 
Hur påverkar lägenhetens storlek, standard och skick prisbilden? 
 
Hur påverkar lägenhetens läge prisbilden?  
 
Hur påverkar ränteläget prisbilden? 
 
Hur påverkar månadsavgiften och bostadsrättsföreningens ekonomi prisbilden? 
 
Hur tar fastighetsmäklaren hänsyn till tidigare försäljningar i området? 
 
Vilka ytterligare faktorer bör uppmärksammas i samband med en värdering? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka olika faktorer en fastighetsmäklare väger in vid 
en värdering av en bostadsrättslägenhet.  
 

1.4 Avgränsning 
Vi undersöker endast äkta bostadsrättsföreningar. Vi har valt att i undersökningen hålla 
oss till marknaden i Karlstad och intervjua verksamma fastighetsmäklare på området.  
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2. Metod 
 

 detta kapitel beskriver vi olika metoder som finns att arbeta utifrån vid skrivande av 
uppsats. Vi redogör därefter vilka för- och nackdelar de olika metoderna har och hur 

vi hanterar dessa i vår uppsats. Utifrån vår problemdiskussion har vi valt de metoder 
som lämpar sig bäst och uppfyller vårt syfte med uppsatsen. 

 I
 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
Enligt Patel & Davidsson (2003) finns det tre vetenskapliga huvudinriktningar inom 
metod och det finns såväl samband dem emellan som olikheter. För att bedriva en 
framgångsrik och tillförlitlig forskning är det viktigt att ha en överblick över de olika 
förhållningssätten. Det är även en förutsättning för att kunna sätta sig in i och eventuellt 
kritisera den kunskap som produceras mot bakgrund av valet av vetenskapligt 
förhållningssätt. 
 

2.1.1 Positivism 
Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen (Patel & Davidsson 2003). Namnet 
kommer ifrån den franske sociologen Auguste Comte, verksam under 1800-talet. Hans 
budskap var att det gick att generera kunskap som var positiv och utvecklande för 
mänskligheten. Comte ville skapa en allmän vetenskaplig metodlogi som kunde anpassas 
för alla vetenskaper. Den kunskap människan sökte skulle vara verklig och tillgänglig för 
våra sinnen och vårt förnuft. Kunskapen byggde på iakttagelser som var logiskt prövbara 
och det viktiga var att den skulle vara nyttig och kunna förbättra samhället i stort. Det 
positivisterna strävade efter var en gemensam forskningsmetod inom vetenskapen. 
Resultatet av en forskning skulle vara oberoende av vem forskaren var och dennes 
värderingar skulle inte kunna förändra ett resultat genom ett positivistiskt 
förhållningssätt. För att uppnå detta mål användes en deduktiv metod, man utgick från 
redan givna teorier och utformade därefter hypoteser som prövades i empirin. Tanken att 
absolut separera teori och verklighet har dock förändrats och mjuknat då brister och risker 
med denna metod uppvisats. Enligt Patel & Davidsson (2003) är ett annat kännetecken 
för den positivistiska forskningen tanken om reduktionism, alltså att helheten i ett 
problem kan studeras genom att man delar upp problemet i mindre bitar och studerar dem 
var för sig. Positivismen lever idag kvar som ett sätt att forska eller förstå praktisk 
forskningsverksamhet. 
  

2.1.2 Hermeneutik 
Enligt Patel & Davidsson (2003) kan hermeneutiken sägas vara positivismens raka 
motsats och kan ungefär översättas till tolkningslära. I debatten mellan de olika 
förhållningssätten har positivismen fått stå för kvantitativa metoder och en objektiv och 
osynlig forskarroll. Hermeneutiken har istället framställts som ett kvalitativt 
tolkningssystem och en forskarroll som är subjektiv och engagerad.  
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Författarna förklarar vidare att hermeneutiken idag är en vetenskaplig riktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. 
Under 1600- och 1700-talet användes den för tolkning av bibeltexter, den utvecklades 
därefter och tillämpades även för att tolka texter som inte var religiösa. Nuförtiden 
används hermeneutiken inom flera olika vetenskapliga discipliner, främst inom human- 
kultur- och samhällsvetenskap. Den hermeneutiske forskaren närmar sig 
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse. De tankar, intryck och känslor 
forskaren har är en tillgång och inget hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. 
 

2.1.3 Empirinära forskningsansatser 
Det finns tre olika ansatser under rubriken empirinära forskningsansatser, Grounded 
Theory, Fenomenografi och Etnometodologi (Patel & Davidsson 2003). De är empirinära 
i den utsträckning att de avser att generera en trovärdig lokal teori utifrån empiri som 
gäller ett unikt fall, en unik grupp, situation, uppfattning eller kultur. Metoderna ger 
alternativ till både positivismen och hermeneutiken. I stort går det ut på att forskaren 
förutsättningslöst inleder med det empiriska arbetet där forskningsfrågan formuleras 
öppet och därefter skapar en lokal teori som främst täcker det unika fallet. Jacobsen 
(2002) anser att det är verkligheten som ska bilda utgångspunkten för teorin. 
 

2.1.4 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt 
Vi har i vår uppsats arbetat utifrån ett positivistiskt förhållningssätt. Vi inleder med att 
undersöka de teorier som idag finns inom området och fördjupar oss i dessa. Genom 
empirisk prövning undersöker vi sedan hur väl teorin återspeglas i verkligheten, alltså hur 
fastighetsmäklaren väger in de aspekter vi undersöker i deras värdering. Vi följer 
positivismens idé med att dela upp ett stort problem i mindre bitar. Att studera allt som 
möjligtvis kan påverka en prisbildning vore för oss en omöjlig uppgift. Istället väljer vi 
att fokusera på ett begränsat antal faktorer som har betydelse i det aktuella problemet men 
vi tar även hänsyn till om det finns ytterligare faktorer. Målet med vårt resultat följer 
även det positivismen då informationen ska vara nyttig, kunna förbättra samhället och 
öka kunskapen i stort. 
 

2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
Forskning med en deduktiv ansats utgår från redan befintliga teorier och principer om hur 
verkligheten är uppbyggd (Patel & Davidsson 2003). Redan under teoriarbetet skapar 
forskaren en uppfattning om verkligheten genom de befintliga teorierna. Utifrån teorierna 
skapas hypoteser som ligger till grund för empirin. Under empirin undersöks om 
verkligheten i en viss situation stämmer överens med teorin. Fördelen med att arbeta 
deduktivt är att utgångspunkten är redan befintliga teorier, därmed antas forskningens 
objektivitet stärkas. Nackdelen med arbetssättet är att det är risk att empiriarbetet vinklas 
så att det styrker de redan befintliga teorierna och intressanta avvikelser inte upptäcks. 
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Att arbeta med en induktiv ansats kan liknas vid att följa upptäckandets väg (Patel & 
Davidsson 2003). Forskaren utgår ifrån sina egna idéer och tankar och skapar utifrån 
dessa frågeställningar som ligger till grund för empirin. Utifrån empirin dras slutsatser 
och teorier om verkligheten formuleras. Fördelen med arbetssättet är att man arbetar 
förutsättningslöst och skapar teorierna under arbetets gång. Nackdelen med arbetssättet är 
dels att det är svårt att arbeta helt förutsättningslöst eftersom man ofta trots allt har egna 
idéer och förutfattade meningar om forskningsområdet, dels är det svårt att dra generella 
slutsatser eftersom undersökningen ofta grundar sig på ett begränsat underlag. 
 
Patel & Davidsson (2003) förklarar abduktiv ansats som en kombination av de båda ovan 
nämnda ansatserna. Utgångspunkten är en iakttagelse av verkligheten. Utifrån 
iakttagelsen skapas en preliminär teori och hypotes som testas på nya fall. Beroende på 
utfallet av testet kan teorin utvecklas eller utvidgas. Fördelen med arbetssättet är att det är 
flexibelt och inte låser forskaren vid en viss teori. Nackdelen är att det är svårt att arbeta 
helt förutsättningslöst och att hypotesprövning vinklas så att den styrker den egna teorin. 
 

2.2.1 Vårt val av ansats 
Vårt arbetssätt kommer att speglas av en abduktiv ansats. Utifrån de iakttagelser vi gör 
om prisbildningen på bostadsrättslägenheter skapar vi en preliminär tes som leder till de 
frågeställningar vi använder under intervjuerna. Respondenternas svar styr sedan hur vår 
tes antingen utvecklas, fastställs eller utvidgas. För att säkerställa att arbetssättet inte 
speglas av våra förutfattade meningar om problematiken kommer intervjuerna att vara 
konstruerade så att respondenten får svara så fritt som möjligt. Att arbeta strikt med 
deduktiv eller induktiv ansats hade i vårt fall varit svårt eftersom vi använder egenskaper 
från de båda för att uppnå syftet med uppsatsen. Den abduktiva ansatsen passar därför 
bäst in på vårt problemområde. 
   

2.3 Undersökningsmetod 
För att klassificera undersökningar utgår man ifrån hur mycket man vet om ett visst 
problemområde innan undersökningen startar. När det finns luckor i forskarens kunskap 
kommer undersökningen att vara explorativ (Patel & Davidsson 2003). Syftet med 
explorativa undersökningar är främst att inhämta så mycket information som möjligt 
inom ett bestämt problemområde. Beskrivningarna blir breda och generella. Finns det 
redan en viss kunskap inom det aktuella området som man kan systematisera i form av 
modeller kommer undersökningen att vara deskriptiv. Vid deskriptiva undersökningar 
begränsar man sig till att undersöka några utvalda aspekter av de fenomen man är 
intresserad av. Till skillnad från en explorativ beskrivning är dessa mer detaljerade och 
grundliga. Nästa metod uppstår då kunskapsmängden blivit än mer omfattande och 
teorier har utvecklats. Den kallas hypotesprövande eller förklarande och den förutsätter 
att det finns tillräcklig kunskap inom området så att man från teorier kan härleda 
antaganden. 
 

─        7 ─ 
 



2.3.1 Vårt val av undersökningsmetod 
Vår egen kunskap tillsammans med den teori som finns inom vårt område gör att vi har 
valt att arbeta utifrån en deskriptiv ansats. Vi har delat upp problemet med prisbildning på 
bostadsrättslägenheter till vissa utvalda aspekter och målet är att göra en djup och 
detaljrik beskrivning av dessa. Utifrån denna beskrivning tillsammans med empirin vi 
undersöker kan vi uppfylla vårt syfte. En explorativ undersökning riskerar i vårt fall bli 
alltför bred och övergriplig.  
 

2.4 Extensiv och intensiv uppläggning 
Extensiv uppläggning innebär att undersökningen går på bredden och att ett fåtal variabler 
undersöks hos ett stort antal enheter (Jacobsen 2002). Exempelvis lämpar sig enkäter väl 
för undersökningar med extensiv uppläggning. Fördelen med extensiv uppläggning är att 
undersökningen inte blir så tidskrävande för respondenterna. Nackdelen är att svaren blir 
lösryckta ur sitt sammanhang och svåra att sätta in i en helhet 
 
Jacobsen (2002) beskriver en intensiv forskning som att man ”går på djupet” hos ett fåtal 
enheter och undersöker många aspekter av ett fenomen för att fånga så många detaljer 
som möjligt. Fördelen med intensiv uppläggning är att svaren ger en helhetsbild av 
fenomenet. Nackdelen är att eftersom man endast undersöker ett fåtal enheter så ställs det 
stora kravet på att urvalet är korrekt för att man ska kunna göra generaliseringar utifrån 
svaren. 
 

2.4.1 Vårt val av uppläggning 
Vår uppläggning är intensiv då vi går på djupet hos ett fåtal respondenter. Vi förväntar 
oss att få svar på ett flertal variabler och därigenom kunna skapa oss den helhetsbild som 
krävs för att besvara våra frågeställningar. För att kunna fånga upp ytterligare faktorer 
som vi inte kunnat definiera i förväg är det också en fördel att arbeta intensivt. Det är 
genom det intensiva upplägget som man har möjlighet att gå på djupet hos 
respondenterna, vilket underlättar för att få svar på en så komplex fråga.  
 
Vi tror att avvikelserna i svaren hos respondenterna kommer att vara små eftersom det är 
samma marknad som de ska prissätta. Därför tror vi att extensiv uppläggning inte är 
lämplig för vår undersökning eftersom svaren blir kortfattade och det blir svårt att se en 
helhet och ett sammanhang mellan svaren på de olika frågorna. Dessutom är det vikigt att 
vi direkt kan ta del av de uttryckssätt och ordval som respondenterna använder för att få 
en komplett bild av svaren. 
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2.5 Datainsamling 
Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar 
vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson 
2003). Den bygger i regel på en distans till respondenten och källan då de ofta är baserade 
på opersonliga enkäter. En kvalitativt inriktad forskning är istället en forskning där 
datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser. Dessa undersökningar ger ofta ett djupare resultat och eftersom de ofta 
är baserade på intervjuer är närheten till respondenterna större. Författarna förklarar 
skillnaden de två emellan något förenklat genom de olika sätt man väljer att bearbeta och 
analysera den information man samlat in. 
 

2.5.1 Vårt val av datainsamling 
För att skapa oss en bild av hur väl våra iakttagelser av verkligheten återspeglas 
genomförde vi intervjuer med fastighetsmäklare. Vi undersökte vilka faktorer de väger in 
vid prissättning på bostadsrättslägenheter och med hjälp av det kan en jämförelse med 
teorin göras. De öppna intervjuerna skedde i en avslappnad miljö på respondentens egna 
kontor och frågorna var kvalitativa där respondenten fritt fick svara och resonera kring 
frågan. Inblandningen från oss var så liten som möjligt samtidigt som frågorna i sig inte 
ledde in respondenten på ett visst tankespår. Intervjun skedde under ungefär 45 minuter 
och respondenterna fick efteråt läsa igenom resultatet. Målet med intervjuerna var inte att 
få svar på en lista med förutbestämda frågor utan istället diskutera och samtala om ämnet 
i stort, detta för att få ett så djupt och detaljrikt resultat som möjligt. Dock hade vi som 
stöd för intervjuerna ämnen som bygger på våra forskningsfrågor. Under intervjun 
användes bandinspelning för att säkerställa en god återspegling i empiriavsnittet.  
 

