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Abstract 

 
Lease-purchase of real estate is a new model of accommodation which is increasingly applied by 

housing companies in Sweden. The model is based on that the tenant gets the opportunity to 

either continue to rent or purchase his residence, within a fixed time period for a set option price 

(Sorling, 2009). This master thesis is a case study about an eventual introduction of lease-

purchase which entails conversion from rental apartments to tenant-owned housing for a rental 

property in Gnesta, which is owned by the public housing company Gnestahem. The background 

of the case study is that Gnesta municipality wants to investigate the opportunities for future 

home ownership for households within the municipality with less economic means. Previous 

studies indicate that conversion of properties can increase social capital between the tenants in a 

housing area (Klingborg & Werner, 2011). The case study is based on a property valuation of the 

rental property after an intended pipe renovation with the completion set to year 2021. Three 

different scenarios with different inflation, yield and discount rates have been measured by using 

the discounted cash flow method. The options for purchasing the apartments has been compared 

with the tenants’ opportunities to save money for using as payment in cash for either 15 % or 25 

% of the option value. The subscribed future mortgage is measured in relation to age and 

disposable income for the household. The shareholdership method has also been analysed as an 

alternative to lease-purchase and conversion.  

 

The conclusion of the results is that an option-time of ten years is preferred since it can be 

applied upon introducing lease-purchase to give all tenants’ best opportunities to save money, as 

shown in the appendix 17-19. It is uncertain what amount the total housing costs will be after 

conversion of the property, since these are based on the economic situation of each household 

and the current conditions on the real estate market. The tenants can obtain profits in case their 

apartments are sold, since the tenant bought it at the rental value, not the actual market value.  

 

The most crucial recommendation for future studies are implementation of an analysis about the 

demand for the tenants in the property regarding conversion. If lease-purchase should be 

introduced for the property, it is important that Gnestahem has knowledge of which households 

that can afford and have interest in purchasing their apartments. The information is crucial since 

it is required that at least 2/3 of the tenants’ desires to make such property conversion.  
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Sammanfattning 

 

Hyrköp av fastigheter är en ny modell av boende som tillämpas alltmer av bostadsbolag i 

Sverige, vilket innebär att den boende får möjlighet att fortsätta hyra eller köpa sin bostad under 

en bestämd optionstid för ett avtalat optionspris (Sorling, 2009). Denna uppsats är en fallstudie 

för ett eventuellt införande av hyrköp som innebär ombildning från hyresrätter till bostadsrätter 

för en hyresfastighet i Gnesta, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. 

Bakgrunden till fallstudien är att Gnesta kommun vill utreda möjligheten för framtida 

bostadsägande för hushåll med mindre ekonomiska förutsättningar i kommunen. Tidigare studier 

har visat att ombildning kan bidra med ett ökat social kapital för de boende i ett bostadsområde 

(Klingborg & Werner, 2011). Fallstudien baseras på en fastighetsvärdering av hyresfastigheten 

efter en planerad stambytesrenovering som ska vara färdigställd år 2021. Tre olika scenarier med 

olika inflations-, avkastnings- och kalkylräntenivåer har fastställts vid tillämpning av 

kassaflödesmetoden. Köpoptionerna av lägenheterna har jämförts med hyresgästernas 

möjligheter till sparande av kontantinsats utgörande 15 % och 25 % av optionsvärdet för 

framtida bolån, samt i relation till disponibel hushållsinkomst och ålder för hushållet. 

Upplåtelseformen andelsägarmetoden har också analyserats som ett förslag på alternativ till 

hyrköp och ombildning.  

Slutsatsen av fallstudiens resultat är att en köpoption med en tio-årig optionstid föredras att 

tillämpas vid införande av hyrköp för att ge alla hushållen i fastigheten de största möjligheterna 

till sparande av kontantinsats, vilket visas i bilaga 17–19. Det är osäkert vad de totala 

boendekostnaderna uppgår till vid en ombildning, då dessa baseras på den ekonomiska 

situationen för varje hushåll och rådande konjunkturen på bostadsmarknaden. De boende kan 

också erhålla vinster om lägenheterna säljs vidare, eftersom köpeskillingen vid ombildning 

baseras på värdet som hyreslägenhet och inte värdet som bostadsrätt.  

  

Den mest betydelsefulla rekommendationen för framtida studier är att undersöka efterfrågan hos 

de boende i fastigheten om ombildning. Om hyrköp med ombildning ska införas av fastigheten 

är det viktigt att Gnestahem har kännedom om exakt vilka hushåll som har råd och är 

intresserade att förvärva sina lägenheter.  Eftersom det krävs minst 2/3 av de boende som vill 

ombilda fastigheten kan detta vara avgörande.  
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Förord 
 

Detta examensarbete har skrivits som den avslutande delen på masterprogrammet Fastigheter 
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Fallstudien handlar om en undersökning av ett eventuellt införande av hyrköp som innebär 
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kommun. 

 

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till mina handledare Kerstin Annadotter och Mats 

Wilhelmsson på KTH som har tagit sig tid och ställt upp med god hjälp samt bidragit med 

värdefulla synpunkter under utförandet av examensarbetet. Jag vill även tacka de personer och 

företag som ställt upp på intervjuer och deltagit i enkätstudien under genomförandet av 

fallstudien. Jag vill också rikta ett tack till de anställda på Datscha som ställt upp och bidragit 

med information angående fastighetsvärdering.  

 

Slutligen vill jag även tacka mina handledare Hans Persson på Gnestahem och Carl-Johan 

Ekström på Gnesta kommun som har gett mig möjligheten till att utföra fallstudien, givit bra 

vägledning och bidragit med material samt information under examensarbetets genomförandetid. 

 

Daniel Gleimar 

 

Stockholm den 14 augusti 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



5 

 

Ordlista 

Ord Beskrivning 

Taxeringsvärde Skatteverket fastställer taxeringsvärdet för fastigheten från 

schablonbaserade modeller som ligger till underlag för beskattning.1 

Nuvärde   Värdet för ett framtida belopp i dagsläget.2 

Vakansgrad  Fastigheter eller delar av en fastighet som ej är uthyrda.3 

Köpeskilling   Pris som överenskommits mellan köpare och säljare för ett objekt.4 

Marknadsvärde  Värdet för en fastighet som en säljare kan förvänta sig och som bestäms av 

en köpares betalningsvilja i en rättvis och öppen förhandling.5  

Avkastning  Årets resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital.6 

Driftnetto  Nettoomsättning från hyresintäkter för en fastighet minus kostnader för 

drift- och underhåll, administration, tomträttsavgälder samt 

fastighetsskatt.7 

Direktavkastning  Driftnetto i relation till marknadsvärde för en fastighet.8 

Kalkylränta  Räntesats som uttrycker avkastningskravet för en fastighet som används 

för att beräkna nuvärdet på framtida belopp i en investeringskalkyl.9 

Egeninsats   Kapital som finansierar en del av köpesumman vid tecknande av 

(kontantinsats)  bostadslån genom en bank och som minst måste motsvara 15 % av den 

totala köpesumman för fastigheten.10   

Disponibel inkomst  Summan av skattepliktiga inkomster i form av lön och bidrag minus skatt 

och övriga negativa transfereringar som kan användas till konsumtion eller 

sparande.11  

Hushållens sparkvot  Andel av kapital från disponibel inkomst som ett hushåll kan till 

sparande.12  

Köpoption   Ett avtal som ger optionsinnehavaren rätten att inom en avtalad optionstid  

   köpa ett objekt till ett förutbestämt pris.13 

Pilotprojekt  Ett försöksprojekt som genomförs första gången.14 

Reavinst   Kapitalvinst som uppstår efter försäljning av en bostad.15 

 

                                                 
1 Datscha 
2 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 587 
3 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 593 
4 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 585 
5 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 586 
6 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 574 
7 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 577 
8 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 577 
9 Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 584 
10 FI, 2016 
11 SCB 3, 2017 
12 Ekonomifakta, 2017 
13 SABO, 2010 
14 SCB 
15 Ekonomifakta, 2017 
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KPI Konsumentprisindex 

DoU Drift- och underhåll 
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Lgh Lägenhet 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till examensarbetet är att samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun vill utreda 

möjligheten för hushåll med mindre ekonomiska förutsättningar att få möjlighet att äga sin bostad som 

en del i kommunens arbete med bostadsförsörjning för invånarna i kommunen. Därför har en fallstudie 

genomförts för att utreda ett eventuellt införande av hyrköp för en hyresfastighet i ett bostadsområde i 

Gnesta kommun, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. 

 

Hyrköp av en lägenhet eller en fastighet innebär att en hyresgäst får möjligheten till att köpa sin bostad 

av ett fastighetshetsbolag efter en avtalad tid. Modellen ger därmed en hyresgäst valmöjligheten till att 

antingen fortsätta hyra boendet eller utnyttja köpoptionen enligt ett fastställt pris som tecknats i 

hyresavtalet. På senare tid har hyrköpsmodellen blivit vanligare och använts av ett flertal bostadsbolag 

inom fastighetssektorn. Exempel på när hyrköp tillämpats för olika typer av bostäder är i: Enköping 

där lägenheter upplåtits av ALM Equity (ALM Equity, 2016), Helsingborg där radhus lanserats av 

Helsingborgshem (SABO, 2010) och Linköping där par- och radhus uppförts av Stångastaden 

(Stångastaden 2016). Hyrköp som genomförs för hyresrätter och ombildas till bostadsrätter kan endast 

ske genom att hyresgästerna i den aktuella fastigheten bildar en bostadsrättsförening. Ombildningen 

till bostadsrätter sker i flera steg och kan vara en tidskrävande process (Newsec, 2011).  

 

Fördelen med användning av hyrköpsmodellen är att hyresgästerna får möjligheten att ”provbo” i 

lägenheten innan beslut tas om köp. Om hyresgästen väljer att bospara avbetalas en del av hyran till ett 

framtida köp, men om hyresgästen inte vill utnyttja köpoptionen betalas pengarna tillbaka och den 

boende kan fortsätta hyra bostaden (BKN 2008, s. 22). Optionstiden och det fastställda priset varierar 

beroende på vad som avtalats med fastighetsbolaget. Helsingborgshem har till exempel använt ett 

optionsavtal som ger hyresgästen en option att förvärva fastigheten efter ett år, till ett pris som avtalats 

att följa prisutvecklingen på bostadsmarknaden, med en gällande avtalstid inom fem år (SABO, 2010).  

 

Gnestahem är ett kommunalt bostadsbolag i Gnesta kommun i Södermanland som äger och förvaltar 

mellan 800–900 lägenheter. Gnesta kommuns befolkning består av mellan 10 000–11 000 och 

kommunen består av fyra tätorter där det finns nära förbindelser till Stockholm, Södertälje och 

Nyköping (Gnestahem) (Gnestahem, 2015). Eftersom Gnestahem är ett allmännyttigt fastighetsbolag 

har de också ett socialt ansvar som innebär att de måste främja bostadsförsörjningen för 

kommuninvånarna och erbjuda hyresgästerna inflytande i bolaget enligt lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879). Därför är det sociala målet med genomförandet av en 

eventuell ombildning att alla hyresgäster ska kunna bo kvar och de boende ska ha möjlighet att kunna 

ta lån för bostadsköp. Däremot kommer inte en specifik prisanpassning av varje köpoption utföras 

beroende av varje hyresgästs finansiella situation. Priset kommer istället anpassas efter den nuvarande 

situationen på bostadsmarknaden och ställas i relation till de boendes möjligheter för sparande till köp.  