2.6 Primärdata och sekundärdata 
Data som samlas in direkt från informationskällan kallas för primärdata. Det innebär att 
den inte genomgått någon omarbetning och förändring av en extern part som tolkat eller 
lagt till information (Jacobsen 2002). Primärdata kan samlas in genom exempelvis 
individuella intervjuer, gruppintervjuer, enkäter eller genom observationer. Primärdata 
samlas in specifikt för den aktuella situationen. Fördelen med primärdata är dels att det 
kommer direkt från källan och inte genomgår någon omarbetning och därför är pålitligt, 
dels att datainsamlingen kan påverkas så att endast relevanta faktorer iakttas. Nackdelen 
är dels att datainsamlingen blir tidskrävande och dels att intressanta avvikelser inte 
observeras om inte intervjuaren eller observatören iakttar dem. 
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Sekundärdata är sådan information som inte forskaren samlat in själv från källan, utan 
andra utomstående parter redan samlat in (Jacobsen 2002). Fördelen med sekundärdata är 
att det ofta finns mycket information lättillgänglig på olika databaser. Nackdelen är att 
det är risk att informationen genomgått bearbetning och förvanskats på vägen. Dessutom 
finns det risk att informationen samlats in för ett annat ändamål och med en annan 
problemställning än den som forskaren försöker belysa. Den som samlar in informationen 
har helt enkelt fel uppfattning om vad forskaren söker för typ av information och 
informationen är egentligen avsedd för en annan typ av problematik.  
 

2.6.1 Vårt val av datakälla 
I första hand tog vi in information i form av primärdata genom öppna individuella 
intervjuer. Primärdata lämpade sig väl till vår undersökning eftersom det inte fanns några 
exakta svar på våra frågor utan det var en helhet som bedömdes. För att kunna 
tillgodogöra sig helheten var det viktigt att vi kunde ta del av de känslor och uttryck som 
respondenterna förmedlade. Sekundärdata tillgodogjorde vi oss genom att ta del av 
prisstatistik från försålda bostadsrättslägenheter, i övrigt var det svårt för vår del att 
använda sekundärdata eftersom vi inte fann några direkt applicerbara undersökningar på 
området. 
 

2.7 Urvalsmetod 
Eftersom vi inte hade möjlighet att undersöka hela populationen var vi hänvisade till att 
göra ett urval. För att resultaten från undersökningen skulle gå att generalisera var det 
viktigt att urvalet gjordes korrekt. Urvalet kunde göras antingen som ett sannolikhetsurval 
där respondenterna slumpades fram eller som ett icke-sannolikhetsurval där 
respondenterna valdes på ett annat sätt. 
 

2.7.1 Val av stad 
Staden där undersökningen utförts är Karlstad. Karlstad var en intressant stad att studera 
eftersom det finns en omfattande bostadsrättsmarknad bland annat till följd av de 
ombildningar som skett från hyresrätt till bostadsrätt och de nya bostadsrättsfastigheterna 
som byggs bland annat på Råtorp, Herrhagen och MittiCity. Kommunens invånarantal 
var den 30 juni 2006 enligt SCB 82 303 personer. Det finns flera kommuner som har 
liknande befolkningsstorlek och studien blev ur den aspekten relevant. Alltför små städer 
tenderar att ha en liten bostadsrättsmarknad och en låg eller obefintlig prisbildning, 
dessutom involveras sällan fastighetsmäklare. Storstäder är intressanta att undersöka men 
ett flertal studier har redan genomförts där och den höga prisbildningen tenderar att vara 
väldigt konjunkturkänslig. Med anledning av att vi som författar uppsatsen också studerar 
i just Karlstad kändes valet av stad därför naturligt. 
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2.7.2 Val av respondenter 
Fastighetsmäklarna vi har undersökt har valts subjektivt med icke-sannolikhetsurval då vi 
trodde att de valda fastighetsmäklarna gav en representativ bild av bostadsrättsmarknaden 
i Karlstad. Att slumpmässigt med hjälp av sannolikhetsurval välja fastighetsmäklare 
skulle i vårt fall innebära en risk att vi intervjuar fastighetsmäklare som endast förmedlar 
bostadsrätter i liten skala. 
 
Våra respondenter var: 
Maria Nyman, Fastighetsbyrån 
Jörgen Mälargård, Mäklarhuset 
Ulrika Jansson, Riksmäklaren 
Tobias Mattsson, SkandiaMäklarna 
Magnus Ask och Mattias Wassberg, Svensk Fastighetsförmedling 
 
De valda fastighetsmäklarna gav sannolikt en representativ bild av Karlstadmarknaden då 
de kontor de arbetar på förmedlar en stor del av bostadsrättslägenheterna i Karlstad. 
Respondenterna har olika lång erfarenhet vilket skapar djup i undersökningen då tankarna 
bakom värderingen kan skilja sig åt fastighetsmäklarna emellan. 
 

2.7.3 Val av litteratur 
I arbetet med vår uppsats har vi använt oss av litteratur från Karlstad 
Universitetsbibliotek, Fastighetsmäklarlagen, publikationer från Karlstad Universitet, 
aktuella artiklar och branschinformation. 
 

2.8 Bearbetning och tolkning av intervjuer 
Utifrån vårt syfte och vår problemformulering tolkade och bearbetade vi intervjuerna för 
att finna relevant information. Vårt tolkningsarbete speglades av en kritisk inställning till 
informationen. Det finns nämligen alltid risk för fel- eller övertolkningar, och risken ökar 
när det är få respondenter som i vårt fall (Holme & Solvang 1997). 
 
Varje intervju har sammanställts var för sig och presenteras förkortat senare i ett 
empiriavsnitt. Irrelevant information från intervjuerna såsom diskussioner om lockpris 
har rensats bort eftersom det inte tillhör vårt syfte. 
 
Den kvalitativa informationen har sedan granskats och jämförts utifrån de 
frågeställningar vi har, detta för att belysa hur fastighetsmäklarna väger in dessa aspekter 
i sitt dagliga arbete med värderingar.  
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2.9 Validitet och reliabilitet 
Validitet i en undersökning innebär att empirin ska vara giltig och relevant (Jacobsen 
2002). Det handlar om att man undersökt det man vill undersöka och inte tar hänsyn till 
irrelevanta faktorer. Validiteten kan delas upp i två komponenter, nämligen intern och 
extern validitet. Intern validitet innebär att de slutsatser som dras är trovärdiga i den 
specifika situationen. Extern validitet innebär att de slutsatser som dras kan generaliseras 
till andra situationer. Eftersom undersökningar ofta görs på ett urval av personer är det 
viktigt att de är utvalda på ett sådant sätt att slutsatser kan dras generellt för att uppnå 
extern validitet. 
 
Jacobsen (2002) förklarar också att empirin i en undersökning ska vara reliabel, det 
innebär att den ska vara tillförlitlig och trovärdig. Reliabilitet handlar bland annat om att 
undersökningen inte får ha uppenbara mätfel. I en intervjuundersökning är det viktigt att 
minimera intervjuarens påverkan på resultatet (intervjuareffekt) och att inte heller 
intervjumiljön påverkar resultatet (kontexteffekt) för att uppnå hög reliabilitet. För att 
säkerställa en undersöknings reliabilitet kan man i en intervjusituation ha två personer 
närvarande som antecknar svaren eller använda inspelningsutrustning för att kunna återge 
svaren identiskt. 
 

2.9.1 Vår hantering av validitet och reliabilitet 
För att uppnå hög validitet och reliabilitet förberedde och tänkte vi igenom intervjuerna 
noggrant i förväg. Intervjuerna gjordes i lugn och ro i en avslappnad miljö. Frågorna 
formulerades så att vi inte direkt ledde in respondenten på ett visst tankesätt. Frågorna 
följdes inte slaviskt utan sågs snarare som stödpunkter som ledde till ett resonemang och 
en helhet. Resultatet presenteras sedan i empiriavsnittet för att slutligen analyseras och 
om möjligt kopplas ihop med teorin. Vårt upplägg var flexibelt och intervjuns utformning 
berodde på respondenten och den diskussion som uppstod, därför genomfördes inte 
provintervjuer.  
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3. Teori och referensram 
 

öljande kapitel behandlar den teoretiska referensram som ligger till grund för vår 
undersökning. För att skapa en förståelse för ämnet inleder vi med en allmän 

beskrivning av bostadsrätten. Därefter följer en beskrivning av värderingsteorier i 
allmänhet och ortsprismetoden i synnerhet. Vi fortsätter sedan med ytterligare faktorer 
som läge, standard och skick, bostadsrättsföreningens ekonomi och räntans betydelse.  

 F
 

3.1 Allmänt om bostadsrätt 
En bostadsrätt är en boendeform som innebär att innehavaren har en nyttjanderätt för en 
bostadslägenhet eller lokal för obestämd tid. Innehavaren äger ej heller fastigheten som 
bostadslägenheten är förlagd i utan det gör bostadsrättsföreningen. Innehavaren äger dock 
en andel i föreningen och måste också vara medlem däri. Eftersom denne är delägare har 
han också, genom föreningen ett ansvar för att förvalta fastigheten. Bostadslägenheten 
kallas i allmänhet för bostadsrätt. När det gäller själva utnyttjandet av bostadsrätten finns 
det likheter mellan den och en hyresrätt men den förstnämnda skiljer sig i ansvarstagande 
och självklart att den kan säljas, ärvas eller överlåtas, allt efter dina egna önskemål (IFVF 
2003). 
 

3.1.1 Upplåtelse och förvärv av bostadsrätt 
Upplåtelse kan endast ske av den bostadsrättsförening som äger den aktuella fastigheten. 
Det skall också uppfyllas en rad olika regler innan det kan bli aktuellt. Föreningen måste 
bland annat ha en ekonomisk plan (3 kap. 1 § Bostadsrättslagen SFS 1991:614) och den 
skall redovisa uppgifter som är av betydelse för bedömningen av föreningen. Själva 
upplåtelsen sker genom ett särskilt skriftligt upprättat avtal där bland annat bägge parters 
namn, berörd lägenhet och årsavgiften anges. 
 
Sedermera kan bostadsrättsinnehavaren överlåta sin bostadsrätt. Det skall också ske i 
skriftlig form (6 kap. 4 § BRL). Följs inte detta krav är överlåtelsen ogiltig. Detsamma 
gäller om köparen är en person som, notoriskt missköter sig eller antas inte kunna 
fullgöra sina förpliktelser mot föreningen, nekas medlemskap (IFVF 2003). 
 

3.1.2 Nyttjanderegler 
Reglerna om nyttjande av bostadsrätt är till stor del samma som hyresrätt. Därför har 
bostadsrättsinnehavaren också rättigheter och skyldigheter mot föreningen. Denne måste 
betala en ersättning i form av en årsavgift för att få nyttja den aktuella lägenheten1. Andra 
aktuella avgifter kan också vara insats och upplåtelseavgift. En viktig skillnad är att 
bostadsrätten är en upplåtelse utan begränsning i tid, där föreningen inte kan säga upp 
innehavaren. Det krävs därför inga särskilda regler om besittningsskydd.  

                                                 
1 Jämför hyra för hyresrätt 
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En bostadsrättsinnehavare kan dock få sin bostadsrätt förverkad genom allvarliga 
kontraktsbrott så som att dröja med betalning av årsavgift till föreningen eller hyra ut i 
andra hand utan föreningens medgivande. Dessa lagar är presenterade i BRL. Beroende 
av föreningens stadgar kan bostadsrättsinnehavaren också vara skyldig att ansvara för det 
inre underhållet i sin bostadsrätt som till exempel målning och tapetsering. 
 

3.1.3 Bostadsrättsföreningen 
En bostadsrättsförening är en särskild ekonomisk förening som har till ändamål att 
upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus (1 kap. 1 § BRL). Mer regler om 
bostadsrättsföreningar finns också i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1951:308). 
Föreningens medlemmar är i demokratisk ordning de som tar beslut genom deltagande i 
föreningsstämman. De beslut som tas är bl. a. årsavgifter, val av styrelse och andra 
viktiga frågor. Den löpande förvaltningen drivs dock av styrelsen. Enligt 
föreningsrättsliga likhetsprincipen får inte en medlem (eller annan) otillbörligt gynnas till 
nackdel för föreningen eller annan medlem (IFVF 2003). 
 

3.1.4 Äkta / oäkta bostadsrättsföreningar 
Det som skiljer en äkta och en oäkta bostadsrättsförening är hur den kvalificerade och 
okvalificerade användningen av bostäder fördelas.  
 
Kvalificerad användning är den delen som upplåts med bostadsrätt till fysiska personer. 
Bostadsrättsföreningen måste till klart övervägande del tillhandahålla bostäder till 
kvalificerad användning för sina medlemmar i föreningens fastigheter (Lundén & 
Svensson 2005). Klart övervägande del är minst 60 procent av föreningens totala 
verksamhet. Fastigheterna skall också ägas till 100 procent av bostadsrättsföreningen och 
måste inrymma minst tre bostadslägenheter. Uppfylls inte detta är bostadsrättsföreningen 
oäkta. 
 
Okvalificerad användning räknas upplåtelse som till exempel: 

• Bostadslägenheter med hyresrätt 
• Bostadsrättslägenheter uthyrda i andra hand 
• Lokaler 
• Bostadsrättslägenheter till juridiska personer 
• Antenn eller reklamplats 
• Garage/parkeringsplatser (om de upplåts exempelvis till juridiska personer) 
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Bedömningsmetoden för att se om minst 60 % används till kvalificerad verksamhet i 
bostadsrättsföreningen görs genom beräkning av årets aktuella bruksvärdehyrorna för 
bostäder och de aktuella marknadshyrorna för till exempel lokaler av den totala hyran. 
Det vill säga samma hyresberäkningar som fastighetstaxeringen bygger på (Lundén & 
Svensson 2005). 
 
Skillnaden mellan en äkta och en oäkta bostadsrättsförening är skattemässiga och har 
endast betydelse för beskattningen av en bostadsrättsförening. Termen 
privatbostadsföretag används i inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) och betyder äkta 
bostadsrättsförening. Medlemmarna i en bostadsrättsförening är därför beroende om 
bostadsrättsföreningen är äkta och ska vid till exempel en försäljning kapitalbeskattas 
med 30 % av 2/3 av vinsten. Vid oäkta förening är medlemmen skatteskyldig till hela 
vinsten med 30 % vid försäljning. (IFVF 2003). 
 
En medlem som är fysisk person i en oäkta förening blir också beskattad för bostadsrätten 
som en bostadsförmån. En likvärdig medlem i en äkta bostadsrättsförening kan bara bli 
beskattad för bostaden om denne hyr ut den i andra hand. 
 

3.2 Fastighetsvärderingsteori 
För de flesta människor som någon gång väljer att äga sitt boende genom att till exempel 
köpa en bostadsrätt är den investeringen ofta en av de största de gör (Lindh 2000). Den 
stora investeringen för med sig många konsekvenser och köparen vill självklart känna att 
han betalt ”rätt” pris. Kännedomen bland köparna är dock ofta ganska begränsad, detta 
rimligtvis beroende på att antalet bostadsaffärer under en livstid ofta bara är en eller två. 
IFVF (2003) förklarar också att fastigheter har speciella egenskaper som i hög grad 
skiljer dem från andra varor och därmed komplicerar dem som marknadsobjekt. 
 
Nordlund (2004) förklarar svårigheten med en korrekt värdering av en fastighet genom 
att jämföra med aktier. Värdet av en enskild fastighet eller i vårt fall bostadsrätt går inte 
att utläsas på samma sätt som en akties värde kan fastslås på en aktielista.  
 
Värderingar av fastigheter sker dagligen och då oftast i samband med köp och 
försäljning. Det finns mycket information att ta hänsyn till och flera olika metoder att gå 
tillväga. Vilken värderingsmetod som används i det specifika fallet beror på vilken 
värderingsteori som ligger till grund (Svenskt fastighetsindex 2001). Vid försäljning av 
exempelvis en bostadsrätt råder en överlåtelsesituation. Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet (2002 sidan 122) förklarar detta enligt följande citat: ”I 
överlåtelsesituationen knyts föreställningarna till den summa pengar, som ägaren kan få, 
om han byter fastigheten mot pengar, genom att sälja den på den allmänna 
fastighetsmarkanden.”  
 
Värdebegreppet är marknadsvärdet som vi definierar enligt Brown & Matysiak (2000 
sidan 66): ”det pris som sannolikt skulle betalas om fastigheten bjöds ut på en fri och 
öppen marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång”. 
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Det finns tre huvudsakliga värderingsmetoder: ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och 
produktionskostnadsmetoden. De lämpar sig olika bra beroende på vilken sorts fastighet 
som ska värderas (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2002). De fastigheter vi arbetar 
med i uppsatsen är bostadsrättslägenheter och avsikten med värderingen är att bedöma 
marknadsvärdet. Detta faktum innebär att ortsprismetoden lämpar sig bäst. Vid 
nuvärdesberäkning diskonteras avkastning och eftersom inte bostadsrätten ger intäkter är 
metoden inte aktuell att använda. Produktionskostnadsmetoden utgår från värdet på 
nedlagda kostnader och används i större omfattning vid redovisningssammanhang och 
nyproduktion. I vår studie undersöks och behandlas dock inte nyproduktion. 
 

3.2.1 Ortsprismetoden  
Ett marknadsvärde kan aldrig observeras utan endast bedömas i form av en prognos, ett 
sannolikt pris vid en tänkt försäljning. Marknadsanalyser av överlåtelser av vad som 
avses vara jämförbara fastigheter är grunden för ortsprismetoden. Förenklat kan man 
förklara det som att bedömningen av ett marknadsvärde görs med ledning av betalda 
priser för liknande fastigheter s.k. jämförelseobjekt. En förutsättning är då att 
jämförelseobjekten är sålda på en fri och öppen markand (IFVF 2003). 
 
Metoden kan låta enkel, det är ju bara att jämföra och sätta ett liknande pris. IFVF (2003) 
beskriver dock att det finns flera svårigheter och problem att lösa i och med att varje 
fastighet på sitt sätt är unik. Med detta i åtanke är tillgången på relevanta marknadsdata 
och information avgörande för resultatets kvalitet. När marknadsdata söks uppstår ofta 
problem kring faktorerna: 
 

• Antalet köp (observationer) 
• Jämförbarheten 
• Tidsfaktor 

 
Vid insamlande av marknadsdata är det ultimata att finna exakt liknande objekt. Då detta 
praktiskt taget är omöjligt försöker man med olika tillvägagångssätt närma sig det 
aktuella värderingsobjektet. Inledningsvis gallras mycket avvikande objekt bort. Detta 
brukar inte medföra några svårigheter men för att gå vidare och bedöma vilka 
jämförelseobjekt som är intressanta är god kännedom om orten och egen erfarenhet en 
förutsättning.  
 
Problemet med för få antal köp som kan användas som jämförelseobjekt bör beaktas och 
man måste i vissa fall förmildra kraven för att öka antalet. Det krävs dock en balans 
eftersom allt för milda krav kan ge en dålig jämförbarhet. 
 
Ortsprismetoden kan indelas i två grupper, en direkt och en indirekt (IFVF 2003). 
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3.2.1.1 Direkt ortsprismetod 
En förutsättning för en kvalitativ bedömning är som ovan nämnts en tillförlitlig 
marknadsdata. Den direkta ortsprismetoden är baserad på redovisade jämförelseköp och 
kan beskrivas i sex steg. Till fastighetsmäklarens hjälp finns databasen VD-Link. 
 
1.  Att definiera och begränsa en relevant marknad 

I definitionen av marknadsvärdet belyses en fri och öppen marknad. För att 
säkerställa god marknadsdata krävs dock att man delar upp marknaden. Enligt IFVF 
(2003) finns det inga tydliga regler att definitivt följa men vid användning av 
ortsprismetoden bör hänsyn tas till faktorer som fastighetstyp, geografiskt läge och 
tidsperiod. Utifrån eget omdöme och den rådande situationen görs sedan relevanta 
avgränsningar. Med hänsyn till den fastighetstyp som ska värderas väljs en geografisk 
delmarknad. Gäller värderingen en villa eller radhus sker avgränsningen genom en 
stadsdel medan en kontorsfastighets delmarknad bör vara ett område med fastigheter 
med liknande egenskaper och avkastning. Vad gäller tidsaspekten kan metoden vara 
mer eller mindre bra beroende på hur aktiv den aktuella marknaden är. Överlåtelser 
som ligger nära i tiden till värderingstidpunkten underlättar en jämförelse och ger ofta 
ett bättre resultat. En stilla marknad och fördröjningen i redovisningen av 
marknadsinformation medför problem och i vissa fall innebär det en total saknad av 
marknadsdata. Det enda sättet är då att använda överlåtelser längre tillbaka i tiden, 
detta innebär dock risker. Prisnivån, penningvärdet och marknaden i stort kan ha 
förändrats. Vi fördjupar oss i denna risk i punkt fyra. Trots risken bör ett bristfälligt 
material oftast uppskattas framför en total avsaknad av den. En värderares 
yrkeserfarenhet kan i flera situationer väga tungt (IFVF 2003). 
 

2. Att få fatt på jämförelseobjekt 
Tillgången på jämförelseobjekt är i regel det största problemet. Faktum att varje 
fastighet är unik, både till läge och egenskap försvårar datainsamlingen, framförallt 
när det handlar om speciella fastighetstyper. När det gäller vanligare typer av 
fastigheter finns dock relativt mycket material att tillgå. Inför en värdering kan 
betydelsefull information hämtas från bland annat lagfartsbaserade överlåtelsedata, 
offentliga databaser med taxeringsuppgifter, kommunala förköpslistor, 
fastighetsregister samt inskrivningsregistret. Utifrån detta tillsammans med den 
viktigaste informationskällan, den egna uppföljningen av marknadens utveckling, kan 
värderaren bilda egna ortsprisdatabaser för just den egna marknaden. Genom att ha 
personliga aktiva marknadskontakter kan värderaren kritiskt analysera materialet och 
reducera risken för ”fel” data (IFVF 2003). 
 

3.  Att erhålla information om jämförelseobjekten 
För att ortsprismetoden ska fungera optimalt krävs goda uppgifter om aktuella 
jämförelseobjekt. IFVF (2003) förklarar att möjligheten till detta dock är begränsad 
vad det gäller faktorer som läge, kvalitet, tekniska -, juridiska - och ekonomiska 
egenskaper. Vid alltför bristande fakta kan värderingens kvalitet och tillförlitlighet 
sjunka. 
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4. Att bearbeta, tolka och analysera ortsprismaterialet 
Som tidigare nämnts är varje fastighet unik och så även överlåtelsen. Detta 
komplicerar jämförbarheten och den ideala analysen med identiska objekt förvärvade 
vid värderingstidpunkten blir i stort sett omöjlig. För att ändå uppnå bästa resultat 
relaterar värderaren betalda priser till en eller flera värdebärande faktorer. Vid ett 
exempel där fastigheterna endast överensstämmer till viss del kan någon av de 
värdebärande faktorerna till exempel vara area, antal rum eller taxeringsvärde. I de 
fall fastigheterna har flera likheter kan relateringen ske till hela fastigheten. 
Relateringen kan göras till flera faktorer beroende på fastighetstyp, både ekonomiska 
och fysiska. Exempel på ekonomiska faktorer för hyresfastighet kan vara nettointäkt 
och taxeringsvärde medan de fysiska faktorerna kan vara area, antal rum och volym. 
Ju fler relateringar som kan göras fastigheterna emellan desto säkrare resultat. De 
värdebärande faktorerna varierar i storlek mellan objekten och med anledning av det 
måste ofta en normering ske. Det innebär att priserna relateras till någon av de ovan 
nämnda faktorerna.  Beroende på fastighetstyp och tillgänglig information väljs faktor 
och när det gäller bostadsrätter är det oftast kr/kvm som normeras (IFVF 2003). 
 

5.  Att applicera data efter objektens försäljningstidpunkt och egenskaper 
När det gäller ovan nämnda värdebärande faktorer så förändras de över tiden och 
därmed även värdet. I de fall där jämförelseobjekt längre tillbaka i tiden blir aktuella 
att använda hinner marknadsförhållanden och prisbilden förändras.  
Jämförelseobjekten kan då skilja sig åt och detta kan medföra att beräkningar med 
endast medeltal blir felaktiga. Sambandet mellan försäljningspris och tid visas till 
exempel i ett diagram med en pris- och en tidsaxel där de normerade värdena visas. 
Det faktum att varje fastighet är unik betyder att korrigeringar måste göras med 
hänsyn till avvikelser med jämförelsematerialet. Höga driftskostnader är en faktor 
som kan göra att fastigheten hamnar under genomsnittet och tvärtom kan till exempel 
hög kvalitet och standard höja en fastighet över genomsnittet (IFVF 2003). 
 

6. Att göra en slutlig värdebedömning samt bedöma dess säkerhet 
Det är alltid viktigt att ifrågasätta en värdebedömning och verkligen bedöma hur 
tillförlitlig den verkligen är. Enligt IFVF (2003) krävs i vissa fall ytterliggare 
korrigeringar och för att göra bedömningen mer användarvänlig kan osäkerheten i 
bedömningen anges procentuellt, t ex +/- 10 %. 

 

3.2.1.2 Indirekt ortsprismetod 
Den indirekta ortsprismetoden är istället för redovisade jämförelseköp baserad på 
värderarens egna erfarenhetsbaserade nyckeltal som i sig är en personlig typ av 
ortsprismetod. Denna metod kräver en lång erfarenhet och god kunskap om det aktuella 
området men finns förutsättningarna är det en snabb och enkel metod. Ett exempel på 
nyckeltal kan vara kr/kvm, vid användning av detta nyckeltal kan värderaren uttrycka sig 
såhär: ”Enligt vår kännedom och erfarenhet är prisnivån för bostadsrätter i detta kvarter 
ca 30 000 kr/kvm.” Metoden tillämpas också främst då tydliga jämförelseobjekt saknas 
(IFVF 2003). 
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3.3 Standard, skick och läge 
Studier har utförts på Södertörns Högskola (Bergman & Svennersjö 2004) där olika 
fastighetsrelaterade egenskaper undersökts. Med hjälp av multipel regressionsanalys, som 
är en metod för analys av statistisk data, har ett flertal variabler undersökts på 92 försålda 
bostadsrättslägenheter från 1 augusti till 31 december 2003 på Södermalm. Utifrån 
medelvärdet för försäljningspriset på 1 904 533 kronor har värdet på olika egenskaper 
undersökts. 
 