 

Bosparande är en form av långsiktigt sparande som används för att i framtiden utnyttja sparkapitalet 

som egeninsats för att kunna beviljas banklån till att köpa en bostad. Hos en del bostadsbolag kan 

bospararen också samla poäng som kan ge förtur för tillträde av hyresrätter och köp av nyproducerade 

bostäder. Sparformerna som kan väljas är antingen i form av sparande i fonder eller på ett sparkonto 

med fast eller rörlig ränta, där pengarna förräntas enligt den kontoförande bank som fastighetsbolaget 



10 

 

samarbetar med. Bosparare i den kooperativa bostadsrörelsen HSB har till exempel samarbete med 

Swedbank (HSB, 2015).  

 

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten till införande av hyrköp som innebär 

ombildning från hyresrätter till bostadsrätter för en hyresfastighet inom ett bostadsområde i Gnesta 

kommun. Hyresfastigheten ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. Fallstudien har 

genomförts med anledning till att samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun vill utreda 

möjligheten för framtida bostadsägande för hushåll med mindre ekonomiska förutsättningar i 

kommunen. 

 

Resultatet av fallstudien kommer vara grundläggande för huruvida Gnesta kommun och Gnestahem 

anser om hyrköp är en modell som kan implementeras för hyreslägenheterna i fastigheten eller för 

andra fastigheter i kommunen. I analysen av resultatet har tidigare studier som berör ombildningar och 

bostadsägande jämförts, vilket varit grundläggande för fallstudiens slutsats.    

 

Fallstudien utgörs av två delar som innefattar: 1) värdering av hyresfastigheten och 2) värdering av 

köpoptionerna för hyreslägenheterna vid en ombildning till bostadsrätter.  Priset för köpoptionerna har 

fastställts enligt tre antagna framtida scenarion och med hänsyn till hyresgästernas disponibla 

hushållsinkomster samt uppskattade sparande. Gnestahem och Gnesta kommun har inte tidigare 

genomfört studier om vilka effekter införande av hyrköp med ombildning kan medföra, vilket är den 

grundläggande problematiken som undersöks i fallstudien.  

 

Följande frågeställningar ska besvaras i examensarbetet: 

 

• Hur ska köpoptionerna av lägenheterna värderas i relation till hyresgästernas disponibla 

hushållsinkomster och sparande? 

 

• Vilka blir de framtida resultaten för Gnesta kommun, Gnestahem och för hyresgästerna vid 

införande av hyrköpsmodellen?  

 

1.3 Avgränsning 
 

En litteraturstudie har utförts för fastigheter i kommuner där hyrköp och ombildningar tidigare införts. 

En enkätstudie har genomförts med frågor som berör hyrköpsmodellen och vilka resultat som den har 

medfört för följande två allmännyttiga bostadsföretag; AB Stångastaden och Helsingborgshem. Två 

öppna djupintervjuer med dels bostadsbolaget AB Botkyrkabyggen och dels kooperativa 

bostadsrörelsen HSB i Södermanland har också utförts. Intervjuerna har gett information angående 

ombildningar av fastigheter, bosparande och alternativa metoder för bostadsägande.  

 

Eftersom ett eventuellt införande av bostadsägande inom ett allmännyttigt bostadsbolag måste beslutas 

på politisk nivå av kommunfullmäktige är utredningen för införande av hyrköp en kontroversiell fråga. 

Därför har fallstudien avgränsats då hyresgästernas efterfrågan av hyrköp och ombildning inte har 

undersökts, men också med anledning av studiens omfång i relation till tid. Fallstudien baseras därmed 
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på värderingen av hyreslägenheterna och köpoptionerna, de boendes genomsnittliga disponibla 

medianinkomster samt intervju- och enkätsvaren från bostadsbolagen. Hyreslägenheterna är i behov av 

renovering och därför har värderingen av dessa utförts enligt förutsättningar som gäller i dagsläget 

efter en framtida renovering. Kostnader för standardhöjande åtgärder i form av stambyte och eftersatt 

underhåll ingår därmed i kalkyleringarna för värderingen av lägenheterna. Det har inte fastställts 

framtida boendekostnader för hyresgästerna om hyresrätterna ombildas till bostadsrätter, eftersom 

dessa kostnader är individuella för varje hushåll och bolån avseende ränta, amortering och 

inkomstnivå. Däremot har det utförts kalkylexempel på olika belopp boendekostnaderna kan uppgå till 

efter ombildning. Lånekostnader för finansiering av stambytesrenovering har inte beräknats vid 

värderingen av hyresfastigheten.  

 

Hyresgästernas uppskattade årliga sparande och disponibla inkomstnivåer har antagits bestå av lika 

stor andel varje år under optionstiden och därför har inte räntor, tidigare sparat kapital, andra 

avkastningsrelaterade faktorer eller förändrade disponibla inkomstnivåer beaktats i kalkyleringarna. 

Sparandet har inte heller beräknats för utgifter i form av levnadskostnader utan har endast uppskattats 

med hänsyn till boendeutgifter i form av hyra. De disponibla inkomsterna har utgått från medianvärde 

och ålderskategori för hushållen, som baseras på genomsnittlig statistik från år 2015 för fastigheten. 

 

De tre olika scenarierna som utförts för fastighetsvärderingen utgår från antaganden från 

schablonvärden utifrån marknadsmässig information genom Datscha, riksbankens inflationsmål och 

tidigare värdeutlåtande av Gnestahem. Värderingen av hyreslägenheterna baseras på marknadsvärdet 

av fastigheten där varje lägenhetstyp har värderats utifrån en schablonfaktor. Schablonfaktorn baseras 

på rumshyran i förhållande till rumsytan i varje lägenhet i jämförelse med lägenhetstypen ett rum och 

kök. På grund av brist på specifik information om lägenheterna har inte hänsyn tagits till andra faktorer 

som kan påverka marknadsvärdet, som exempelvis: standard, läge i fastigheten och planlösning.     

 

Social bakgrund som till exempel utbildningsgrad eller kulturell bakgrund bland de boende i 

fastigheten har inte analyserats eftersom information om detta inte varit tillgängligt. Däremot har 

statistik om arbetslöshet samt sociala ersättningar och bidrag för invånare i kommunen tagits hänsyn 

till i analysen av fallstudiens resultat. 

 

1.4 Metod 
 

En litteraturstudie har använts som metod för inhämtande av materialet till uppsatsen. Underlaget som 

innehåller relevant information om hyrköp och ombildning av hyresrätter utgörs av kurslitteratur, 

publikationer och rapporter. Kvalitativ information har insamlats genom två öppna djupintervjuer med 

bostadsbolag och bostadsrörelser. Frågor som ställdes berörde ombildningar, bosparande och 

alternativa metoder. Även en enkätstudie har besvarats av två bostadsbolag som har genomfört hyrköp 

i deras fastighetsbestånd och resultatet av denna har analyserats kvalitativt. 

 

Statistik om bostadsrättspriser inom Gnesta kommun har insamlats för att bedöma framtida 

marknadsvärden om hyrköp och ombildning av fastigheten kan genomföras. Information om 

hushållens genomsnittliga disponibla medianinkomstnivåer för de boende i hyresfastigheten har 

framtagits för att uppskatta ett årligt sparande för dem. Statistik om arbetslöshet, bidrag och sociala 

ersättningar för invånare inom Gnesta kommun har också sammanställts för att bedöma om 

hyrköpsmodellen möjligtvis kan införas.  
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Hyresfastigheten har värderats baserat på schabloniserade värden, antaganden utifrån marknadsmässig 

information och faktisk fastighetsinformation från: Gnestahem, Datscha, Statistiska Centralbyrån 

(SCB) och Valueguard. Värderingen har utförts i två steg där två värderingar genomförts med 

tillämpning av kassaflödesmetoden för tre olika scenarion. Fastighetens marknadsvärde har bedömts 

för värdeår 2017 före renovering respektive värdeår 2021 efter genomförd renovering. Sedan har 

hyreslägenheterna värderats för värdeår 2021 baserat på deras boendeyta och en schabloniserad faktor 

som bygger på lägenheternas rumsytor i förhållande till total boendeyta. 

 

Värderingen av köpoptionerna som utförts för de tre olika scenarierna med olika optionstider är 

baserad på en värdering av hyreslägenheterna enligt värdeår 2021. En uppskattning av ett årligt 

sparande för de boende i fastigheten har sedan utförts i relation till en antagen procentuell 

kontantinsats i form av 15 % respektive 25 % utifrån köpoptionernas pris. Utifrån resultatet har förslag 

på ett hyrköpsavtal utformats för respektive lägenhet i fastigheten, som gett underlag för att avgöra om 

de boende har råd att förvärva lägenheterna. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är om hyrköp är en 

möjlig modell att tillämpa för hyresfastigheten i fallstudien eller eventuellt andra fastigheter inom 

Gnestahems bestånd. 

 

1.5 Disposition 
 

Dispositionen av examensarbetet är indelat enligt följande kapitel med innehåll av underrubriker;  

1. Inledning med innehåll av bakgrund, syfte och frågeställning, avgränsning och metod.  

2. Teoretisk referensram som innefattar information om upplåtelseformer, ombildning, studie av 

ombildningar, bosparande, hyrköp, andelsägandemetoden, fastighets- och värderingsteori, 

värderingsmetoder, fastighetsvärdering vid ombildning och inflation på marknaden. 

3. Metod med innehåll av beskrivning av hyresfastigheten, hur köpoptionerna värderats, genomförande 

av intervjuer och enkätstudie samt hur ett förslag på köpoptionsavtal kan fastställas. 

4. Resultat - Värdering som innefattar värdering av hyresfastigheten enligt tre olika scenarion, 

värdering av hyreslägenheterna enligt tre olika scenarion, uppskattning av sparande samt statistik om 

ortspriser för bostadsrätter, disponibla hushållsinkomstnivåer, arbetslöshet och sociala ersättningar. 

5. Resultat - Intervjuer och enkätstudie som innehåller svaren från intervjuer och enkätstudien.  

6. Analys innefattar beskrivning av analyserande av fallstudiens resultat gällande införande av hyrköp, 

sparande till kontantinsats och förslag på köpoption samt alternativt förslag. 

7. Slutsats av fallstudiens analys med svar på frågeställningar som ställdes i samband med inledningen.  

8. Rekommendationer och förslag till framtida studier beskrivs i detta kapitel. 

9. Referenser till examensarbetet beskrivs i detta kapitel. 

10. Bilagor med intervjuer, enkätfrågor och svar, statistisk information, kalkyleringar för värdering 

enligt tre olika scenarion, ortspriser, kalkyleringar för framtida sparande samt kalkyleringar för 

framtida ortspriser och exempel på framtida boendekostnader efter ombildning. 

 

 



13 

 

2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Upplåtelseformer 
 

I Sverige finns olika typer av upplåtelseformer för bostäder som är: äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt 

och kooperativ hyresrätt (Boverket, 2016). Upplåtelseformerna beskrivs ingående i detta kapitel. 