Boyta  
Kvadratmeterpriset är viktigt för många köpare och har stor påverkan på betalningsviljan. 
Enligt Södermalmstudien (Bergman & Svennersjö 2004) innebär varje extra kvadratmeter 
en prishöjning med 22 500 kronor för medelvärdeslägenheten. 
 
Antal rum  
Fler rum i lägenheten höjer värdet så länge det inte blir orimliga proportioner mellan 
lägenhetens storlek och antal rum. På Södermalm värderas ett extra rum till 225 000 
kronor (Bergman & Svennersjö 2004) för medelvärdeslägenheten. Dock borde 
värdeökningen för ett extra rum minska i storlek när det handlar om större lägenheter 
med fler rum. 
 
Standard i lägenheten 
Det är främst standarden i badrum och kök som påverkar priset då det är de rummen som 
är mest kapitalkrävande att renovera. I de flesta lägenheter på Södermalm har omodern 
standard en orimligt stor negativ påverkan på priset då värdeminskningen vida överstiger 
kostnaden för en normal renovering. Det kan bero på att lägenheter med omodern 
standard drar ner köparens helhetsintryck av lägenheten och sänker betalningsviljan. 
Detta indikerar att renovering före försäljning kan bli en lönsam affär för säljaren. I vissa 
lägenheter kan omodern standard höja priset mer än lägenheter med halvmodern standard 
eftersom vissa köpare söker lägenheter i renoveringsskick (Bergman & Svennersjö 2004). 
 
Kakelugn 
En kakelugn med bra placering kan höja värdet med 75 000 - 100 000 kronor (Isacson 
2006). Dock medför det vissa kostnader för bostadsrättsföreningen då det ställs höga krav 
på rökkanalers och skorstenars täthet. Dessutom är det bostadsrättsföreningen som 
ansvarar för kakelugnarna och bekostar underhållet. Kakelugn är uppskattad dels på 
grund av dess ”mysfaktor” men även på grund av att det ofta är äldre fastigheter med 
speciell karaktär som har kakelugn. På Södermalm höjs värdet på en genomsnittlig 
lägenhet som kostar 1 904 533 kronor med 143 678 kronor om den har kakelugn 
(Bergman & Svennersjö 2004). 
 
Badkar 
Vissa köpare uppskattar badkar medan andra föredrar dusch, detta har därför en låg 
inverkan på värdet. Dessutom är kostnaden för att byta till badkar låg. 
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Läget i fastigheten 
Högt och ljust läge höjer värdet på lägenheten om utsikten är vacker såsom sjöutsikt och 
grönområden. Lägenheter utan någon speciell utsikt påverkas inte så mycket av läget i 
fastigheten (Isacson 2006). Lägenheter på bottenplan har ofta markant lägre värde på 
grund av insyn och störningar utifrån. För en medelvärdeslägenhet på Södermalm innebär 
en lägenhet med placering på bottenplan en värdeminskning med 312 500 kronor 
(Bergman & Svennersjö 2004). 
 
Hiss 
I nyare fastigheter finns ofta hiss installerad medan det är ovanligare i äldre fastigheter. 
Att installera hiss i efterhand i befintliga fastigheter är kostsamt. I höga fastigheter utan 
hiss påverkas värdet negativt i lägenheterna på de översta våningarna om hiss saknas 
(Isacson 2006). 
 
Balkong  
En balkong i soligt läge är en viktig värdeskapande faktor och kan höja lägenhetens värde 
med 10 % medan en balkong i skuggigt läge har mindre påverkan (Isacson 2006). I en 
genomsnittlig lägenhet på Södermalm som kostar 1 904 533 kronor höjs värdet med 
151 000 kronor om den har balkong (Bergman & Svennersjö 2004). Två balkonger höjer 
värdet ytterligare. 
 
El ingår i månadsavgiften 
I de städer där fjärrvärme finns draget är ofta bostadsrättsfastigheterna anslutna och 
bostadsrättsföreningen betalar för uppvärmningen och varmvattnet. I en del fastigheter 
sker uppvärmningen genom direktverkande el som bostadsrättsägaren själv betalar. Även 
varmvattnet brukar då bekostas av bostadsrättsägaren eftersom det är vanligt med en 
separat varmvattenberedare till varje lägenhet. Om uppvärmningen och varmvattnet 
bekostas av de boende kan kostnaden bli ungefär 10 000 kronor per år för en 2:a på 60 m2 
och 16 500 kronor per år för en 4:a på 100 m2 (Isacson 2006).  
 
Enligt undersökningen utförd på Södermalm (Bergman & Svennersjö 2004) har 
lägenheter där el inte ingår i månadsavgiften en påtagligt stor negativ påverkan på priset 
och sänker värdet med 330 090 kronor. Det är orimligt eftersom kostnaden för 
elförbrukningen inte är närmelsevis så stor. Förklaringen till detta kan vara att lägenheter 
där el inte ingår i månadsavgiften kan ha andra oattraktiva egenskaper som inte mätts i 
undersökningen. 
 
Fastighetens byggår 
Fastighetens ålder påverkar dess egenskaper och arkitektur. Fastighetens byggår är ofta 
korrelerat med fastighetens läge i staden och det är ofta de äldsta fastigheterna som har de 
attraktivaste lägena. På Södermalm är det fastigheter byggda före år 1929 som betingar 
högst pris. Fastigheter byggda mellan år 1930 - 1979 sänker värdet marginellt med 
19 438 kronor medan fastigheter byggda mellan år 1980 - 1999 har en markant påverkan 
på priset och sänker värdet med 529 560 kronor. Fastigheter byggda år 2000 och framåt 
har även de lägre värde än fastigheter byggda före år 1929 och värdet på en 
medelvärdeslägenhet sänks med 122 266 kronor (Bergman & Svennersjö 2004). 
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Vid värdering av en bostadsrätt är det viktigt att göra en bedömning av skicket, lika väl 
invändigt i bostadsrättslägenheten som utvändigt av hela bostadsrättsföreningens 
fastighet. Grunden till bostadsrättsföreningens ekonomi är hur välskött fastigheten är 
(Isacson 2006). Genom att läsa bostadsrättsföreningens förvaltningsberättelse får man 
information om vad som gjorts i fastigheten historiskt och vad som kommer att göras i 
framtiden. Är förvaltningsberättelsen otydlig kan man ta kontakt med någon i styrelsen då 
de bör ha kunskap om underhållsarbetet. När man läser bostadsrättsföreningens 
ekonomiska rapporter bör man göra det med fastighetens skick i bakhuvudet. Hög 
belåning kan bero på att fastigheten nyligen genomgått kapitalkrävande reparationer och 
låg belåning kan vara en indikation på att fastighetens underhåll är eftersatt eller att 
föreningen har gjort kapitalavsättningar under en längre tid för att kunna finansiera 
framtida reparationer. 
 
När en värdering görs av en bostadsrätt är det viktigt att göra en besiktning av 
fastighetens fysiska skick eftersom allt underhåll kanske inte tas upp i underhållsplanen 
eller att det kan vara lång tid kvar till underhållet ska göras men föreningen i god tid vill 
börja göra avsättningar för att ordna finansieringen. Även om en fastighet har lång 
livslängd är det viktigt att beakta att fastigheten slits med tidens gång och att väldigt få 
delar är beständiga för evigt. 
 
Tak 
På äldre flerfamiljsfastigheter är ofta taktäckningen gjord av plåt. Förutom det löpande 
underhållet med ommålning och tätningsarbete behöver hela taktäckningen bytas efter 
30 - 40 år. Mindre flerfamiljsfastigheter har ofta tegel- eller betongpannor som 
takbeklädnad och det behöver bytas efter 40 - 50 år. Kostnaden för att byta tak är ungefär 
1 000 kr/m2 (Isacson 2006) och för fastigheter med stora takytor kan den totala kostnaden 
bli påtaglig.  
 
Fasader 
Beroende på var i landet fastigheten är belägen slits fasaden olika snabbt. I städer 
påskyndas förloppet av de avgaser och föroreningar som finns i luften. Putsade fasader 
har en hållbarhetstid på 30 - 35 år. Kostnaden för att byta samtliga fasader varierar 
beroende på hur fastigheten är utformad och hur mycket väggyta den har. Plåt- och 
tegelfasader är i det närmaste underhållsfria. 
 
Avloppsstammar 
Avloppsstammarnas livslängd är 40 - 50 år. Det är sällan på grund av att rören spruckit 
eller rostat sönder som de byts utan för att de kalkats igen av fett. Köksavloppsstammarna 
har ofta kortare livslängd än toalettavloppsstammarna. Att byta köksavloppsstammar är 
relativt billigt och medför inte så stort ingrepp medan byte av toalettavloppsstammar är 
dyrare. Ofta måste nämligen ytskikt och porslinsvaror monteras bort och de byts då ofta 
ut mot nya varor. Beroende på vilken standard badrummet ska ha efter stambytet varierar 
kostnaden men priset brukar hamna runt 50 000 kronor per badrum (Isacson 2006). Ett 
sätt för bostadsrättföreningen att minska kostnaderna är att göra stambytet successivt i 
samband med att de boende renoverar badrummen själva. I samband med 
bostadsrättsförsäljningar framhålls ofta om avloppsstammarna bytts trots att kostnaden 
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för bytet inte är större än för många andra renoveringar. Det kan bero på att stambytet 
kommer bostadsrättsägaren till glädje som får ett nyrenoverat badrum. 
 
Fönster 
Om uppvärmningen betalas av de boende är det intressant att veta hur nya fönstren är. 
Nya fönster har bättre isolerande förmåga och håller därmed nere 
uppvärmningskostnaden, dessutom är de bullerdämpande. Annars har fönster lång 
livslängd om de underhålls på rätt sätt genom målning och kittning. 
 

3.4 Bostadsrättsföreningens ekonomi 
En bostadsrättsförening står själv för sina kostnader och lever därför efter den så kallade 
självkostnadsprincipen. Det gäller såväl kapitalkostnader som de löpande kostnaderna för 
drift och underhåll. Det betyder då att det är medlemmarna som svarar för kostnaderna.  
Enligt bostadsrättslagen är det varje medlems skyldighet att betala en avgift i form av 
insats när dess lägenhet upplåts till honom eller henne. Utöver det har föreningen rätt att 
ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten. För övrigt, beroende på föreningens 
stadgar, kan det tas ut avgift för upplåtelse, överlåtelse och pantsättning. 
 

3.4.1 Insats 
När en bostadsrättinnehavare betalar sin kapitalinsats i föreningen (första gången en 
bostadsrätt upplåts), kallas det för insats. Förr kunde den benämnas grundavgift. Denna 
insats ingår som en del av fastighetens finansiering och tillhör det egna bundna kapitalet. 
Vid överlåtelse i senare skede av bostadsrätten är alltså innehavaren inte berättigad till att 
få insatsen tillbaka. Överlåtelsen av den upplåtna bostadsrätten kan därför innebära vinst 
eller förlust beroende på marknadens vilja att betala för den. Styrelsen bestämmer dock 
insatsens storlek om inte stadgarna säger annat. Faktorer som bestämmer insats är i 
allmänhet storlek, planlösning och läge i fastigheten samt självklart 
produktionskostnader. Avvikelser får dock inte vara för stora på grund av 
likabehandlingsprincipen (Uggla 2003).  
  

3.4.2 Upplåtelseavgift 
Denna avgift tas ut tillsammans med insatsen när en bostadsrätt upplåts och är en särskild 
avgift som bostadsrättsföreningen bestämmer. Det måste dock vara angivet i stadgarna att 
så får ske. 
 

3.4.3 Överlåtelse/pantsättningsavgift 
Föreningen tar ut överlåtelseavgift från antingen säljare eller köpare vid överlåtelse av 
bostadsrätten. Anledningen till avgiften är att föreningen har vissa kostnader med 
administration i samband med överlåtelsen. Pantsättningsavgift tas ut när bostadsrätten 
pantsätts och likaså här skall den svara för föreningens administrativa kostnader. 
Avgifterna måste vara skrivna i föreningens stadgar för att kunna gälla (Uggla 2003). 
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3.4.4 Årsavgift 
Uggla (2003) anser att när det gäller avgifter till föreningen har årsavgiften stor betydelse 
för marknadens värdering av bostadsrätten i framtida överlåtelser. Den kan också spegla 
lite grann över hur föreningens ekonomi sköts. Årsavgiften avser föreningens löpande 
verksamhet och tas utan förhinder enligt bostadsrättslagen ut varje månad eller kvartal 
och kan därefter kallas månads- respektive kvartalsavgift. Normalt sett betalas avgiften i 
förskott och styrelsen bestämmer avgiftens storlek om inget annat anges i stadgarna.  
 
Enligt lagens förarbeten skall årsavgiften täcka räntor, amorteringar på lån, skatter, 
försäkringspremier, kostnader för fastighetens förvaltning, underhåll och uppvärmning, 
vatten, el, renhållning med mera samt avsättning till fonder (Uggla 2003). 
 

3.4.5 Årsavgiftens fördelningsgrund 
Ytterligare ett exempel på att få ”baka” in en kostnad i avgiften och därigenom fördela 
den på alla bostadsrättsinnehavare är kabel-TV. Under dessa sammanlagda kostnader för 
bostadsrätterna har det varit insatsen som bestämt fördelningsgrunden av årsavgifterna.  
Det är även fullt möjligt att använda sig av till exempel lägenhetsyta men kan bli 
missgynnsamt mot de med stor bostadsrätt som får en högre kostnad för till exempel 
kabel-TV.  
 
Uggla (2003) beskriver att det nu är alltmer vanligare att man i stadgarna bestämmer sig 
för att gå över till andelstal som sedan lägger grunden för beräkningen av årsavgift till 
varje bostadsrätt. Insatsen var i sig kopplad till årsavgiften från början men om en 
lägenhet någon gång har varit nedsatt i insats på grund av en brist i den och sedan i 
framtiden bli åtgärdad skall så klart även årsavgiften höjas för den lägenheten. Det här är 
nästan omöjligt att genomföra då (enligt 2 kap. 3 § BRL) beslut skall tas i en 
föreningsstämma och godkännas av alla berörda bostadsrättsinnehavare. Råder inte 
enighet kan två tredjedelar räcka om Svea Hovrätt godkänner beslutet men enligt praxis 
är det mycket sällsynt.  
 
Andelstal som beräkningsgrund undviker därför sådana här uppkomna problem. Har man 
dock i stadgarna bestämt att andelstal råder för beräkningsrund av årsavgifter är det också 
viktigt att ange hur man gör när ett fastslaget andelstal för en lägenhet skall ändras då 
lagen inte reglerar frågan. 
 

3.4.6 Förändringar av årsavgifter 
Eftersom medlemmarna står för kostnaderna kan även medlemmarna påverka dem. Att 
sköta mycket administrativa saker själva och även ta hand om till exempel städning i 
allmänna utrymmen ger oftast bättre ekonomi.   
 
Dock finns det yttre faktorer som har betydelse för föreningens ekonomi. Under början av 
1990-talet med minskade räntesubventioner skedde det många årsavgiftshöjningar utan 
att kunna lägga den enskilda föreningen till skuld. Förutom det finns alltid förändringar 
av ränteläge, elpriser, VA, renhållning med mera. Att sätta sig in i en förenings ekonomi 
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är därför nödvändig för att kunna få en inblick i hur den kan stå emot av ovanstående 
förändringar. Det ger också en fingervisning i hur årsavgiften kan förändras och 
sedermera spekuleras eftersom den är av betydande del ur marknadssynpunkt (Lundén & 
Svensson 2005). 
 

3.5 Ränta 
Ränta kan beskrivas som priset på pengar. Den som har överskott på pengar senarelägger 
sin konsumtion och väljer att sätta in pengarna på ett konto. Han vill ha ersättning för det 
och det fås genom inlåningsränta. Den som däremot har underskott på pengar värderar 
pengarna högre och är beredd att betala för att få pengarna tillgängliga innan de tjänats in. 
Kostanden för det blir den utlåningsränta som banken tar. Om banken är osäker på om 
kunden kommer ha möjlighet att betala tillbaka lånet brukar de lägga till en riskpremie på 
räntan som kompensation för den ökade risken. Banken tjänar pengar på den skillnad som 
råder mellan in- och utlåningsräntan. Banken i sin tur lånar pengar av Riksbanken som 
styr den så kallade marknadsräntan. Det gör Riksbanken genom sin styrränta, reporäntan. 
Reporäntan påverkar i sin tur marknadsräntan. Marknadsräntan delas in i två kategorier. 
Den ”korta räntan” brukar anges utifrån kursen på sex månaders statsskuldsväxlar och 
kallas även penningmarknaden. Den ”långa räntan” som även kallas 
obligationsmarknaden brukar anges utifrån kursen för femåriga statsobligationer 
(Svanberg 2004) . 
 
När Riksbanken ändrar reporäntan påverkar det den korta räntan. Det är till den räntan 
bankerna vanligtvis placerar sitt överskott respektive finansierar sitt underskott. Bankens 
rörliga räntesättning till kunderna följer sedan i sin tur ränteändringen, ibland med några 
dagars fördröjning. Den långa räntan däremot påverkas inte av Riksbanken. Den styrs 
istället av marknaden och dess placerare. En stigande kort ränta kan tolkas av marknaden 
som en indikation på att inflationen är på väg uppåt. Som en reaktion på det minskar 
efterfrågan på värdepapper med lång löptid till dess att räntan på dessa successivt ökat. 
Det är dock inte alltid så att kort och lång ränta följs åt (Riksbanken 2001). 
 
Riksbankens huvuduppgifter är att upprätthålla ett stabilt penningvärde och främja ett 
säkert och effektivt betalningsväsende. Stabilt penningvärde definieras som låg och stabil 
inflation vilket erfarenhetsmässigt motsvarar 2 % årlig inflation (Riksbanken 2001). För 
att påverka inflationen använder Riksbanken sin styrränta, reporäntan, som sitt styrmedel. 
Inflationen mäts med hjälp av konsumentprisindex (KPI) som är en måttstock för hur 
priset på en ”korg” med allt som hushållen köper för sin konsumtion utvecklas (SCB 
2000). Eftersom inflationen är en trög och svårpåverkad faktor accepteras att inflationen 
varierar mellan 1-3 %. Att inflationsmålet inte är lägre än 2 % beror dels på att det ska 
finnas plats för pris- och lönehöjningar och dels på att ett alltför lågt inflationsmål 
innebär att risken för deflation ökar, vilket är skadligt för ekonomin då det medför att 
pengarna är värda mer i framtiden och konsumtion uppskjuts. Ett alltför högt satt 
inflationsmål är också skadligt eftersom det skapar osäkerhet kring ekonomin och gör så 
att företagen minskar investeringarna, produktionen och sysselsättning. Ränteändringens 
påverkan på inflationen har störst effekt efter ett till två år (Riksbanken 2001). Det är 
därför viktigt att ränteändringarna görs på ett tidigt stadium. Som underlag för 
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inflationsprognoserna används analyser av den ekonomiska utvecklingen, utvecklingen 
av svenska kronans växelkurs, allmänhetens inflationsförväntningar och den 
internationella ekonomiska utvecklingen (Lindsjö 2006). 
 
Ett vanligt synsätt är att inflation och arbetslöshet hör ihop (Riksbanken 2001). Om ett 
land har en ekonomi som går på högvarv och inflationen är hög kan åtgärden bli att höja 
styrräntan för att komma till rätta med de ekonomiska problemen. På kort sikt kan 
räntehöjningen göra att företagens investeringsvilja minskar och att arbetslösheten ökar. 
Sett ur ett längre tidsperspektiv innebär dock räntehöjningen att det blir ordning och 
stabilitet i ekonomin vilket leder till att företagen känner trygghet och förtroende för 
ekonomin och investeringsviljan ökar hos företagen och sysselsättningen därigenom ökar. 
 
Under de fem senaste åren har räntan fluktuerat ner och upp. Den lägsta noteringen var 
den 22 juni 2005 med reporäntan på 1,5 %. Sedan dess har reporäntan stegvis ökat och är 
i dagsläget 2,75 % (2006-11-11). Enligt Konjunkturinstitutets bedömning kan reporäntan 
komma att stiga till 4,75 % fram till slutet av år 2008. 
 
Inflationen har under motsvarande tid varit relativt låg. År 2002 var den 2,2 %, år 2003 
var den något lägre, 1,9 %, år 2004 var den betydligt lägre, 0,4 % och år 2005 var den 
marginellt högre, 0,5 %. I år förutspås inflationen bli 1,4 %. Den reala räntehöjningen 
skulle då i år vara 1,33 %. Realränta är den ränta man får om man räknar bort inflationen 
från till exempel den bankränta man får, det vill säga när man räknar bort inflationen från 
den nominella räntan. Det är därför som realräntan är betydelsefull vid belåning. 
 
Bankernas rörliga bolåneränta är vanligtvis ungefär en procentenhet högre än 
Riksbankens reporänta. När räntan höjs med 0,25 procentenheter innebär det att 
månadskostnaden för ett rörligt lån på en miljon kronor med full avdragsrätt blir 150 
kronor högre. Utan hänsyn till skattereduktionen blir månadskostnaden för räntan 208 
kronor högre. Beroende på vilken bank eller vilket finansieringsinstitut som väljs varierar 
villkoren. Exempelvis ställs det olika krav på bostadsrättens storlek och värde. Villkoren 
för hur stor del av bostadsrättens marknadsvärde som får belånas varierar också. Vad som 
menas med marknadsvärdet varierar mellan bankerna. SBAB anger marknadsvärdet som 
det pris som betalas. Om priset är avsevärt högre än det som kan anses som ett normalt 
pris görs en värdering och bedömning för att säkerställa att belåningen inte blir för hög. 
En del banker och finansieringsinstitut tillämpar bottenlån och topplån. Bottenlån har bäst 
förmånsrätt, vilket medför att banken får betalt först om kunden går i personlig konkurs. 
Därigenom ökar bankens säkerhet och räntan kan därmed hållas lägre än för topplån då 
de har sämre förmånsrätt (Finansportalen 2006). 
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4. Empiri 
 

är följer en genomgång av de intervjuer vi genomfört med våra respondenter. Vi 
inleder med lite bakgrundsinformation om respondenten och om företaget denne 

representerar, detta för att skapa en allmän bild om dem. Därefter återges intervjun näst 
intill sitt original med den information som givits vid respektive intervju. För att få 
förståelse för de olika områdena i Karlstad hänvisar vi till kartan som är en bilaga i 
slutet av uppsatsen. 

 H

 

4.1 Fastighetsbyrån 
Fastighetsbyrån i Karlstad är en av de byråer som har en bred erfarenhet inom 
bostadsrättsförsäljning. Byrån har för närvarande sju fastighetsmäklare och tre assistenter. 
 
Maria Nyman har sedan 1990 arbetat med bostäder i Karlstad. Då var hon anställd på 
Riksbyggen i tre år och hyrde ut hyresrätter men fortsatte efter det på KBAB med samma 
arbetsuppgifter till år 2000. Det var då Maria kom in på Högskolan i Gävle för att utbilda 
sig till sitt nuvarande yrke som fastighetsmäklare och det i Fastighetsbyråns regi sedan år 
2002. Under vår intervju framförde hon följande: 
 
Vid en bostadsrättsvärdering är läget den absolut första faktorn som vägs in, alltså i 
vilken del av staden bostadsrättslägenheten är belägen. Skicket är av stor vikt. Även 
föreningens ekonomi i relation till månadsavgiften är av stor vikt.  Jag jämför därefter 
med andra objekt genom ortsprismetoden. Om inte det är tillförlitligt eller det är för lite 
statistik kan jag jämföra bostadsrättsföreningar mot varandra. Säljaren är dock den som 
bestämmer priset.  
 

Storlek, standard och skick 
Större lägenheter efterfrågas så som 4 eller 5 rumslägenheter. Det har oftast ingen 
betydelse i vilket skick dessa är. Många flyttar ifrån villa och söker efter större 
lägenheter. I nyproduktion är det brist på större lägenheter. I mindre lägenheter är 
standard och skick sedan ett par år tillbaka mer värt. Renoveringsobjekt tar oftast mycket 
tid och det är det som många inte har. Värderar man ett renoveringsobjekt lite fel kan 
man få ”dras” med det en längre tid. När det gäller färger på väggar, bra möbelsmak och 
inredning ger det mer spekulanter och därför värderas oftast sådana objekt lite högre. 
Homestyling är inte bra, det ger ett opersonligt intryck. Det är bättre med en god smak 
och själ i sitt hem, det drar oftast mer ”skarpa” spekulanter.   
 

Läge 
Läget ger mest påverkan på värderingen. Vissa är bara ute efter just det här området och 
det kan ge en stark påverkan på värderingen. Även läget i fastigheten är viktigt. En 
fastighet utan hiss är inte intressant för äldre när lägenheten ligger på tredje våningen. 
Klara, Viken och Hagaborg är det som har mest attraktiva lägen. Mycket på grund av att 
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det är starka föreningar och alltid har många spekulanter. De dåliga lägena har ofta 
skapats genom ryktesspridning. Exempel på dåliga lägen i Karlstad är Rud, Bellevue, 
Våxnäs och Kronoparken men de som bor på dessa områden har inga problem och trivs 
oftast jättebra. Det är nära till service, affärer och kommunikation. Dessa områden 
kommer troligen att få en ökning i värderingen framöver. IKEA:s etablering kan ha 
betydelse för Våxnäs och Bellevue. På Rud sker också en värdeökning successivt 
eftersom det är i närheten av Norrstrand och Sundsta där priserna oftast redan är väldigt 
höga. 
 

Tidigare försäljningar 
Innan besöket har hänsyn tagits till vad tidigare försäljningar ger för pris i området. Det 
är viktigt att det är tillräckligt med affärer gjorda annars får man se på föreningens 
ekonomi och jämföra den mot andra. 
 

Räntans betydelse 
Massmedia skrämmer många. Så länge alla parter blir informerade om att räntan går upp 
och ner över tid så finns det en lugnare inställning. Räntekänsligheten ökar vid högre 
priser. Vi brukar ha med kalkyler på visningarna med räntor som är mycket högre än 
dagens så berörda spekulanter är redan då informerade. Det är viktigt att säljare och 
mäklare är överens om att vid höga värderingar kan ränteläget ge mer påverkan. Mer än 
för ett år sedan, under 2005, då räntan var lägre. 
 

Månadsavgift och bostadsrättsföreningens ekonomi 
Låg månadsavgift har stor påverkan på priset. I parförhållanden tänker de om de skulle 
separera och då får månadsavgiften större betydelse. Därför finns det oftast ett mervärde i 
en förening med låga avgifter. Dock får man se över i föreningens ekonomi varför det är 
låga avgifter. 
 

Ytterligare faktorer 
Säljaren har det avgörande beslutet priset är okej. Det finns tillfällen (ungefär 5-10 
gånger per år) då säljaren inte godtar min värdering och utgångspris. På Ulvsbygatan i 
området Norrstrand där det är stor omsättning på likvärdiga lägenheter kan det ske. Då 
kan objektet bli kvar till försäljning längre tid då priset kan vara bestämt av säljaren och 
är för högt. 
 