  

 Hyresrätt 

 

Hyresrätt innebär att en hyresgäst hyr en bostad under begränsad, men i regel på obestämd tid, som ger 

nyttjanderätt till hela eller delar av fastigheten beroende av vad som avtalats i hyresavtalet. 

(Mäklarsamfundet Juridik 2005, s 257). Exempelvis kan en hyresrätt utgöra en lägenhet, en 

parkeringsplats eller en lokal och ägaren kan antingen vara allmännyttig eller privat hyresvärd som 

ansvarar för förvaltningen. I Sverige är hyran reglerad enligt hyreslagen som innebär att hyran bestäms 

enligt bostadens bruksvärde (SFS 1970:994). Hyresnivån för en privat ägd hyresrätt får därför inte 

överskrida hyran anmärkningsvärt i jämförelse med en likvärdig allmännyttig hyresrätt på samma ort. 

Bruksvärdet baseras till största del på följande aspekter (Hyresgästföreningen 1) (Fastighetsägarna):  

• Bostadens standard i form av storlek, planlösning och renoveringsbehov.   

• Service som till exempel tillgång till garage, hiss, tvättstuga och förrådsutrymmen. 

• Andra aspekter där bostadens läge såsom närhet till natur och kommunikationer beaktas.  

Drift, underhåll, finansiering, betalning av räntor och fastighetsskatt ingår i hyrorna för en 

bostadslägenhet (Hyresgästföreningen 1). Hyrorna får inte vara rörliga bortsett från ersättningar för 

uppvärmning, elektrisk ström, vatten och avlopp. I allmännyttiga hyresrätter höjs hyrorna vanligtvis en 

gång per år i förhandling med hyresgästföreningen medan privatägda hyresrätter saknar krav på 

förhandling av hyreshöjningar. Hyresgäster kan få hyran prövad av hyresnämnden (Fastighetsägarna). 

 

2.1.1.1 Besittningsskydd 

 

En hyresgäst har också ett direkt besittningsskydd vilket betyder att den boende har rätt att förlänga 

hyresavtalet mot prövning och få ett beslut av hyresnämnden, oberoende av hyresvärdens önskan, efter 

avtalstidens slut. Besittningsskyddet kan dock brytas om exempelvis: huset ska rivas eller byggas om i 

stor utsträckning och om hyresgästen stört grannar eller inte har betalat hyran (Hyresnämnden, 2015). 

 

  Bostadsrätt  

 

En bostadsrätt utgör en del av en ekonomisk förening i en fastighet som kallas bostadsrättsförening 

och kan antingen omfatta ett hus eller en del i ett hus som kan vara i småhus eller flerbostadshus 

(Omboende, 2016). Ägaren av bostadsrätten måste vara medlem i bostadsrättsföreningen och äger 

nyttjanderätten att bruka sin bostad under obegränsad tid. Förutom lägenheterna i det föreningsägda 

huset kan en bostadsrätt även bestå av gemensamhetsytor och marken runt om fastigheten (exempelvis 

parkeringsplatser) som ägs och förvaltas av medlemmarna. Krav som måste uppfyllas för att en 

bostadsrättsförening ska kunna upprättas regleras i bostadsrättslagen och dessa är följande: föreningen 

måste bestå av minst tre medlemmar, föreningen ska innefatta minst tre bostadsrätter, stadgar och 

ekonomisk plan ska vara upprättade och föreningen ska vara registrerad hos bolagsverket (Lundén & 

Svensson 2006, s 15–16) (SFS 1991:614).  
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2.1.2.1 Avgifter och insatser   

 

Medlemskap i en bostadsrättsförening avgörs av styrelsen i föreningen där styrelsen också kan neka 

medlemskap om personen inte anses ha tillräcklig ekonomi. Bostadsrättsinnehavarna är också skyldiga 

att betala en insats och en årsavgift som representerar kostnaderna för drift och underhåll samt räntor 

och amorteringar på lån. Priset på insatsen varierar beroende av vilken typ av bostadsrätt som upplåtits 

till bostadsrättshavaren och den kan betraktas utgöra en skuld av föreningen till medlemmen (SFS 

1991:614) (Omboende, 2016). Andra avgifter som kan förekomma i en bostadsrättsförening är 

överlåtelseavgift och pantsättningsavgift som beskrivs i stadgarna (Lundén & Svensson 2006, s 82). 

 

2.1.2.2 Kurser och utbildningar 

 

I en del bostadsrättsföreningar kan medlemmarna ta del av olika kurser och utbildningar som erbjuds 

av föreningen för att få ökad kunskap inom fastighetsjuridik och ekonomi. Föreningsarbetet kan 

därmed utföras på ett effektivare sätt. Den kooperativa bostadsrörelsen HSB erbjuder deras 

medlemmar möjligheten att ta del av kurser och utbildningar för styrelsearbetet i en 

bostadsrättsförening, som bidrar till bättre förutsättningar för framgångsrik förvaltning (HSB 1, 2017) 

(Fastighetsägarna). 

 

 Äganderätt 

 

Äganderätt av en bostad innebär att en person äger sin bostad och inte endast rätten till nyttjande av 

bostaden. Ägaren kan förfoga över boendet och utifrån egna önskemål kan överlåta, sälja eller hyra ut 

bostaden (Boverket, 2016). Vanligaste formen av äganderätt i Sverige är i småhus och radhus, men det 

finns flerbostadshus med lägenheter som har äganderätt. Om en ägarlägenhet hyrs ut gäller 

bruksvärdesprincipen för hyressättningen (Lantmäteriet, 2011). Vid bildande av ägarlägenheter i ett 

flerbostadshus måste lägenheterna ingå i en enhet av minst tre ägarlägenhetsfastigheter. Beslut måste 

tas av en lantmäteriförrättning i samråd med lantmätare och fastighetsägaren om hur ägarlägenheterna 

ska avgränsas och de ytor som är gemensamma. En samfällighet bildas för de gemensamma 

utrymmena som exempelvis fasader och hissar. Varje ägarlägenhet blir delägare i de gemensamma 

anläggningarna och förvaltas av en samfällighetsförening där medlemmarna består av fastighetsägarna. 

Drift- och underhållskostnaderna för gemensamma utrymmen fördelas på delägarna i föreningen och 

förvaltningen utförs baserat på medlemsbeslut (Lantmäteriet, 2011) (Regeringskansliet 2013).  

 

Ägarlägenheter är en relativt ny boendeform och har varit möjligt att äga sedan den 1a maj år 2009. 

(Regeringskansliet). Bildande av ägarlägenheter kan endast utföras i nyproducerade flerbostadshus i 

dagsläget och kan inte ske genom ombildning från befintliga hyreslägenheter. Befintliga kontors- och 

affärshus som inte använts som bostäder kan dock göras om till ägarlägenheter (Regeringskansliet, 

2013). Däremot biföll riksdagen Civilutskottets betänkande 2015/16:CU14 – Hyresrätt m.m. gällande 

förslaget om att hyresrätter bör kunna ombildas till ägarlägenheter i samband med ett riksdagsbeslut år 

2016. Med hänsyn till detta bör regeringen återkomma med förslag om möjligheter för att omvandla 

hyreslägenheter i flerbostadshus till ägarlägenheter. I dagsläget pågår utredning om ett eventuellt 

införande av detta (Riksdagen, 2016), vilket jag fick bekräftat genom kontakt med 

näringsdepartementets kansliråd (Näringsdepartementet, 2017). Enligt Riksdagen (2016) kan 

ombildningar till ägarlägenheter minska boendesegregation och öka mångfalden av blandade 

upplåtelseformer i bostadsområden med befintliga bestånd. Eftersom det kan vara svårt att genomföra 
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ombildningar till bostadsrätter kan ombildningar till ägarlägenheter vara ett alternativ för att minska 

boendesegregationen. 

 

 Kooperativ hyresrätt 

 

Upplåtelseformen baseras på att hyresgästen hyr bostaden av en ekonomisk förening där den boende 

måste betala en medlemsinsats. Enligt Boverket (2016) kan en kooperativ hyresrätt betraktas som en 

blandning mellan hyresrätt och bostadsrätt. Lägenheterna som tillhör den ekonomiska föreningen kan 

endast hyras och inte köpas eller säljas. Till skillnad från en vanlig hyresrätt har medlemmarna ett 

större ansvar om förvaltningen av fastigheten. Lägenheternas hyra bestäms av föreningen och 

hyresgästen kan inte ansöka om prövning i hyresnämnden, men hyran är däremot baserad på 

bruksvärdessystemet. Hyresgästen har besittningsskydd samt flera andra rättigheter och skyldigheter 

enligt lagen om kooperativ hyresrätt och hyreslagen (SABO) (SFS 2002:93) (SFS 1970:994). 

 

2.2 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt 
 

En bostad som ombildas från hyresrätt till bostadsrätt kan endast ske när hyresgäster bildar en 

bostadsrättsförening som ger medlemmarna möjlighet att förvärva sin bostad i fastigheten av 

hyresvärden. Förvärvserbjudandet av en bostad kan enbart utnyttjas av en hyresgäst som är 

folkbokförd på bostadsadressen. De hyresgäster som inte vill ombilda kan fortsätta att hyra som 

tidigare med samma villkor och besittningsskydd. Hyresgästen kan ändra sig inom ett år efter 

ombildningen av fastigheten har ägt rum och ändå välja att förvärva sin bostad utan att 

bostadsrättsföreningen får vägra medlemskap (Lundén & Svensson 2006, s 71–73). 

 

 Ombildningslagen 

 

Ombildningslagen reglerar rätten om fastighetsförvärv vid ombildning till bostadsrätt och lagen ger 

hyresgästerna i fastigheten förköpsrätt, som innebär att de har rätten att förvärva bostaden före andra 

köpare (Mäklarsamfundet Juridik 2005, s 156). Denna typ av förvärv gäller dock endast vid 

ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Fastigheten måste vara taxerad som 

ett hyreshus eller en småhusfastighet under förutsättningarna att huset inte hyrs ut för fritidsändamål. 

Lagen är också endast gällande om fastigheten innehåller minst tre lägenheter som motsvarar tre 

medlemmar, där varje bostad räknas som en självständig enhet (SFS 1982:352).  

 

 Ombildningsprocessen 

 

Processen för en hyresfastighet som ska ombildas omfattas av flera steg. Den första fasen sker när en 

bostadsrättsförening upprättats av hyresgästerna och registreras hos bolagsverket som därpå anlitar en 

ombildningskonsult (Newsec, 2011).  Hyresgästerna inlämnar intresseanmälan och meddelar 

fastighetsägaren om att köpa fastigheten, där antalet intresseanmälningar från boende med 

förstahandskontrakt ska utgöras av minst 2/3 från de boende. Boende som tecknar intresse behöver inte 

vara medlemmar i föreningen och anmälningstiden är två år (Hyresgästföreningen 2) (Bodström et al. 

2002, s 12). När en intresseanmälan utförts har fastighetsägaren hembudsskyldighet som innebär att 

bostadsrättsföreningen måste erbjudas förvärvs innan fastigheten kan överlåtas genom köp eller byte. 

Överlåtelse kan dock ske utan hembud som beslutas av hyresnämnden enligt följande fall (Lundén & 

Svensson 2006, s 76) (Mäklarsamfundet Juridik 2005, s 156–160) (SFS 1982:352): 
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• Bostadsrättsföreningen godkänner överlåtelsen. 