Viss förbättring i lägenheten ökar oftast slutpriset så som städning och enklare 
målningsarbeten. Dålig lukt i trappuppgångar kan påverka värdet negativt. 
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4.2 Mäklarhuset 
Jörgen Mälargård har 13 års erfarenhet av fastighetsmäklarbranschen. Han driver två 
kontor, ett på Hammarö och ett i Karlstad. Båda kontoren är anslutna till kedjan 
Mäklarhuset. Jörgen arbetar främst på kontoret på Hammarö medan hans två 
mäklarkollegor tar hand om kontoret i Karlstad. Under vår intervju framförde han 
följande: 
 
Devisen ”läget, läget och läget” är i princip sanningen bakom en värdering av 
bostadsrättslägenheter. Det är dock inte riktigt så enkelt att det bara är i vilket område 
eller vilken stadsdel bostadsrättslägenheten är belägen som är avgörande för värdet. Det 
är även viktigt att ta hänsyn till var i området bostadsrättslägenheten är belägen och var i 
bostadsrättsföreningens fastighet bostadsrättslägenheten är belägen. Förr var det nästan 
alltid bostadsrättslägenheterna belägna högst upp i fastigheten som värderades högst. 
Nuförtiden värderas även de lågt belägna bostadsrättslägenheterna ganska högt, framför 
allt om fastigheten saknar hiss. Vid en värdering är det också väldigt viktigt att 
tillgodogöra sig bostadsrättsföreningens ekonomi men det är minst lika viktigt att också 
ta del av underhållsplanen för att få förståelse för siffrorna. 
 

Storlek, standard och skick 
Priset sätts alltid i förhållande till storleken. Men det är ytterst viktigt att förhållandet 
mellan lägenhetens storlek och antal rum är proportionerligt. En liten trerumslägenhet 
värderas högre än en stor tvårumslägenhet. Kvadratmeterpris är ett bra begrepp eftersom 
det gör att olika bostadsrättslägenheter blir jämförelsebara. För ett tag sedan 
uppmärksammade massmedia att kvadratmeterpriset i Karlstad översteg 10 000 kronor 
per kvadratmeter och sedan dess har kvadratmeterpris blivit ett mer känt och vedertaget 
begrepp. 
 
Nergångna bostadsrättslägenheter kan bli lönsamt att renovera. Nyligen såldes en 
bostadsrättslägenhet som köpts för 350 000 kronor ett år tidigare. De boende hade under 
sin tid lagat hål i väggen, målat ljust och lagt in ekgolv till en total kostnad av 
100 000 kronor. Försäljningspriset blev 700 000 kronor. Det blev alltså en ganska lönsam 
affär, mycket tack vare att lägenheten renoverats. Det finns dock alltid en risk med att 
göra renoveringar för att tjäna pengar och det finns ingen garanti för att man får tillbaka 
pengarna. Att måla mörka väggar ljust är ofta ett bra tips eftersom det gör att 
bostadsrättslägenheten upplevs som större. 
 

Läge 
Läget är oerhört viktigt vid värdering. Ett bra läge är ett centralt läge. Det är viktigt att 
bostadsrättslägenheten ligger fritt, utan insyn och har en vacker utsikt. Ryktet är en 
betydande faktor att ta hänsyn till vid värderingen. Tidigare hade Kronoparken och 
Våxnäs dåligt rykte i Karlstad men genom ihärdigt arbete genom bland annat 
grannsamverkan har dess stämpel som dåligt område försvunnit något. De dåliga 
områdena har istället flyttat längre ut från Karlstad och finns nu i exempelvis Vålberg. 
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Tidigare försäljningar 
Att ta hänsyn till tidigare försäljningar är en del av värderingen. Det är inte tillräckligt att 
enbart ta hänsyn till tidigare försäljningar utan varje bostadsrättslägenhets alla unika 
faktorer måste vägas in för att värderingen ska bli korrekt. 
 

Räntans betydelse 
Prisläget just nu är på en stabil men hög nivå. Frågan är om prisläget egentligen ska 
uppfattas som en hög nivå eller om vi ska acceptera att det är det här prisläget som nu är 
en normal nivå i Karlstad. Karlstad som bostadsmarknad har potential att växa bland 
annat tack vare Karlstad Universitet och IKEA:s etablering. Räntehöjningen som gjorts 
den senaste tiden har inte slagit igenom än. Antagligen beror det på att trots att 
räntehöjningen som gjorts innebär en hög procentuell ökning är räntan fortfarande på en 
låg nivå. Tidigare var ränteläget omvänt proportionellt till fastighetspriserna men nu är 
det inte riktigt så. 
 

Månadsavgift och bostadsrättföreningens ekonomi 
Månadsavgiften har stor påverkan eftersom den är direkt påverkande för köparnas 
betalningsförmåga. Vid bedömningen av bostadsrättsföreningens ekonomi är det framför 
allt viktigt att titta på dess lånebild som hur hög dess belåningsgrad är, hur höga dess 
räntekostnader är och vad lånen har för bindningstid. För den enskilda 
bostadsrättslägenheten är det intressant att titta på bostadsrättsföreningens belåning i 
förhållande till bostadsrättslägenhetens andelstal av föreningen. Det är även viktigt att 
ställa det i relation till bostadsrättslägenhetens unika standard. Om bostadsrättföreningen 
har dålig ekonomi måste det framhållas, det tenderar att sänka värdet på 
bostadsrättslägenheten. 
 

Ytterligare faktorer 
En faktor som påverkar värdet men är svårt att värdera är grannar. Dels kan grannarna i 
trappuppgången påverka värdet negativt om de upplevs som störande. Men även 
grannfastigheterna påverkar värdet. Exempelvis bostadsrättsföreningarna bredvid 
Nöjesfabriken får en negativ värdepåverkan eftersom de upplever en hel del störningar i 
boendet. 

─        29 ─ 
 



4.3 Riksmäklaren 
Ulrika Jansson var färdigutbildad fastighetsmäklare år 2005 och har jobbat på 
Riksmäklaren i Karlstad under ett år. Riksmäklaren finns representerat på 19 orter i 
Sverige. På Karlstadkontoret finns tre fastighetsmäklare och en assistent. Under vår 
intervju framförde hon följande: 
 
Grunden till en värdering av en bostadsrättslägenhet är att tillämpa ortsprismetoden 
genom databasen VD-Link. Den baseras på priserna för försålda bostadsrättslägenheter 
ett år tillbaka i tiden. För att värderingen ska bli riktig är det viktigt att mäklaren har 
erfarenhet av och god kännedom om lokalmarknaden. Om mäklaren nyligen har 
förmedlat en bostadsrättslägenhet i samma bostadsrättsförening är det till stor hjälp 
eftersom det kan användas som referensobjekt. Dock är det viktigt att konstatera att inga 
bostadsrättslägenheter är identiska och att priserna därför inte heller kommer att bli 
identiska. I övrigt är det viktigt att iaktta bostadsrättslägenhetens skick, i vilket område 
den är belägen och månadsavgiften samt om det som betalas är varm- eller kallhyra. 
 

Storlek, standard och skick 
Bostadsrättslägenhetens storlek har inte så stor påverkan på priset och termer som 
kvadratmeterpris och kvadratmeterhyra används sällan. Däremot har antal rum större 
påverkan. Det finns nämligen god tillgång på tvårumslägenheter medan utbudet av 
trerumslägenheter och större lägenheter inte är riktigt så stort.  
 
Bostadsrättslägenhetens standard och skick påverkar priset. En bostadsrättslägenhet i 
onormalt dåligt skick har en markant negativ påverkan på priset medan en 
bostadsrättslägenhet i påtagligt modernt och fräscht skick påverkar priset positivt. Dock 
är inte prisläget i Karlstad så högt att man kan räkna med att tjäna pengar på att göra 
större renoveringar innan försäljningen. Dessutom är smaken olika för olika personer. 
Om externa renoveringar så som stamrenovering gjorts har inte någon större betydelse för 
bostadsrättslägenhetens värde men kan vara viktigt att ha vetskap om för att få förståelse 
för bostadsrättsföreningens ekonomi. 
 

Läge 
Bostadsrättslägenhetens läge har stor påverkan på priset. Centrumläge värderas alltid 
högt. Övriga bra lägen i Karlstad är de gamla och genuina stadsdelarna som Klara och 
Herrhagen. Dessutom utvecklas priserna på bostadsrättslägenheter på Rud positivt. Det är 
främst den äldre delen av befolkningen som bosätter sig på Rud, det beror bland annat på 
närheten till affärer och samhällsservice och tillgången på parkeringsplatser samt att de 
flesta fastigheterna har hiss. Ett dåligt läge kännetecknas av att det är beläget på ett 
avvikande ställe, exempelvis som bostadsrättslägenheter belägna i närheten av 
industriområden eller i utpräglade villaområden. 
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Tidigare försäljningar 
Grunden till värderingen är de försäljningar som gjorts tidigare. Statistiken behöver dock 
justeras beroende på de specifika avvikelser som är mellan de olika 
bostadsrättslägenheterna. Mäklarens erfarenhet och lokalkännedom spelar då en viktig 
roll. Vid värdering av småhus är K/T-tal ett viktigt hjälpmedel men motsvarande 
nyckeltal saknas för bostadsrättslägenheter. K/T-tal är priset i förhållande till 
taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt. 
 

Räntans betydelse 
Fastighetsmarknaden är en räntekänslig marknad och kunderna är ofta väldigt pålästa och 
insatta i ränteläget. Det blir dock en något orimlig hysteri i massmedia när räntan ändras. 
Under den senaste tiden när räntan höjts har prisökningen på bostadsrättslägenheter 
avtagit något men någon prisminskning har inte upplevts än. Köparna har en ganska stor 
acceptans för räntehöjningar än så länge eftersom ränteläget fortfarande är på en 
historiskt sett relativt låg nivå. Däremot kan fortsatta räntehöjningar antagligen påverka 
prisläget. Det är främst mindre attraktiva bostadsrättslägenheter som upplever 
prisminskningen först medan de attraktiva bostadsrättslägenheterna tenderar att påverkas 
mindre av ränteläget. 
 

Månadsavgift och bostadsrättsföreningens ekonomi 
Månadsavgiften är en oerhört relevant faktor vid värderingen av bostadsrättslägenheter 
eftersom det ofta är månadsavgiften och räntekostnaden tillsammans med eventuell 
elkostnad som blir boendekostnaden. Även bostadsrättsföreningens ekonomi är viktig att 
iaktta vid värderingen. Nyckeltal som soliditet, likviditet och hyra per kvadratmeter är bra 
hjälpmedel för att snabbt skaffa en bild av det ekonomiska läget. Nyligen såldes en 
bostadsrättslägenhet i en bostadsrättsförening som nyss varit konkurshotad och det hade 
negativ påverkan på värdet eftersom spekulanterna blev skeptiska till 
bostadsrättsföreningen. 
 

Ytterligare faktorer 
Det finns inte några ytterligare faktorer som påverkar värderingen. 
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4.4 SkandiaMäklarna 
Tobias Mattsson har varit fastighetsmäklare sedan 1995. Han började då på Espings 
Mäklarbyrå i Kristinehamn, och 1998 gick han över till SkandiaMäklarna i Karlstad där 
han nu är franchisetagare. SkandiaMäklarna anses vara en av de erfarna byråerna i 
Karlstad och har en marknadsandel på ungefär 10 %. Under vår intervju framförde han 
följande: 
 
Att börja värderingen sker direkt i det ögonblicket adressen nämns för bostaden.  Det är 
av stor betydelse vilket område den ligger i och det är därför med hjälp av 
ortsprismetoden man får det första utgångsläget för värderingen. Att sedan försöka frångå 
utgångsläget görs med andra viktiga faktorer. Disponering, väderstreck, balkong, litet 
eller stort kök, möblering och interiör, står möbler i vägen för ljus och är färger på väggar 
svåra att ta till sig. Kort och gott hur lägenheten uppfattas av framtida spekulanter är av 
stor vikt. 
  

Storlek, standard och skick 
Kvadratmeterpris är en fingervisning över värderingen men ibland kan det vara för få 
objekt att jämföra, där har också månadsavgiften en stark påverkan. Det ger dock alltid 
bättre betalt för ett extra rum istället för extra kvadratmeter. Stora tvårumslägenheter är 
svårare att värdera med kvadratmeter som grund. 
Om en bostad inte har det bästa läget i fastigheten eller väderstrecksmässigt men har ett 
mycket gott skick tar det ut varann, spekulanter har inte tid att renovera idag. Renovering 
kan därför löna sig för värdet men det gäller oftast bara attraktiva områden.  
Att göra en homestyling går inte överallt. Oftast räcker inte tiden till. I ett hem där äldre 
har bott krävs en stor förändring så det blir också svårt. Möblering och interiören har 
därför en viktig roll. Övermöblerat ger ett trångt intryck till exempel. Möbler, väggar och 
golv med svåra färger får också en negativ värdering.  En mäklare kan självklart hjälpa 
ägarna vad de kan göra med små enkla medel för att kunna förändra och därigenom 
hjälpa till lite på traven vid värderingen. 
 

Tidigare försäljningar 
Tidigare försäljningar är inte det viktigaste, det är bara en fingervisning. Man tar stor 
hänsyn till det och är också en bra förklaring till säljaren hur nuläget är i området. Sedan 
finns det andra faktorer som är av väldigt stor betydelse. 
 