• Statligt förvärv av fastigheten. 

• Köparen är gift med överlåtaren eller om makar förvärvar tillsammans. 

• Förvärv sker på en auktion som kan vara exekutiv eller offentlig enligt samäganderättslagen. 

• Överlåtelse berör andel och förvärvaren äger en andel tidigare som inte överlåtits genom gåva. 

När bostadsrättsföreningen fått ett förvärvserbjudande utförs en värdering av fastigheten som baseras 

på en teknisk undersökning och utgör beslutsunderlag om vilket pris bostadsrättsföreningen får 

förvärva fastigheten (Newsec, 2011). Ett köpeavtal upprättas som ska granskas av hyresnämnden med 

innehållande pris och köpare med hänsyn till hembudsvillkoren (Lundén & Svensson 2006, s 77). 

Slutligen utför bostadsrättsföreningen omröstning där minst 2/3 av medlemmarna måste rösta ja för att 

ombildningen ska utföras (Mäklarsamfundet Juridik 2005, s 156–160) (SFS 1982:352) (Newsec, 

2011). De hyresgäster som inte vill ombilda kan bestå av högst en 1/3 av de boende. Även om 

hyresgäster tidigare anmält intresse kan det finnas skäl till att några ändrar sig eller inte får beviljat 

banklån, vilket kan medföra att ombildningen inte slutförs (Bodström et al. 2002, s 13).  

 
Figur 1 - Beskrivning av ombildningsprocessen (Källa: Newsec, 2011) 

Genomförande av ombildningen

Ett köpeavtal skrivs mellan parterna och Brf tillträder som ansvarig för förvaltningen av fastigheten.

Köpstämma i bostadsrättsföreningen

Medlemmarna i Brf får rösta om att förvärva fastigheten och det krävs att minst 2/3 röstar ja för att ombildningen ska 
genomföras. Hyresgäster som röstar ja är inte tvingade att köpa.  

Beslut i bostadsbolagets styrelse

Bostadsbolagets styrelse fattar beslut om Brf ska erbjudas att förvärva fastigheten till ett fast pris.

Värdering av fastigheten

En teknisk undersökning av fastigheten genomförs av 
bostadsbolaget (hyresvärden).

Ger underlag för styrelsebeslut om försäljning.

Inlämning av intresseanmälan

Hyresgäster i Brf som är intresserade att köpa lämnar 
intresseanmälan. Krävs minst 2/3 av hyresgästerna.  

Hembudsskyldighet beaktas.

Bostadsrättsförening (Brf) bildas

Krävs minst 3 medlemmar för att kunna bilda en Brf som 
registreras hos bolagsverket.

En ombildningskonsult anlitas.
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Figuren ovan beskriver ombildningsprocessen med dess olika steg som utförs vid ombildning av en 

fastighet. Processen kan vara krävande eftersom den utförs i flera olika faser där många olika villkor 

måste uppfyllas som visas i figur 1. 

 

 Ombildningsprocessen i allmännyttan 

 

Det finns olika skäl till att en ombildning genomförs av en fastighet hos ett allmännyttigt bostadsbolag 

och det finns två olika aspekter som kan vara anledningen till initiativtagandet, utöver initiativ från 

hyresgästerna (SABO 2007, s 12): 

 

• Politiskt beslut; under förutsättningen av politisk majoritet i kommunfullmäktige fattas beslut 

om utförande av ombildningar i kommunens allmännyttiga fastighetsbestånd, där hyresgästerna 

i en del fastigheter eller i alla fastigheter får erbjudande att förvärva sina hyreslägenheter. 

Motiven kan vara att minska bostadssegregationen för att uppfylla ett integrationspolitiskt mål 

eller ge de boende valfrihet till eget ägande. 

 

• Bostadsbolagets beslut; hyresgästerna i utvalda bostadsområden får möjlighet att köpa sin 

hyreslägenhet förutsatt att de bestämt sig för att ombilda till bostadsrätter. Motiven till detta 

beslut kan vara att utveckla bostadsområden, genom att skapa blandade upplåtelseformer för att 

förnya stadsdelarna i kommunen.  

Initiativtagande till ombildning från hyresgästerna förekommer sällan hos kommunala bostadsbolag, 

utan initiativet grundas ofta på de två ovanstående beskrivna aspekterna (SABO 2007, s 12).  

 

2.3 Studier av ombildningar i Stockholm stad 
 

Två studier som bygger på undersökningar av ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter av 

fastigheter har utförts för Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag: AB Stockholmshem, AB 

Svenska Bostäder och AB Familjebostäder mellan åren 2007–2011.  Den ena studien; 

Ombildningsprocessen inom Stockholms stad från hyresrätt till bostadsrätt som är skriven av Newsec 

(2011), fokuserar på att beskriva ombildningsprocessen i Stockholm stad. Den andra studien; 

Delprojekt 4-Socialt Kapital: En studie av ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt 2007–

2010: Slutrapport som är skriven av Klingborg & Werner (2011) är en mer detaljerad studie. Syftet 

med den studien var att undersöka hur det sociala kapitalet avseende samarbete, normer, konflikter och 

förtroende bland de boende har förändrats i samband med en ombildningsprocess. 

 

 Effekter av ombildningar 

  

Från och med början av år 2007 till början av år 2011 ökade den procentuella andelen bostadsrätter i 

Stockholms lägenhetsbestånd från 43 % till 53 % och därmed blev bostadsrätter den dominerande 

upplåtelseformen i Stockholm. Det är delvis ett resultat av det kommunala beslut som fattades av 

Stockholm stad den 1a januari år 2007 om att hyresgäster hos allmännyttiga bostadsbolag skulle kunna 

förvärva och ombilda i främst ytterstaden (Klingborg & Werner, 2011). Bakgrunden var att den 

politiska majoriteten ansåg att ”alla stadsdelar i Stockholms Stad ska vara levande och attraktiva att 

leva i” och därför är det viktigt med blandade boendeformer (Newsec, 2011). 
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2.3.1.1 Studie av socialt capital 

 

Studien som är skriven av Klingborg & Werner (2011) baseras på undersökningar i form av 

telefonintervjuer som genomfördes med boende i totalt tio fastigheter med olika karaktärer i 

kombination med öppna intervjuer med bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. Fastigheterna är 

belägna i fem olika förorter runt om i Stockholm. Studien har endast fokuserat på 

ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt och inte på förvaltningsskedet, se figur 1, 

där endast en av de tio undersökta fastigheterna i studien ombildades (Klingborg & Werner, 2011). 

 

Enligt Klingborg & Werner (2011) kan idealfallet av ombildningsprocessen skapa ett ökat socialt 

kapital som medför ett ökat förtroende mellan omgivande samhälle, boende och grannar samt effektiva 

normer för hantering av gemensamma resurser. Däremot kräver en ideal ombildningsprocess att inga 

större konflikter uppkommer och där alla involverade arbetar mot samma mål utifrån motsvarande 

förutsättningar såsom ekonomiskt och tillgång till information (Klingborg & Werner, 2011). 

2.3.1.2 Studie av ombildningsprocessen  

 

Studien som är skriven av Newsec (2011) påvisar att antalet ombildningar som genomfördes i 

Stockholm stad mellan år 2007 och år 2011 utgjordes av nästan 45 000 lägenheter. Antal 

bostadsrättsföreningar som lämnade intresseanmälan var 742 varav 363 av dessa förvärvade 

fastigheten och genomförde ombildningen (Newsec 2011).  

 

2.3.1.3 Slutsatser av studierna 

 

Slutsatsen av resultaten från studien av Klingborg & Werner (2011) är att ombildningsprocessen är 

krävande och fordrar stor förmåga till gemensam handling bland de boende som kan kopplas till hög 

utbildningsnivå, goda ekonomiska förutsättningar och stort socialt kapital innan ombildningsprocessen 

påbörjats.  Ombildningarna som misslyckades kan härledas till att de boende hade låg benägenhet att 

lägga fram gemensamma förslag och hade lågt socialt kapital innan processen startade. Baserat på 

detta formulerades en hypotes om hur socialt kapital påverkas vid en ombildning (Klingborg & 

Werner, 2011): 

• Tillväxt av socialt kapital antas gälla vid en ombildning om det finns goda förutsättningar hos 

boende som har relativt lika ekonomiska förutsättningar och social bakgrund. 

• Socialt kapital kan påverkas negativt om förutsättningarna bland de boende är mer olika vilket 

kan leda till osäkerhetsmoment och risker för konflikter. 

Den genomförda studien av Newsec (2011) innefattar dels kommentarer från bostadsbolagen och dels 

från ombildningskonsulterna angående arbetet med ombildningsprocessen som beskrivs i figur 1. De 

viktigaste kommentarerna som lämnades var följande (Newsec, 2011): 

• Gemensamt för de tre bostadsbolagen är att många av bostadsrättsföreningarna behöver 

utnyttja den maximala tiden som är sex månader för hinna fatta beslut om fastighetsförvärv.  

• Ombildningsprocessen har ibland tagit lång tid på grund av dels ett stort antal hyresgäster och 

dels kommunikationsproblem med de boende i fastigheten.  

• Obeviljande av banklån på grund av bland annat arbetslöshet och ett högre krav på belåning till 

bostadsrättsföreningarna är orsaker till att ombildningar inte genomförs. 
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2.3.1.4 Rekommendationer till aktörer inom bostadssektorn i Stockholm   

 

Det krävs utökat stöd av externa aktörer i förorter för fastigheter med underhållsbehov där det bor 

blandade boendegrupper med måttliga inkomster. Därför har följande rekommendationer lämnats för 

framtida ombildningar inom bostadssektorn i Stockholm (Klingborg & Werner, 2011): 

• Socialt kapital bör utvecklas och värnas för boende i upplåtelseformen hyresrätter. 

• Boende bör erbjudas utbildning för grundläggande kunskaper inom fastighetsförvaltning och på 

flera språk inom exempelvis fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. 

• Erbjud och utveckla lokala föreningar till de boende och därmed skapa gemenskap. 

• Förenkla och utveckla ombildningsprocessen genom till exempel mer anpassningsbara 

tidsramar, tillgång till ombildningskonsulter och kontakter med externa finansiärer. 

2.4 Bosparande 

  
Bosparande är en sparform som kan används för att spara kapital till en kontantinsats för att kunna 

teckna ett bolån vid köp av bostad.  För nya bolånetagare i Sverige gäller finansinspektionens (FI) 

allmänna råd för tillämpningen av lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) att en 

kontantinsats som motsvarar minst 15 % av bostadens marknadsvärde ska tecknas som säkerhet. 

Regelns syfte är att låntagare ska ha en lägre skuldsättning och därmed vara mindre känsliga vid 

recessioner på bostadsmarknaden. Även förhindrande av att banker och andra kreditinstitut använder 

för höga belåningsgrader som konkurrensmedel är en del av regelns syfte (FI, 2016).  