Räntans betydelse 
Indirekt har räntan såklart betydelse. Hög ränta ger lägre värdering. För två år sen var det 
lägre ränta men prisbilden har fortfarande hållit i sig. Vid väldigt höga värderingar måste 
ränteläget självklart beaktas men för närvarande är den lilla höjningen som har skett 
obetydlig. 
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Månadsavgift och bostadsrättsföreningens ekonomi 
Avgiften har en stor påverkan men det finns attraktiva områden som alltid kommer att ge 
en högre värdering även om avgiften är högre. Det kan ha att göra med utbudet av 
lägenheter i området. När det gäller Norrstrand till exempel, där det är hög omsättning på 
lägenheter blir månadsavgiften av större betydelse. Är den strax under 3 000 kr eller strax 
över för en tvårumslägenhet kan det påverka värderingen radikalt. Det finns också en hög 
kännedom om tidigare försäljningar i området och därför blir det en känsligare värdering. 
Bostadsrättsföreningens ekonomi spelar inte så stor roll längre. Den får självklart inte 
vara konkursmässig och belåning/andel samt renoveringstakten i föreningen får vara 
under normala förhållanden. Det är viktigt att ha kännedom om föreningens ekonomi men 
det är få spekulanter som frågar om den och därför läggs det inte så stor vikt på den delen 
under värderingen.  
 

Ytterligare faktorer 
Ögat är det som köper men grannar är en viktig faktor, likaså parkeringsplats i anslutning 
till bostaden i de centrala delarna av Karlstad. 
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4.5 Svensk Fastighetsförmedling 
Svensk Fastighetsförmedling är tillsammans med Fastighetsbyrån den största 
mäklarkedjan i Sverige. Även i Karlstad är företaget framgångsrikt och har cirka 20 % av 
marknaden. 
 
Närvarande vid intervjun var Magnus Ask och Mattias Wassberg, båda verksamma 
fastighetsmäklare. Magnus och Mattias är relativt nya inom branschen, de har arbetat i 
drygt fyra år men att tillhöra en så pass stor kedja som Svensk Fastighetsförmedling 
innebär att de genomfört ett stort antal affärer och detta gör dem mycket intressanta att 
intervjua. Under vår intervju framförde de följande: 
 
Den inledande diskussionen om värdering av bostadsrätter och vilka faktorer som spelar 
in gav flera intressanta svar. Det var dock två saker som märkte ut sig, läget och 
månadsavgiften. Dessa väger mycket tungt och de drar till sig mest intresse från köparna. 
Ytterligare faktorer diskuterades dock och nedan följer en redovisning av vad som kom 
fram under intervjun. 
 

Storlek, standard och skick 
I större städer som Stockholm pratas det ofta om kronor per kvadratmeter och det jämförs 
mellan olika bostadsrätter. Det är dock inte lika intressant i Karlstad utan här belyses 
istället betydelsen av antal rum. Ett extra rum värderas högre än extra kvadratmeter och 
som ett exempel tar han en bostadsrätt på 65 kvm. Är det en 3:a värderas den alltid högre 
än en 2:a.  
 
Även standard och skick har betydelse. Att renovera och därmed höja skicket på 
bostadsrätten kan i flera fall löna sig, lägenheten ökar mer i värde än vad renoveringen 
kostar. I de fall målet med en renovering är att höja värdet innan en försäljning bör den 
dock ske inom vissa gränser och inte till en allt för stor omfattning. Det är framförallt 
vägg- och golvbeklädnad som värderas vid en visning och därför kan lägenheten värderas 
högre. Läget spelar även här en viktig roll, i en bostadsrätt med ett sämre läge kan storlek, 
standard och skick betyda mer för värdet än en med bra läge. 
 

Läget 
Läget har en jättestor betydelse för värderingen. Ett centralt läge är alltid ett bra läge då 
det innebär närhet till service såsom affärer och nöjen. Beroende på den sociala 
situationen kan vissa lägen vara bättre eller sämre. En småbarnsfamilj uppskattar till 
exempel närhet till dagis mer än ett par i pensionsåldern. Även rykten kan spela in då 
vissa områden anses finare att bo i medan andra kan förenas med exempelvis brottslighet 
och osäkerhet. Miljö och natur kring fastigheten har också viss betydelse. Exempel på det 
kan vara grönområden eller sjönära boende.  
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Tidigare försäljningar 
Efter att uppdragsavtalet är skrivet görs en genomgång och värdering av bostadsrätten 
som ska säljas. Det första steget är då att undersöka tidigare försäljningar som gjorts i det 
aktuella området. Här har de en stor fördel i och med det stora antalet affärer som 
genomförs varje år av Svensk Fastighetsförmedling. Har de inte själva sålt någon 
lägenhet i området kan de alltid fråga sina kollegor om råd. I de sällsynta fall då inga 
tydliga jämförelseobjekt finns jämställs området med något annat liknande område i 
Karlstad och en såld bostadsrätt därifrån används som jämförelseobjekt. I värderingen är 
jämförelsen med tidigare försäljningar ett ständigt inslag och jämförelsen lägger ofta en 
nivå där priset någonstans kommer att hamna. 
 

Räntans betydelse 
Någon speciell prisnedgång på grund av den senaste tidens räntehöjningar har inte 
upplevts. I media läser de ofta om fallande priser men de tror mer på en prisökning i 
något lugnare takt än tidigare år.  
 

Månadsavgift och föreningens ekonomi  
Vid en värdering av en bostadsrätt synas föreningens ekonomi överskådligt. Eftersom 
köparnas intresse av föreningens ekonomi i de flesta fall är relativt låg är det onödigt att 
gräva för djupt i den. De faktorer som är viktigast vid värderingen är månadsavgiften, 
gjorda och planerade investeringar eller renoveringar samt vilken belåningsgrad 
föreningen har. Just månadsavgiften tenderar att öka i intresse och betydelse. 
 

Ytterligare faktorer 
Med de ovan genomgångna faktorerna finns bra och tillräcklig information för att kunna 
göra en värdering. Ytterligare faktorer nämndes inte direkt, det enda som möjligtvis kan 
ha betydelse är under vilken årstid värderingen görs. Under vår och sommar är 
efterfrågan högre än under vintern vilket kan innebära högre priser, dock är även utbudet 
större under vår och sommar så de tar ofta ut varandra.   
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5. Resultat och analys 
 

 resultatredovisningen sammanställer och analyserar vi den information som 
framkommit under intervjuerna. Denna sammanställning analyseras därefter utifrån 

vår teori och referensram. Härvidlag försöker vi förklara likheter och skillnader mellan 
vårt empiriska resultat och vår teori och referensram. Vi analyserar det som är 
gemensamt för de undersökta fastighetsmäklarnas värdering och även de avvikelser 
mellan fastighetsmäklarna som är intressanta att belysa. Sammanställningen sker i 
samma ordning som upplägget för intervjuerna. Avslutningsvis belyser vi de ytterligare 
faktorer som väger in vid en värdering. 

 I

 

5.1 Storlek, standard och skick 
Att bostadsrättslägenhetens storlek spelar stor roll vid värderingen är samtliga 
fastighetsmäklare överens om. Det är framförallt hur många rum lägenheten har som 
påverkar värderingen. En trerumslägenhet värderas oftast högre än en lika stor 
tvårumslägenhet. Förklaringen till det är att det finns gott om tvårumslägenheter i 
Karlstad medan tillgången på trerumslägenheter och större lägenheter är begränsad på 
grund av trögrörlighet. Hur många kvadratmeter lägenheten är på har inte fullt så stor 
påverkan på värderingen. Några fåtal kvadratmeter mer eller mindre har inte så stor 
betydelse.  
 
Det verkar alltså vara svårt att få betalt för extra kvadratmeter istället för ett extra rum 
enligt respondenterna. Detta stöds av Bergmans & Svennersjös (2004) studie om 
bostadsrätter på Södermalm. Dessa resultat kan verka förvånande då en köpare eller 
säljare teoretiskt borde kunna bygga om lägenheten för att skapa ytterligare rum och 
därigenom få ett högre värde. Kostnaden för att sätta upp en mellanvägg i ett rum i 
relation till värdehöjningen på lägenheten borde vara låg. Framförallt för att inte tappa de 
extra kvadratmeter man har i lägenheten. En ytterligare fråga är om Södermalm och 
Karlstad kan ses som speciella fall eller om detta är en generell bild i Sverige. Vår åsikt 
är att de i vissa fall har likheter med den generella bostadsmarknaden i Sverige men att 
det inte går att göra generaliseringar rakt över. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 
kvadratmeterpriset inte kan förringas och att en stor lägenhet trots allt värderas högre än 
en mindre. Bergmans & Svennersjös studie visar ju att en kvadratmeter är värd 22 500 
kronor och enligt en av våra respondenter är priset per kvadratmeter i Karlstad runt 
10 000 kronor.  
 
Lägenhetens standard och skick är enligt respondenterna betydelsefullt vid värderingen. 
Det talas ofta om att en lägenhet i bra skick och med hög standard har en värdehöjande 
faktor. Det går alltså att renovera sig upp till ett högre värde. Dock får inte renoveringen 
bli alltför kostsam eftersom behovet och smaken är olika hos spekulanterna. Lägenheter 
som är i sämre skick och renoveringsobjekt har en värdesänkande faktor.  
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Vid renovering av lägenheter lägger Isacson (2006) tyngd på badrum och kök som 
värdehöjande faktorer. Enligt respondenterna är det fullt möjligt om lägenheten ligger i 
ett normalt attraktivt område och inte är för kostsam att renovera. Anledningen till att det 
är svårt att renovera till ett högre värde i oattraktiva områden tror vi är att läget har större 
betydelse än lägenhetens skick. Även möblering och färgsättning på interiören kan enligt 
respondenter ha en positiv påverkan på värdet.. En lägenhet med mörka interiörer eller att 
det är övermöblerat kan ha en påverkan på storleksuppfattningen och vi ser därför 
sambandet med en lägre värdering. 
 

5.2 Läge 
Samtliga respondenter anser att läget har stor påverkan på värdet och att det är den första 
faktorn som ligger till grund för värderingen. Bra lägen i Karlstad är de centrala lägena 
dels beroende på dess närhet till centrum och dels beroende på dess goda rykte. Som bra 
lägen har Haga, Hagaborg, Herrhagen, Klara, Kvarnberget, Sundsta och Viken nämnts. 
Signifikant för ett dåligt läge är att det ligger ocentralt och har ett dåligt rykte. Exempel 
på dåliga lägen i Karlstad är Bellevue, Kronoparken, Rud och Våxnäs. Grunden till 
områdenas dåliga rykten är att det mestadels bosatt sig låginkomsttagare där och att 
kriminaliteten varit hög. En del av respondenterna anser dock att områdenas stämpel som 
dåliga lägen håller på att suddas ut och att lägena blir alltmer attraktiva eftersom det 
nämns att de som bor där trivs bra. Rud som tidigare hade dåligt rykte har på den senare 
tiden blivit attraktivare bland den äldre delen av befolkningen som uppskattar närheten 
till vårdcentral och äldreboenden. Genom Bergviks utbyggnad och expansion har de 
närbelägna områdena såsom Bellevue och Våxnäs fått ett uppsving. IKEA:s etablering 
gör att Karlstad som helhet blir en komplettare och attraktivare stad. 
 
Var bostadsrättsfastigheten är belägen i området påverkar dess värde, enligt 
respondenterna. Exempelvis om fastigheten ligger i ett attraktivt område men är belägen 
vid en genomfartsled kan det få en negativ värdepåverkan trots att det ligger i ett 
attraktivt område. Lägenhetens läge i fastigheten har även det påverkan på värdet. Ju 
högre upp i fastigheten lägenheten är belägen desto högre värderas den, förutsatt att 
fastigheten har hiss. Fastigheter utan hiss värderas generellt lägre än fastigheter med hiss. 
 
Respondenternas svar i diskussionen om läget är väl överensstämmande med teorin. Det 
framkommer dock att det finns fler faktorer som kan innebära vissa förändringar på 
värderingen. Ryktesspridning verkar ha en stark psykologisk påverkan på framtida 
spekulanter och respondenterna beaktar det i sina värderingar. Denna faktor om 
områdenas rykte har varit svår att finna i tidigare studier Vi tror också att läget i själva 
fastigheten inte får glömmas bort då till exempel stora balkonger i söderläge kan verka 
positivt för värdet. Även denna faktor är svår att finna i tidigare studier. Detta stöds även 
av Isacson (2006). En fastighet utan hiss kan innebära att bottenlägenheten är den mest 
attraktiva och vi tror det hänger ihop med lägenheter i populära områden för äldre. När 
det gäller utbyggnad och expansion har respondenterna olika uppfattningar. Vi tror att det 
finns möjligheter till värdeökning för områden som utvidgas nära bra service och handel 
men när det gäller IKEA: s etablering och Bergviks köpcenter är det nog mer generellt för 
Karlstad som helhet och inte de närbelägna områdena. 
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5.3 Tidigare försäljningar 
Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att ta hänsyn till priserna på de 
tidigare gjorda försäljningarna. Det går dock inte att göra en värdering enbart med hjälp 
av statistik från tidigare försålda bostadsrättslägenheter utan en individuell bedömning 
måste göras för varje lägenhet. Det är här fastighetsmäklaren har stor nytta av sin 
lokalkännedom och erfarenhet. Även mäklarkontorets storlek är till hjälp eftersom ett 
större kontor ofta har haft fler förmedlingsuppdrag i området och därför har mer kunskap 
om området. En respondent berättade att K/T-tal ofta är ett exakt och rättvisande 
nyckeltal vid värdering av småhus och att avsaknaden av motsvarande nyckeltal för 
bostadsrättslägenheter gör att dess värdering blir svårare. 
 
Om inga jämförbara försäljningar gjorts nyligen blir värderingen svårare och det ställs då 
ännu högre krav på fastighetsmäklarens kunnighet och lokalkännedom. Här stämmer 
respondenternas svar väl överens med den diskussion IFVF (2003) för kring 
ortsprismetoden och betydelsen av fastighetsmäklarens erfarenhet. Värderingen baseras 
då i ännu högre grad på de övriga faktorer som finns att iaktta. 
 