 

Det finns olika typer av bosparande i Sverige, där sparandet baseras dels på vilken bank 

bostadsrörelsen samarbetar med och dels vilken sparform som medlemmen önskar. Sparformerna kan 

exempelvis vara inom fonder eller sparande med fast ränta beroende av risk och avkastning på 

sparandet samt vad banken har att erbjuda. Fördelen med bosparande genom ett bostadsbolag är att det 

oftast tillämpas ett kösystem med sparpoäng som både baseras på kapital och tid som medlemmen 

bosparar. Genom insamlade köpoäng kan medlemmarna erbjudas förtur till hyresrätter och 

nyproducerade bostads- eller äganderätter (HSB 2, 2017) (Bospararna). Exempel på bostadsrörelser 

som erbjuder sina medlemmar bosparande är HSB och Bostadsrätterna som samarbetar med Swedbank 

respektive Handelsbanken (HSB, 2017) (Bospararna).  Riksbyggen har tidigare använt bosparande, 

men tillämpar numera endast ett kösystem för sina medlemmar på (Riksbyggen). Även Stockholms 

Kooperativa Bostadsförening (SKB) har ett bosparsystem där sparande krävs för att medlemmarna ska 

samla poäng och behålla sin köplats (SKB).  

 

2.5 Hyrköp av bostad 
 

Hyrköp kan definieras som ”en hybrid av en del hyresrätt, en andra del optionsrätt och en tredje del 

fastighetsförvärv” enligt Sorling (2009). Modellen baseras på att köparen får ”provbo” i bostaden med 

möjlighet att förvärva inom en avtalad optionstid enligt de rättigheter som är överenskommet i 

optionsavtalet. Eftersom det inte finns någon specifik lagstiftning för tillämpning av hyrköp i dagsläget 

skiljer sig lagreglerna från traditionella fastighetsförvärv innan optionsrätten utnyttjas (Sorling, 2009). 

Däremot föreslås en utredning av hyrköpsystem av bostäder i Civilutskottets betänkande 

2015/16:CU14 – Hyresrätt m.m., där riksdagen har gett ett tillkännagivande och stödjer förslaget om 

att regeringen bör utreda hyrköpsystem för bostäder (Riksdagen, 2016).  Enligt Riksdagen (2016) kan 

ett införande av hyrköpsystem stimulera och skapa bättre förutsättningar för bostadsägande. I 
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dagsläget pågår utredning om införande av hyrköp och regeringen ska återkomma med besked, vilket 

jag fick bekräftat genom kontakt med näringsdepartementets kansliråd (Näringsdepartementet, 2017). 

 

 Hyrköpsprocessen 

 

Hyrköp av en bostad kan beskrivas enligt en process, då hyresgästen får möjlighet till att utnyttja en 

köpoption av att förvärva bostaden till ett avtalat pris. Hyresgästen måste fatta beslut om att utnyttja 

köpoptionen inom en avtalad optionstid som kan variera beroende av vad som har avtalats. Exempelvis 

använde Helsingborgshem ett fem-årigt optionsavtal som kunde utnyttjas inom ett år och där det 

avtalade förvärvspriset marknadsanpassades utifrån prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Denna 

hyrköpsmodell för nyproducerade hyresrätter i form av radhus som kunde köpas med äganderätt 

(SABO, 2010). Hyrköpsprocessen kan åtskiljas beträffande vilken typ av upplåtelseform som ska 

uppföras. Vid köp av en hyresrätt som ska ombildas till bostadsrätt måste köparen bli medlem i en 

bostadsrättsförening tillsammans med andra köpare i fastigheten. Om hyresgästen inte väljer att köpa 

får man fortsätta hyra som tidigare med samma rättigheter och skyldigheter.  

 

Figur 2 – Processen i hyrköpsmodellen för ombildning från hyresrätter till bostadsrätter 

Figuren ovan beskriver de olika stegen som hyrköpsmodellen innefattar vid ombildning från 

hyresrätter till bostadsrätter. Ett optionsavtal upprättas först där ett fastställt förvärvspris med en 

bestämd optionstid avtalas och hyresgästen hyr bostaden under optionstiden. Om hyresgästen väljer att 

utnyttja köpoptionen påbörjas ombildningsprocessen som innebär att lägenheterna i fastigheten 

ombildas till bostadsrätter och lägenheten köps för det avtalade optionspriset. Ifall hyresgästen inte vill 

utnyttja köpoptionen eller om ombildningen inte kan genomföras fortsätter personen hyra bostaden. 

 

2.6 Andelsägarmetoden 
 

Andelsägande av lägenheter är ett nytt boendekoncept och har lanserades av Andelsägarbolaget M2 

AB som bildades år 2009. Boendeformen innebär att de boende får köpa en andel av sin lägenhet och 

får därmed dispositionsrätt. Den boende ansvarar för det inre underhållet i lägenheten på ett liknande 

sätt som för en bostadsrätt. Förvaltningen och ägandet av fastigheten mellan delägarna regleras med 

hjälp av ett samägande- och förvaltningsavtal som utvecklats för andelsägarmetoden. Vid införande av 

andelsägande kvarstår fastighetsägaren (grundandelsägaren) som ansvarig för förvaltningen av alla 

gemensamma ytor i fastigheten samt för resterande hyresgäster som inte är andelsägare. Andelsägarna 

betalar även en årsavgift som täcker kostnaderna för bland annat drift- och underhåll till 

grundandelsägaren, men ansvarar för kostnaderna av lägenhetens inre underhåll (Andelsägarbolaget). 

Optionsavtal upprättas 
med fastställt 

förvärvspris och 
optionstid

Hyra av bostaden

Ombildningsprocess Bostadsrätt

Fortsätta hyra

Ej genomfört förvärv 

Genomförande 

av förvärv 
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Andelsägarmetoden kräver inte att 2/3 av de boende behöver köpa, vilket behövs för ombildning till 

bostadsrätter. Det krävs heller inget styrelsearbete eller aktiv förvaltning av fastigheten som för en 

bostadsrättsförening, då fastighetsägaren ansvarar för detta. I dagsläget kan inte bankerna bevilja lån 

för köp av andelar, som bidragit till att andelarna endast kan finansieras med kontantinsats eller 

belåning av annan egendom. Reavinstskatten vid försäljning är också högre för andelsäganderätter, där 

27 % tillämpas istället för 22 % som för bostadsrätter (Andelsägarbolaget). 

 

2.7 Fastighetsvärdering 
 

Fastighetsvärdering kan uppdelas i tre olika huvudområden: värdeteori, värderingsteori och 

värderingsmetoder. Värdeteorin kan tillämpas för värdering av alla typer av tillgångar och teorin 

bygger på hur ett värde uppstår utifrån efterfrågan, utbud, möjlighet till överlåtelse, dispositionsrätt 

och nytta. Begreppen brukar gemensamt benämnas som värdeteorins kärna.  Begreppet värde för en 

fastighet kan uttryckas i ett ekonomiskt, värde, men värdet kan också utgöra andra tolkningar som 

exempelvis miljövärden eller politiska värden. Värderingsteori, kan uppfattas som en mellanhand 

värdeteorin mellan värderingsmetoder, som används för att precisera värdeteorins relativa begrepp. 

Värderingsmetoder är analytiska metoder som används för att fullborda en fastighetsvärdering som 

baseras på insamlad information och kalkyleringar (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010, s 3–11). 

 

2.8 Värderingsteori 
 

Värderingsteori kan relateras till begrepp där olika typer av värderingssituationer och värdebegrepp är 

formulerade. Två typer av värderingssituationer som brukar benämnas i sammanhanget är 

överlåtelsesituation och innehavssituation som kan anknytas till värdebegreppen marknadsvärde och 

avkastningsvärde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010, s 4–5). 

 

 Marknadsvärde  

 

Avsikten med att utföra en fastighetsvärdering är för att kunna bedöma en fastighets marknadsvärde. 

Det finns många skäl till att ha kunskap om en fastighets marknadsvärde. Exempelvis kan detta 

användas som underlag till beviljande av banklån eller om fastigheten ska används som placeringskälla 

för investeringar och sparande (Brunes 2015, s 9). Marknadsvärdet baseras på det mest sannolika priset 

vid en eventuell försäljning på marknaden, men priset kan variera beroende av olika förutsättningar vid 

överlåtelsen av fastigheten. Enligt Internation Valuation Standard Committee (IVSC) har begreppet 

marknadsvärde följande definition uttryckt på engelska (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010, s 7): 

 

” Market value is the estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation 

between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction after proper marketing 

where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.”  

 

 Avkastningsvärde 

 

Ett annat viktigt begrepp inom fastighetsvärdering är avkastningsvärde som syftar till ett nuvärde av 

framtida förväntade avkastningar från fastigheten. Avkastningsvärdet kan definieras som nuvärdet av 

förväntade nettoöverskott, då utgifter avräknas från intäkter till fastigheten (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet 2010, s 8). 
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 Värdebärande faktorer 

 

Definitionen av fastighetsvärde bör preciseras i värdebärande faktorer som kan relateras till 

marknaden, samhällsekonomin och direkta fastighetsassocierade faktorer, eftersom definitionen av 

fastighetsvärde som en funktion av möjliga framtida nyttor kan vara svårt att tillämpa i praktiken. De 

värdebärande faktorerna kan indelas och beskrivas enligt följande (Kimari & Pettersson, 2016) 

(Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 273): 

• Fastighetsassocierade faktorer avseende: hyra, vakans, läge, standard och ålder. 

• Samhällsekonomiska relaterade faktorer som anknyts till bland annat: inflation, arbetsmarknad, 

konjunkturförändringar och hyreslagstiftning. 

• Marknadsassocierade faktorer som relateras till: utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden. 

2.9 Värderingsmetoder 
 

Värderingsmetoder utgår från vilket tillvägagångssätt en fastighet värderas. De vanligaste metoderna 

som används för att värdera en fastighet är ortsprismetoden och avkastningsbaserade metoder som är 

direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden. Ortsprismetoden kan definieras som en direkt 

metod och de avkastningsbaserade metoderna som indirekta metoder för att bedöma marknadsvärdet 

av ett värderingsobjekt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010, s 53). 

 

 Ortsprismetoden 

 

Vid tillämpning av ortsprismetoden bedöms fastighetsvärdet för ett specifikt värderingsobjekt baserat 

på betalda priser för jämförelsebara fastighetsobjekt som är sålda på en öppen och fri marknad inom 

samma område. Även om det ofta saknas fastigheter med direkt jämförbara egenskaper resulterar 

metoden i en indikation på det bedömda fastighetsvärdet (Gnestahem, 2015).  Då de jämförbara 

fastigheterna inte är identiska med värderingsobjektet justeras priset för skillnaderna avseende karaktär 

som exempelvis: byggnadsår, yta, antal rum, försäljningsdatum, angränsande miljö och standard 

(Pagourtzi et al. 2003). Enligt Brunes (2015, s 26) är följande tre faktorer för jämförelseobjekten 

viktigast vid tillämpning av ortsprismetoden: transaktionsdatum, fysisk liknelse och i vilket område 

jämförelseobjekten är belägna. Olika nyckeltal kan framtas för bedömning av marknadsvärdet där de 

fyra vanligaste är följande (Brunes 2015, s 23) (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010, s 137–139): 

• Bruttokapitaliseringsfaktor är pris i relation till hyra som beräknas: köpeskilling/bruttohyra.  

• Nettokapitaliseringsprocenten påvisar direktavkastningen i relation till fastighetens pris och 

beräknas: driftnetto/köpeskilling 

• Köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) indikerar hur marknaden kan tolkas utifrån pris per 

taxeringskrona och framtas genom formeln: köpeskilling/taxeringsvärdet 

• Areametoden representerar pris per bruksarea och framtas av formeln: köpeskilling/area.  

Valet av nyckeltal varierar beroende av fastighetstyp som ska värderas och tillgång det finns på 

information från jämförelseobjekt, men för prisbedömningar av exempelvis hyresfastigheter kan de 

flesta nyckeltal användas. Det kan finnas olika faktorer som påverkar köpeskillingen såsom 

vakansgrad och räntebidrag, vilket måste beaktas vid valet av jämförelseobjekt (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet 2010, s 142). Fastighetsvärdering med ortsprismetoden kan beskrivas enligt följande 

(Pagourtzi et al. 2003): 
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1. Hitta mest jämförbara fastigheter för värderingsobjektet. 

2. Justera försäljningspriset av de jämförbara objekten för att överensstämma med 

värderingsobjektets karaktärsdrag. 

3. Använda ett flertal olika värderingsuppskattningar för att bedöma marknadsvärdet. 

4. Presentera ett slutligt marknadsvärde. 

 Avkastningsbaserade metoder 

 

De avkastningsbaserade metoderna som används inom fastighetsvärdering är kassaflödesmetoden och 

direktavkastningsmetoden. Fastigheter som värderas baserat på avkastningsbaserade metoder bygger 

på att de förväntade årliga avkastningarna nuvärdesberäknas till värdetidpunkten utifrån 

marknadsläget. Metodens syfte är att bedöma marknadsvärdet både utifrån de framtida avkastningar 

som värderingsobjektet kommer generera och avkastningskravet från marknaden (Brunes 2015, s 27).  

 

2.9.2.1 Kassaflödesmetoden 

 

Kassaflödesmetoden utförs baserat på löpande årliga betalningsströmmar av intäkter och utbetalningar 

som beräknas över en vald kalkylperiod. Alla årliga driftnetton nuvärdesberäknas genom att dessa 

diskonteras över kalkylperioden till värdetidpunkten med en kalkylränta motsvarar marknadens 

avkastningskrav för fastigheten (Lantmäteriet 2010, s 142). Slutligen beräknas ett nuvärde av 

restvärdet med hjälp av evighetskapitalisering som representerar alla framtida driftnetton efter 

kalkylperiodens slut och restvärdet beräknas genom att använda Gordons formel (Brunes 2015, s 41).  

 

Nuvärdesberäkning enligt kassaflödesmetoden beskrivs i följande formel (Kimari & Pettersson, 2016) 

(Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 321): 

 

𝑉 = ∑ 𝐷𝑛𝑡

1

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑅𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

𝑡=1

  

𝑑ä𝑟 𝑅𝑛 =
𝐷𝑛𝑛+1

(𝑟 − 𝑔)
=

𝐷𝑛𝑛+1

𝑑𝑎𝑛
 

 

𝑉 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝐷𝑛 =  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 å𝑟  

1

(1 + 𝑟)𝑡
= 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑟 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎  

𝑡 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑓𝑟å𝑛 å𝑟 1 𝑡𝑖𝑙𝑙 å𝑟 𝑛) 

𝑛 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  

𝑅𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 å𝑟 𝑛   

𝐷𝑛𝑛+1 =  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑡  

𝑔 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡 𝑖 % 

𝑑𝑎𝑛 = 𝑟 − 𝑔 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙å𝑟𝑒𝑡 å𝑟 𝑛   
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2.9.2.2 Direktavkastningsmetoden  

 

Direktavkastningsmetoden baseras på att alla framtida driftnetton evighetskapitaliseras där driftnettot 

är normaliserat från första året. Metoden är enklare att tillämpa än kassaflödesmetoden, då driftnettot 

antas växa konstant i evig tid från år ett och därmed inkluderas inget restvärde. Nuvärdesberäkning 

med direktavkastningsmetoden kan utföras med Gordons formel enligt följande (Brunes, 2015 s 38) 

(Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 325):  

 

𝑉 =
𝐷𝑛

(𝑟 − 𝑔)
 

 

𝑉 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝐷𝑛 =  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑟å𝑛 å𝑟 1 

𝑟 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝑔 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡 𝑖 % 

𝑟 − 𝑔 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

2.9.2.3 Kalkylränta  

 

I kalkylräntan innefattas kompensation för inflationsförändringar, en riskfri realränta och risktillägg för 

bland annat geografiskt läge, hyresintäkt, vakansrisk, omflyttningstakt och alternativanvändning 

(Gnestahem, 2015).  Kalkylräntan kan uttryckas enligt följande formel (Kimari & Pettersson, 2016) 

(Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 328):  

 

𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = (1 + 𝑟) ∗ (1 + 𝑖) ∗ (1 + 𝑟𝑖𝑠𝑘) 

 

𝑟 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝑖 =  𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Annat sätt att uttrycka kalkylräntan är ur en långsiktig obligationsränta med tillägg för risker som kan 

relateras till fastigheten. Kalkylräntan bygger på nuvarande nominella räntan för statsobligationer på 

andrahandsmarknaden med en löptid som motsvaras av kalkylperioden (Kimari & Pettersson, 2016) 

(Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 328). 

 

𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 

 

Direktavkastningen kan antingen bedömas utifrån användning av marknadens aktuella 

direktavkastningskrav eller baserat på vilket direktavkastningskrav som bör krävas av den rationella 

investeraren. Direktavkastning kan uttryckas enligt följande (Kimari & Pettersson, 2016) (Institutet för 

värdering av fastigheter 2011, s 324): 

 

𝐷𝑎 =
𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑉 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠
 

 



25 

 

Kalkylräntan kan också uttryckas på ett liknande sätt där direktavkastningen tillsammans med en 

värdeförändring av direktavkastningen (p.g.a. förändring av driftnettot) enligt följande (Kimari & 

Pettersson, 2016) (Institutet för värdering av fastigheter 2011, s 329): 

 

𝑁𝑜𝑚. 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 +/−𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  

 

alternativt 

  

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 +/−𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  

 

2.10 Värdering av hyresfastighet vid ombildning till bostadsrätter 
 

Vid en ombildning som genomförs för en kommunalt ägd hyresfastighet kan följande tre värdebegrepp 

urskiljas avseende marknadsvärde: marknadsvärde i bostadsföretagets nuvarande förvaltning, 

marknadsvärde på öppna marknaden och marknadsvärde som bostadsrätt (SABO 2007, s 9). 

 

 Marknadsvärde i bostadsföretagets nuvarande förvaltning 

 

Lånen eller det bokförda värdet för hyresfastigheten ska inte vara grundläggande för marknadsvärdet i 

bostadsföretagets nuvarande förvaltning. Köpesumman för hyresfastigheten ska därför baseras på det 

marknadsvärde som motsvarar fastighetens årliga driftnetto (SABO 2007, s 9). 

 

 Marknadsvärde på öppna marknaden 

 

Hyresfastighetens marknadsvärde på öppen marknad kan vara högre än värdet i nuvarande förvaltning, 

då det kan finnas aktörer som anses leverera högre driftnetto vid effektiv förvaltning. Den aktör som 

anses ge högst driftnetto lägger därmed ett anbud med högst pris för fastigheten (SABO 2007, s 10). 

 

 Marknadsvärde som bostadsrätt 

 

När hyresfastigheten ombildats till bostadsrätter värderas bostadsrätterna till det värde de enskilda 

köparna är villiga att betala i insats och årsavgift till bostadsrättsföreningen, som sker vid en 

förhandling mellan fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen (SABO 2007, s 10). 

 

2.11 Inflation 
 

En uppgång av prisnivåer i landet som leder till att penningvärdet minskar definieras som inflation. 

Det finns olika sätt som inflation kan uppstå ifrån som exempelvis genom: centralbankerna trycker upp 

för stora mängder sedlar, konsumtionen av varor ökar mer i förhållande till vad som produceras eller 

om kostnaderna för att tillverka varor stiger. Vanligtvis mäts inflation i Sverige enligt förändring i 

konsumentprisindex (KPI) som tar hänsyn till prisutvecklingen på olika varor och tjänster. KPI 

förändras därför beroende av hur mycket konsumtionen varierar i landet (SCB 4, 2017). I Sverige har 

riksbanken fastställt att inflationsmålet ska utgöras av 2,00 % eftersom en för hög inflation kan 

fluktuera mycket i jämförelse med låg inflation, vilket kan påverka landets ekonomi negativt. Däremot 

kan en för låg inflation leda till deflation, vilket innebär att framtida priserna minskar. Därför har 

riksbanken fastställt inflationsmålet till ett lågt men positivt tal (Riksbanken, 2012). 
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Figur 3 – Procentuell förändring av inflationstakten enligt KPI (Källa: SCB 1)  

 

Diagrammet i figur 3 ovan visar den procentuella förändringen i jämförelse med motsvarande månad 

föregående år för inflationstakten enligt KPI beräknat från och med januari år 2007 till och med juni år 

2017. Den senaste mätningen i juni år 2017 visar att inflationsnivån är 1,70 % enligt KPI och under de 

senaste fem åren har inflationsnivån varierat mellan -0,50 % och 1,90 %.   
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3 Metod 
 

3.1 Fastigheten X 
 

Fallstudien har genomförts för en hyresfastighet som är centralt belägen i Gnesta kommun och har 

fastighetsbeteckningen X med adresserna: X.  Fastigheten består av två trevånings-hus som utgörs av 

totalt 44 lägenheter som är jämnt fördelade i fastigheten, där det finns totalt fem olika lägenhetstyper 

med olika boendeyta. Det finns också sju förråd (lager) som inte är värmeförsedda och fastighetens 

olika objektstyper med dess specifika areor och antal kan utläsas i tabellen nedan (Gnestahem, 2015):  

Tabell 1 – Objektstyper med specifika areor för fastigheten X 

Objektstyp Area (m2) Antal objekt 

1 rum med kokvrå 35 m2 8 

2 rum och kök 72 m2 14 

2 rum och kök 71 m2 7 

2 rum och kök 70 m2 1 

3 rum och kök 90 m2 14 

Ouppvärmda lager 15 m2 7 

   

Totalt bostäder 3110 m2 44 

Totalt ouppvärmda lager 15 m2 7 

Totalt fastigheten X 3125 m2 51 

 

I dagsläget är alla objekten i fastigheten uthyrda och intäkterna till Gnestahem utgörs av hyra för 

bostäderna och VLU-avgift/underhåll samt hyra för de ouppvärmda förråden. De sammanställda 

intäkterna för respektive objekt i fastigheten visas i nedanstående tabell (Gnestahem, 2015): 

Tabell 2– Sammanställda årliga intäkter för fastigheten X   

Intäktstyper Årsintäkter (SEK) Antal intäktstyper 

Hyra bostäder 2 873 773 SEK 44 

VLU-avgift 8 124 SEK 4 

Hyra ouppvärmda lager 7 250 SEK 7 

   

Totalt fastigheten X 2 889 147 SEK 55 

 

Informationen som visas i tabell 1 och tabell 2 har använts som underlag till 

beräkningsförutsättningarna för värdering av fastigheten och hyreslägenheterna. I kalkyleringarna som 

har tillämpats vid beräkningarna är intäktstyperna fördelade för respektive objektstyp dessa tillhör.  