Enligt IFVF (2003) är det viktigt att det finns tillräckligt med bra jämförelseobjekt. 
Respondenterna är väl medvetna om detta och anser att ortsprismetoden är bra att 
tillämpa för bostadsrättslägenheter. Vi tror att det kan bero på att det finns gott om 
jämförelseobjekt eftersom det finns flertalet bostadsrättslägenheter som är likartade 
samtidigt som omsättningshastigheten är större än för villor.  
 
Vi anser att de flesta respondenter använder sig av ortsprismetoden i sitt första skede av 
värderingen. Vi tror att det är en förutsättning med ett utgångsläge för en mäklare som 
sedan kan börja dra ifrån eller lägga till fler värdepåverkande faktorer. Dock svarar flera 
av dem att det inte är den viktigaste faktorn i bedömningen av lägenheten men i vår 
analys av svaren kan man läsa mellan raderna att det väger tyngre än de själva vill 
poängtera. När det inte finns jämförbara objekt letar nämligen ändå respondenten upp 
likartade utgångskriterier som till exempel samma lägenhetstyp men i ett annat område 
och det tycker vi styrker vår analys. 
 

5.4 Räntans betydelse 
Att ränteläget har betydelse för bostadspriserna är respondenterna överens om. En 
respondent beskriver att bostadspriserna är omvänt proportionerliga mot ränteläget och 
att en räntehöjning motsvaras av en nedgång på bostadspriserna och tvärtom. Dock är inte 
läget så nu och respondenterna har sett att den senaste tidens räntehöjningar inte fått till 
följd att bostadspriserna gått ner. Däremot har de kunnat iaktta att prisökningen på 
bostadsrättslägenheter har avtagit något. 
 
Respondenterna påpekar att räntehöjningar belyses onödigt mycket i massmedia. En 
räntehöjning med 0,25 procentenheter uppfattas mycket värre för konsumenten än vad 
den egentligen är. En av mäklarens uppgifter blir då att upplysa spekulanterna om 
ränteläget och dess utveckling och betydelse för att lugna deras oro.  
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Beträffande räntekänsligheten för olika bostadsrättslägenheter skiljer sig åsikterna mellan 
respondenterna. En respondent menar att det är de dyra bostadsrättslägenheterna som är 
mest räntekänsliga eftersom en räntehöjning får störst påverkan, i kronor mätt, för dessa. 
En annan respondent har uppfattningen att en räntehöjning får störst påverkan på de 
mindre attraktiva och billiga bostadsrättslägenheterna. 
 
När vi analyserar svaren om räntan verkar det som om små justeringar av ränteläget har 
en mer psykologisk påverkan än det faktiska värdet. Massmediala krafter förstärker de 
små förändringar som har gjorts den senaste tiden. Massmedia anser att 
fastighetsmarknaden är på väg att sjunka i värde istället för att prisökningen avtar som 
samtliga våra respondenter påpekar. Självklart borde räntan ha betydelse om den 
förändras drastiskt eller om investeringens storlek är hög. Enligt Svanberg (2004) 
påverkar ränteläget kostnaden för att låna pengar, men trots det har förändringarna hittills 
enligt respondenterna inte haft någon värdesänkande påverkan. Det tror vi beror på att 
räntan fortfarande är låg historiskt sett och att en räntehöjning har varit oundviklig. Om 
räntans utveckling följer Konjunkturinstitutets prognos tror vi dock det är möjligt att 
räntans påverkan på fastighetspriserna blir större. 
 

5.5 Månadsavgift och bostadsrättsföreningens ekonomi 
Enligt alla respondenter är månadsavgiften en av de viktigare faktorerna som vägs in vid 
en värdering eftersom den står i direkt relation till spekulanternas betalningsförmåga 
innehållande månadsavgift i kombination med belåning och kostnad för kapital. Detta 
knyter väl an till Uggla (2003) som också belyser betydelsen av månadsavgiften och dess 
samband med hur föreningens ekonomi sköts. I områden där omsättningen på 
bostadsrättslägenheter är stort och förutsättningarna är likvärdiga tenderar 
månadsavgiften att få större betydelse. En respondent förtydligar och förklarar dock att 
det finns attraktiva områden där utbudet på bostadsrättslägenheter är lågt och värderingen 
oftast blir hög oberoende av månadsavgiften. 
 
För att förstå månadsavgiftens storlek anser respondenterna att det är viktigt att ställa den 
i relation till bostadsrättsföreningens ekonomi. När det gäller att skapa en bild av det 
ekonomiska läget ser respondenterna på årsredovisningen. Ett av de viktigare nyckeltalen 
är belåning per andel. För att ytterligare få förståelse för det ekonomiska läget är det 
viktigt att ställa det i relation till fastighetens unika skick och dess underhålls- och 
renoveringsbehov. 
 
En av respondenterna som nyligen sålt en bostadsrättslägenhet i en tidigare konkurshotad 
bostadsrättsförening upplevde att det var en påtagligt värdesänkande faktor. Ett 
konkurshot nämns av ytterligare respondenter som en betydelsefull faktor vid 
värderingen. 
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Uggla (2003) konstaterar att framtida investeringsbehov kan påverka beslut i 
ekonomisammanhang. Det nämns också av en del respondenter att man måste se över 
årsredovisningens underhållsplan för att få en bild över framtiden och därmed minska 
spekulationer om höjningar av årsavgiften. Vid köp av villor får energikostnaden allt 
större betydelse och vi tror att det i framtiden även kan få allt större betydelse för 
bostadsrättsföreningen och dess ekonomi. Vilket i slutändan påverkar årsavgiften för 
innehavaren av den enskilda bostadsrätten. 
 

5.6 Ytterligare faktorer 
Respondenterna har olika åsikter om det finns ytterligare faktorer som spelar in vid 
värderingen. De ytterliggare värdepåverkande faktorer, förutom nämnda teorier, 
framkommer löpande under empirin och är hänförliga till de andra rubrikerna. Vi saknar 
därför ytterligare underlag i denna kategori. En förklaring till det tror vi är att 
fastighetsmäklaren inte kan ta hänsyn till ett oändligt antal faktorer utan måste begränsa 
sig till några få bredare. Att söka information om lägenheten är tidskrävande och därmed 
kostsamt.  
 
Ett fåtal faktorer har dock framkommit, bland annat att tillgång på parkeringsplatser kan 
vara en faktor som kan höja värdet. Även grannarna har en påverkan fast det är svårt att 
sätta ett värde på dem. Störningar i boendet i form av återkommande oljud och buller kan 
också verka negativt för värderingen 
 
En respondent påvisar att det är säljaren som har det avgörande beslutet om dess 
värdering är korrekt. Dock är inte säljaren en värdepåverkande faktor utan har bara 
betydelse vid en försäljning. Är inte mäklare och säljare överens, som exemplet på 
Ulvsbygatan på området Norrstrand, kan det tendera att bostadsrättslägenheten får en 
felaktig värdering och för högt utgångspris och därför inte blir såld i rimlig tid. Det kan 
då uppfattas som att något annat är fel med själva försäljningsprocessen. 
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6. Slutsats 
 

ppsatsens sista kapitel består av vår slutsats och besvarar vårt syfte. Resonemanget 
kopplas till våra forskningsfrågor och det resultat vi kommit fram till. Vi delger 

även våra tankar kring uppsatsen och dess genomförande. Avslutningsvis har vi en 
trovärdighetsdiskussion. 

 U
 
Problemdiskussionen behandlar vad en fastighetsmäklare väger in vid en värdering av en 
bostadsrättslägenhet. Vi diskuterade vad som är betydelsefullt vid en värdering men 
denna diskussion kändes inte heltäckande och kopplingen mellan faktorerna och 
värderingen var inte tydlig. Vår problemdiskussion ledde därför fram till ett antal 
forskningsfrågor som skulle leda oss fram till syftet med uppsatsen att beskriva vilka 
olika faktorer en fastighetsmäklare väger in vid en värdering av en bostadsrättslägenhet. 
Svaren ska därför klargöra denna problematik. 
 
Hur påverkar lägenhetens läge prisbilden?  
Hur tar fastighetsmäklaren hänsyn till tidigare försäljningar i området? 
 
När vi undersökt hur värderingen går till kan vi konstatera att värderingen är en 
komplicerad process och att det inte finns någon exakt modell att följa. Vi har upplevt att 
fastighetsmäklarna vi intervjuat tar olika stor hänsyn till de tidigare nämnda faktorerna 
bland annat beroende på deras erfarenhet, kännedom om marknaden och vilken typ av 
bostadsrättslägenhet de ska värdera. Det stod dock tidigt klart för oss att utöver 
ortsprismetoden som bas var två av faktorerna, läget och månadsavgiften, återkommande 
och framhävdes av respondenterna som de tyngsta i värderingen. Varför läget är en av de 
viktigaste faktorerna tror vi beror på att det är en faktor som inte går att påverka eller som 
inte ändras med tiden. Räntan fluktuerar med tidens gång och lägenhetens skick och 
standard kan man i hög grad påverka själv genom renoveringar men läget är absolut. 
Läget påverkar också den boende i stor utsträckning då det styr hur vardagen fungerar 
med närhet och kommunikationer till bland annat service, arbete och närstående.  
 
Hur påverkar månadsavgiften och bostadsrättsföreningens ekonomi prisbilden? 
 
Månadsavgiften har också belysts som en av de viktigare faktorerna. Det är inte riktigt så 
enkelt att det endast är låg månadsavgift som höjer värdet på bostadsrättslägenheten utan 
det måste ställas i relation till själva lägenheten och hela bostadsrättsföreningens 
ekonomi. Att månadsavgiften har så pass stor betydelse tycker vi inte är så konstigt då 
månadsavgiften blir en fast kostnad som ska erläggas varje månad. En låg månadsavgift 
kan innebära att fler kommer att ha råd att bo där och det kan då få till följd att det blir 
fler spekulanter vilket i slutänden kan innebära högre priser. 
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Hur påverkar ränteläget prisbilden? 
 
Under intervjuerna har det framkommit att ränteläget är en faktor som påverkar prisläget. 
Med tanke på hur den senaste tidens ränteuppgång belysts i massmedia trodde vi att den 
hade större påverkan på prisläget. Istället framhävde respondenterna en mer dämpad 
prisuppgång som följd av räntehöjningarna men sambandet är samtidigt inte helt tydligt. 
Fortsätter räntan att stiga tror vi dock att den kommer att spela en större roll vid 
värderingar. Detta på grund av högre räntekostnader som ger sämre betalningsförmåga.  
 
Hur påverkar lägenhetens standard och skick prisbilden? 
 
Bostadsrättslägenhetens standard och skick har en viss påverkan vid värderingen men det 
finns ingen mall att följa som säger att ett nytt kök höjer värdet med en viss summa eller 
att nya golv skulle innebära ett högre pris på lägenheten. När det gäller renoveringar tror 
vi att helhetsintrycket av lägenheten är viktigt för att den ska kunna höja värdet. Färger 
och interiör har en stor betydelse. Vid renovering av ett kök räcker det alltså inte att 
endast byta ut spisen om köket i övrigt är nedgånget. Vid begränsade renoveringar är det 
istället viktigare att tänka på vad som uppmärksammas vid en första anblick, till exempel 
köksluckorna.  
 
Hur påverkar lägenhetens storlek prisbilden? 
 
I diskussionerna om värderingen upplevde vi att lägenhetens storlek och antal rum är 
viktigare att iaktta än dess standard och skick. Olika personer har olika behov och som vi 
även konstaterar med läget är ju även storleken definitiv. Har en familj behov av tre 
sovrum kommer de inte vara intresserade av en mindre lägenhet oavsett dess standard och 
skick.  
 
Vilka ytterligare faktorer bör uppmärksammas i samband med en värdering? 
 
Det verkar som att det inte finns några ytterligare faktorer som generellt kan tillämpas vid 
värderingen av bostadsrättslägenheter. De fåtal faktorer som nämnts får kanske större 
betydelse i storstäderna där priserna är högre och de blir därför viktigare att 
uppmärksamma dem där. 
 

6.1 Trovärdighetsdiskussion 
För att uppsatsen ska upplevas trovärdig och korrekt utförd har vi lagt stor vikt vid 
metodkapitlet. Där har vi noggrant beskrivit de vägval vi gjort under arbetets gång och 
argumenterat varför de lämpat sig bäst i vårt fall. 
 
Under intervjuerna har öppna samtal förts och utan vår påverkan har respondenterna gett 
oss deras åsikt och synpunkt inom de aktuella områdena. Vi har på så sätt undvikit 
intervjuareffekt och kontexteffekt och därmed säkerställt en hög reliabilitet.  
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Vårt icke-sannolikhetsurval av respondenter ger uppsatsen hög validitet då vi anser att de 
intervjuade fastighetsmäklarna ger en representativ bild av Karlstadmarknaden. Vissa av 
respondenterna har begränsad erfarenhet och det är en brist vid diskussionen om räntans 
påverkan på prisläget. De har inte varit verksamma som fastighetsmäklare vid en högre 
räntenivå och diskussionen de för blir då snarare på ett teoretiskt plan. I resonemanget om 
de andra faktorerna kan det däremot vara en tillgång med kort erfarenhet då de kan 
tillföra ett annat synsätt än det vedertagna.  
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Då vår uppsats endast undersöker bostadsrättsmarknaden tycker vi att det skulle vara 
intressant att göra en liknande undersökning fast för villor. Då skulle samma faktorer 
kunna undersökas och paralleller med bostadsrättslägenheter kunna dras. Andra faktorer 
kan då också belysas såsom driftskostnader. 
 
Vidare skulle en djupdykning på en enskild faktor kunna göras och istället inrikta sig på 
att jämföra dess påverkan mellan olika städer eller marknader. 
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