 

3.2 Värdering av köpoptioner  
 

De metoder som använts för att utföra värderingen av köpoptionerna vid införande av hyrköp både 

beskrivs och har genomförts enligt följande ordning i nedanstående figur: 
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Figur 4 – Beskrivning av processen för värdering av köpoptionerna 

 

Figuren ovan beskriver processen för värderingen av köpoptionerna där första steget utgörs av 

värdering av hyresfastigheten X. Fastigheten har värderats utifrån värdeår 2021 med hänsyn till 

färdigställd stambytesrenovering och därefter har hyreslägenheterna värderats baserat på 

marknadsvärdet av fastigheten. Därefter har statistiska data av ortspriser för genomförda transaktioner 

av bostadsrätter i närliggande områden i Gnesta kommun sammanställs, för att bedöma framtida 

bostadsrättspriser av lägenheterna i fastigheten. Därefter har statistik om genomsnittliga disponibla 

medianhushållsinkomster för de boende i fastigheten, bidrag för sociala ersättningar samt arbetslöshet 

och sysselsättningsgrad för invånarna i Gnesta kommun framtagits. Slutligen har värdering av 

köpoptionerna av lägenheterna i relation till hushållens uppskattade sparande genomförts, där 

värderingen av köpoptionerna har värderats enligt hyreslägenheternas värde i Gnestahems nuvarande 

förvaltning. 

 

I kalkyleringarna av de beskrivna metoderna för värderingsprocessen i figur 4 har det använts tre olika 

scenarier med varierande beräkningsförutsättningar och nyckeltal som baseras på: faktisk 

fastighetsinformation, tidigare genomförd värdering av fastigheten X, schabloniserade värden och 

antaganden som gjorts utifrån den rådande situationen på bostadsmarknaden. De tre valda scenarierna 

skiljer sig beroende av följande antagna variabler: 

• Årlig inflationsnivå 

• Tillväxt av hyresintäkter som följer årlig inflationstillväxt 

• Tillväxt av drift-och underhållskostnader som följer årlig inflationstillväxt 

• Årlig direktavkastning för ouppvärmda lager 

• Årlig direktavkastning för bostäder 

• Årlig direktavkastning för restvärde  

• Årlig kalkylränta för driftnetto och restvärde 
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 Värdering av fastigheten 

 

En värdering av fastigheten har genomförts genom kassaflödesmetoden med hjälp av 

värderingstjänsten Datscha för att bedöma fastighetens totala marknadsvärde, som gett underlag för 

värderingen av lägenheterna. Beräkningsförutsättningarna som ligger till grund för värderingen av 

fastigheten är uppdelat för bostäder och ouppvärmda lager med avseende på följande faktorer: area, 

hyra, drift- och underhåll, vakansgrad och renoveringskostnad för stambyte. De olika nyckeltal som 

har antagits och använts i beräkningarna för ett valt startår är: fem-årig kalkylperiod, inflation, 

direktavkastningskrav för restvärde och kalkylränta för driftnetto och restvärde. Eftersom stambyte av 

fastigheten kommer påbörjas år 2018 och vara färdigställd år 2021, baseras köpoptionernas framtida 

värde på en värdering utifrån efter färdigställd renovering av fastigheten år 2021. Värderingen av 

fastigheten enligt värdeår 2021 har därför genomförts i två steg som utgörs av två 

kassaflödesberäkningar: 

 

1. Beräkning av fastighetens marknadsvärde enligt värdeår 2017 före genomförd renovering.  

2. Beräkning av fastighetens marknadsvärde enligt värdeår 2021 efter genomförd renovering som 

baseras på kalkyleringen i steg 1, då fastighetens marknadsvärde bedömts enligt värdeår 2017. 

De antaganden som har använts utgår från: schabloniserade värden som uppskattats genom Datscha, 

värden som använts vid tidigare genomförd värdering av fastigheten för värdeår 2016, 

fastighetsobjektens specifika areor och sammanställda intäkterna för fastighetens olika objektstyper 

samt riksbankens inflationsmål (Datscha, 2017) (Gnestahem, 2015) (Riksbanken, 2012). 

 

 Värdering av lägenheter 

 

Lägenheternas värdering baseras på det bedömda marknadsvärdet av fastigheten, där varje lägenhet 

har värderats utifrån ett genomsnittligt marknadspris per kvadratmeter och boendeyta. Även en 

schabloniserad faktor som baseras på rumshyran i relation till rumsytan i jämförelse med lägenheterna 

som består av ett rum och kök har använts i kalkyleringen. På grund av brist på tillgång till information 

om lägenheterna har det dock inte tagits hänsyn till andra faktorer som påverkar marknadsvärdet 

såsom standard, läge i fastigheten, tillgång till balkong, planlösning etc.  

 

 Statistiska ortsprisdata  

 

Statistiska ortsprisdata för tidigare utförda transaktioner av bostadsrätter som utgörs av 

jämförelseobjekt har framtagits från Valueguard. Analys av ortsprisdata utgör underlag för priser 

hyresrätterna i fastigheten X ska värderas till om de ombildas till bostadsrätter. Statistiken har 

anpassats utifrån transaktionsår, byggår och avstånd till fastigheten X.  

 

 Statistiska data om invånare i Gnesta kommun 

 

För att värdera köpoptionerna av lägenheterna i relation till hyresgästernas genomsnittliga disponibla 

medianhushållsinkomstnivåer, har statistiska data framtagits för att användas som underlag för 

värderingen. Hushållen kan bestå av flera olika hushållstyper med en eller flera personer och 

inkomststatistiken baseras endast på ålder i hushållet. Disponibla hushållsinkomstnivåer för boende i 

fastigheten X har framtagits genom inkomststatistik. Även statistik om genomsnittliga disponibla 

medianhushållsinkomstnivåer, sociala ersättningar, arbetslöshet för invånare i Gnesta kommun har 
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sammanställts för att ge en översikt av livssituationen för boende i närliggande områden till 

fastigheten. 

 

 Värdering av köpoptionerna 

 

Köpoptionerna och optionstiden har värderats med hänsyn till det bedömda marknadsvärdet för 

hyreslägenheterna i Gnestahems nuvarande förvaltning och jämförts med de boendes uppskattade 

sparande. Eftersom en kontantinsats krävs som utgörs av minst 15 % av lägenheternas marknadsvärde 

för att utnyttja köpoptionen, måste sparandet för respektive hushåll i fastigheten X minst motsvara 

kontantinsatsen för varje lägenhetstyp. Hushållens uppskattade sparande per år utgår ifrån 

hushållsparkvot av disponibel inkomst för de boende baserad på statistisk från SCB (SCB 6, 2017).  

 

Beräkning av kontantinsatserna för köpoptionerna av lägenheterna har uppskattats till både 15 % och 

25 %. Kontantinsatserna har sedan värderats med startår från värdeår 2021 och därefter 

marknadsanpassats över en tio-årsperiod mellan åren 2021–2030, utifrån de antagna inflationsnivåerna 

för de tre olika scenarierna. Det uppskattade sparandet för hushållen har inte anpassats till räntor, andra 

avkastingsrelaterade faktorer eller tidigare sparat kapital. Därför utgår uppskattningen av hushållens 

sparande ifrån att sparandet påbörjas år 2021 och uppgår till samma storlek per år under tio år. Baserat 

på värderingen av kontantinsatserna för köpoptionerna i jämförelse med hushållens uppskattade 

sparande, kan ett förslag på hyrköpsavtal framtas med köpoptionspris och optionstid för respektive 

lägenhet i fastigheten. 

 

3.3 Intervjuer och enkätstudie  
 

 Information av bostadsbolag 

 

Information från två olika bostadsbolag som tidigare genomfört hyrköp har insamlats genom en 

enkätstudie och har analyserats kvalitativt. Svaren på enkätfrågorna har utgjort underlag och varit 

vägledande för hur förslagen på hyrköpsavtal kan utformas, se bilaga 3 och 4 för att utläsa 

enkätfrågorna och svaren. Kvalitativ information har insamlats genom två öppna djupintervjuer med 

anställda personer på bostadsbolag som har kunskap om fastighetssektorn. Denna information har varit 

grundläggande för att dra slutsatser och analyser om hur hyrköp ska tillämpas av Gnestahem. Förslag 

på alternativa modeller och bosparande har också delgivits. Se bilaga 1 och 2 för intervjufrågorna och 

kapitel 5. Resultat - Intervjuer och enkätstudie för de tillhörande svaren. 

 

3.4 Förslag på köpoptionsavtal  
 

Baserat på resultatet från värderingen av köpoptionerna som utformats i relation till statistiska data om 

hyresgästernas hushållsinkomstnivåer och deras uppskattade sparande, har ett förslag på ett 

hyrköpsavtal utformats med köpoptionspris och optionstid för respektive lägenhet i fastigheten. En 

slutsats har sedan gjorts om de boende har råd att förvärva hyreslägenheterna vid en ombildning. 

Slutsatsen utgör underlag till om hyrköpsmodellen är en modell som är möjlig att tillämpa för 

fastigheten X eller eventuellt andra fastigheter inom Gnestahems fastighetsbestånd.  



31 

 

4  Resultat - Värdering 
 

4.1 Värdering av hyresfastigheten enligt scenarier 
 

Kalkyleringen för värderingen av fastigheten har genomförts baserat på tre olika scenarier. De olika 

scenarierna skiljer sig avseende: inflationsnivå, tillväxt av hyresintäkter, tillväxt av drift- och 

underhållskostnader, direktavkastning för ouppvärmda lager, direktavkastning för bostäder och 

restvärde samt kalkylränta för driftnetto och restvärde. Förutsättningarna som har använts för 

respektive scenario beskrivs enligt nedanstående tabell: 

Tabell 3 – Förutsättningar för beräkningar av respektive scenario  

Scenariotyp Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Årlig inflationsutveckling 1,00 % 1,50 % 2,00 % 

Hyresintäkter antas öka med årlig inflationstillväxt  1,00 % 1,50 % 2,00 % 

Drift-och underhållskostnader antas öka med årlig inflationstillväxt 1,00 % 1,50 % 2,00 % 

Årlig direktavkastning för ouppvärmda lager   7,75 % 10,00 % 12,25 % 

Årlig direktavkastning för bostäder och restvärde 5,00 % 5,25 % 5,75 % 

Årlig kalkylränta för driftnetto och restvärde 6,00 % 6,75 % 7,75 % 

 

I tabellen ovan har antaganden för förutsättningarna gjorts som använts vid beräkningarna av 

respektive scenariotyp. De antagna förutsättningarna för respektive scenario baseras på: 

schablonvärden utifrån marknadsmässig information genom Datscha, tidigare värdeutlåtande av 

Gnestahem och riksbankens inflationsmål som definieras av att den årliga ökningen av KPI ska 

motsvaras av 2,00 % (Datscha, 2017) (Gnestahem, 2015) (Persson, 2017) (Riksbanken, 2017). 

 

 Scenario 1 

 

De olika beräkningsförutsättningarna för scenario 1 utgår från en antagen konstant årlig 

inflationstillväxt i form av 1,00 % baserat på tidigare värdeutlåtande av Gnestahem (Gnestahem, 

2015). Inflationstillväxten är lägre än riksbankens uppsatta inflationsmål. Den årliga 

direktavkastningen och restvärde för bostäder respektive lager har antagits till 5,00 % för bostäder och 

7,75 % för lager baserat från tidigare utlåtande av Gnestahem samt schablonvärden från Datscha. En 

antagen årlig kalkylränta för driftnetto och restvärde representeras av summan av direktavkastningen 

för bostäder adderat med inflationstillväxten som motsvaras av 6,00 % (Datscha, 2017).  

 

 Scenario 2 

 

Antagen inflationstillväxt för scenario 2 baseras på en konstant årlig inflationstillväxt av 1,50 % som 

är något lägre än riksbankens uppsatta inflationsmål. Bakgrunden till den valda inflationsnivån är på 

grund av att inflationstillväxten i Sverige har varit lägre än 2,00 % under de senaste fem åren (SCB, 

2017). Den årliga direktavkastningen för respektive lokalslag och dess restvärde har antagits till     

5,25 % för bostäder och 10,00 % för lager baserat på schablonvärden från Datscha. Årlig kalkylränta 

för driftnetto och restvärde har antagits till 6,75 %, vilket är summan av den årliga direktavkastningen 

för bostäder adderat med inflationstillväxten (Datscha, 2017). 
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 Scenario 3 

 

Beräkningsförutsättningarna för scenario 3 utgår från en antagen konstant årlig inflationstillväxt, som 

motsvarar riksbankens uppsatta inflationsmål för tillväxt av KPI, vilket utgörs av 2,00 %. Den årliga 

direktavkastningen och restvärde för bostäder respektive lager har antagits till 5,75 % för bostäder och 

12,25 % för lager baserat på schablonvärden från Datscha. Nivån för den årliga kalkylräntan för 

driftnetto och restvärde har antagits till att utgöras av summan av direktavkastningen för bostäder 

adderat med inflationstillväxten, vilket är 7,75 % (Datscha, 2017).  

 

 Steg 1 - Fastighetens marknadsvärde år 2017 före genomförd renovering 

 

Värderingen av fastigheten har genomförts med kassaflödesmetoden enligt de två steg som beskrivs i 

3.2.1 Värdering av fastigheten och förutsättningarna i tabell 3 ovan. Fastigheten har värderats enligt 

kassaflödesmetoden med hjälp av en värderingstjänst som är utformad av Datscha. Marknadsvärdet av 

fastigheten har värderats enligt värdeår 2021 baserat på genomförd stambytesrenovering, som kommer 

genomföras under tre år från och med år 2018 och vara färdigställd år 2021 (Persson, 2017).  

 

Förutsättningarna som ligger till grund för värderingen av fastigheten är uppdelat för varje lokalslag 

som är bostäder och ouppvärmda lager. Beräkningsförutsättningarna och nyckeltalen som har använts i 

kalkyleringen för värderingen av marknadsvärdet enligt värdeår 2017 för hyresfastigheten X, baserat 

på de tre olika scenarierna (se tabell 3) är följande (Gnestahem, 2015) (Persson (2017): 

Tabell 4 – Förutsättningar och nyckeltal för fastigheten X  

Förutsättningar och nyckeltal för fastigheten X 

Startår År 2017 

Kalkylperiod 5 år 

Area bostäder (m2) 3110 m2 

Area ouppvärmda lager (m2) 15 m2 

Hyra bostäder (SEK/m2) 927 SEK/m2 

Hyra ouppvärmda lager (SEK/m2) 483 SEK/m2 

Drift- och underhållskostnader bostäder (SEK/m2) 635 SEK/m2 

Drift- och underhållskostnader ouppvärmda lager (SEK/m2) 100 SEK/m2 

Vakansgrad bostäder 0,00 % 

Vakansgrad ouppvärmda lager 12,00 % 

Total renoveringskostnad för stambyte av alla 44 lägenheter (jämnt fördelad  

från och med år 2018 och tre år framåt till år 2021) (SEK) 

7 480 000 SEK 

(170 000 SEK/lgh) 

 

De ovan beskrivna förutsättningarna och nyckeltalen bygger på: faktisk fastighetsinformation för 

fastigheten X, tidigare genomförd värdering av fastigheten samt schabloniserade värden som 

framställts av Datscha. För finansiering av kostnaden för stambytesrenovering av lägenheterna har 

inga lånekostnader i form av räntor eller amorteringar medtagits i beräkningarna. Finansieringen av 

renoveringskostnaden har antagits bestå av Gnestahems egna kapital (Persson, 2017).  

Fullständiga kalkyleringar med resultaten av det bedömda marknadsvärdet år 2017 för respektive 

scenario visas i bilaga 7–8, 10–11 och 13–14 och har genomförts i Datscha. I tabell 5 nedan visas det 

bedömda marknadsvärdet baserat på förutsättningarna och nyckeltalen i tabell 4: 
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Tabell 5 – Bedömt marknadsvärde för fastigheten X år 2017 för respektive scenario 

Bedömt marknadsvärde för fastigheten X år 2017 

Scenariotyp Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Inflation 1,00% 1,50% 2,00% 

Hyresintäkter antas öka med inflationstillväxten  1,00% 1,50% 2,00% 

Drift-och underhållskostnader antas öka med inflationstillväxten 1,00% 1,50% 2,00% 

Direktavkastning för ouppvärmda lager   7,75 % 10,00 % 12,25 % 

Direktavkastning för bostäder och restvärde   5,00% 5,25% 5,75% 

Kalkylränta för driftnetto och restvärde 6,00% 6,75% 7,75% 

Marknadsvärde år 2017 (SEK) 18 576 000 17 329 000 15 241 000 

Marknadsvärde år 2017 (SEK/m2) 5 944 5 545 4 877 

 

I tabellen ovan visas det bedömda marknadsvärdet år 2017 för fastigheten X för respektive scenariotyp 

och marknadsvärdet skiljer sig påtagligt beroende av scenariot värderingen baseras på.  

 

 Steg 2 - Fastighetens marknadsvärde år 2021 efter genomförd renovering  

 

Värderingen av marknadsvärdet för fastigheten beräknat för år 2021 baseras på samma grundläggande 

förutsättningar som använts vid kalkyleringen av marknadsvärdet för år 2017 för de tre olika 

scenarierna. Därför utgörs beräkningsförutsättningarna för marknadsvärdet år 2021 av samma data 

som uppkommit år 2021 i kalkyleringen i 4.1.4 Steg 1 - Fastighetens marknadsvärde år 2017 före 

genomförd renovering ovan. Däremot har det antagits att hyresintäkterna för bostäder har ökat med     

5 SEK/m2 och drift- och underhållskostnaderna för bostäder har minskat med 150 SEK/m2 efter 

stambytesrenoveringen (Persson, 2017). Hyresintäkterna och drift- och underhållskostnaderna för 

bostäder har därför justerats utifrån samma data som uppkommit år 2021 i kalkyleringen för 

marknadsvärdet år 2017. De fullständiga kalkyleringarna och resultaten av det bedömda 

marknadsvärdet år 2021 för respektive scenario visas i bilaga 9, 12 och 15. 

Tabell 6 – Bedömt marknadsvärde för fastigheten X år 2021 baserat på genomförd renovering för 

respektive scenario 

Bedömt marknadsvärde för fastigheten X år 2021 

Scenariotyp Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Inflation 1,00% 1,50% 2,00% 

Hyresintäkter antas öka med inflationstillväxten 1,00% 1,50% 2,00% 

Drift-och underhållskostnader antas öka med inflationstillväxten 1,00% 1,50% 2,00% 

Direktavkastning för ouppvärmda lager 7,75 % 10,00 % 12,25 % 

Direktavkastning för bostäder och restvärde 5,00% 5,25% 5,75% 

Kalkylränta för driftnetto och restvärde 6,00% 6,75% 7,75% 

Marknadsvärde år 2021 (SEK) 27 436 058 26 467 148 24 477 992 

Marknadsvärde år 2021 (SEK/m2) 8 780 8 469 7 833 

 

I tabellen ovan visas det bedömda marknadsvärdet år 2021 för fastigheten X för respektive 

scenariotyp. Ökningen av marknadsvärdet från år 2017 till år 2021 för varje scenario överstiger den 

totala renoveringskostnaden av fastigheten som utgörs av 7 480 000 SEK, vilket betyder att 

investeringskostnaden för en stambytesrenovering av fastigheten bör vara lönsam.  
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4.2 Värdering av hyreslägenheterna enligt scenarier 
 

En marknadsvärdesbedömning har utförts för år 2021 för varje lägenhet i fastigheten. Med hänsyn till 

att fastigheten är värderad baserat på schabloniserade värden, bygger värderingen av lägenheterna på 

beräknat marknadsvärde/m2 per lägenhetsstorlek. En schabloniserad faktor som baseras på förhållandet 

mellan hyran och rumsytan för varje lägenhet ingår också i kalkyleringen, där ytan av ett rum antas 

motsvara 35 m2. Andra värdepåverkande faktorer för varje specifik lägenhet som bör tas i beaktning är 

exempelvis: läge, balkong, standard och planlösning. Dessa har inte medtagits i beräkningarna på 

grund av brist på specifik information för varje lägenhet. Det bedömda marknadsvärdet år 2021 för de 

olika lägenhetstyperna enligt förutsättningarna i de tre scenariotyperna beskrivs i tabellen nedan: 

 

Tabell 7 – Bedömning av marknadsvärdet för lägenheterna i fastigheten X år 2021 baserad på 

genomförd renovering för de tre olika scenarierna 

Bedömt marknadsvärde för hyreslägenheterna i fastigheten X 

Scenariotyp 
Rums-

typ 

Yta 

(m2) 

Yta/ 

rum 

(m2) 

Schablonfaktor 

(Hyra i relation 

till rumsyta) 

Antal  

lgh 
År 2021 

Scenario 1 

3 ROK 90 30 0,86 14 677 314 

2 ROK 72 36 1,03 14 650 222 

2 ROK 71 36 1,01 7 632 285 

2 ROK 70 35 1,00 1 614 600 

1 ROK 35 35 1,00 8 307 300 

Totalt Marknadsvärde (SEK)  26 084 502 

Totalt Marknadsvärde (SEK/m2)  8 387 

Scenario 2 

3 ROK 90 30 0,86 14 653 323 

2 ROK 72 36 1,03 14 627 190 

2 ROK 71 36 1,01 7 609 889 

2 ROK 70 35 1,00 1 592 830 

1 ROK 35 35 1,00 8 296 415 

Totalt Marknadsvärde (SEK)  25 160 552 

Totalt Marknadsvärde (SEK/m2)  8 090 

Scenario 3 

3 ROK 90 30 0,86 14 604 260 

2 ROK 72 36 1,03 14 580 090 

2 ROK 71 36 1,01 7 564 088 

2 ROK 70 35 1,00 1 548 310 

1 ROK 35 35 1,00 8 274 155 

Totalt Marknadsvärde (SEK)  23 271 060 

Totalt Marknadsvärde (SEK/m2)  7 483 

 

Totalt marknadsvärde år 2021 som visas i tabell 7 för alla lägenhetstyper i fastigheten baserat på 

respektive scenario är lägre i jämförelse med marknadsvärdet för fastigheten som visas i tabell 6 ovan. 

Anledningen till detta är att schablonfaktorn för hyran i relation till rumsytan är betydligt lägre för tre 

rum och kök i jämförelse med de andra lägenhetstyperna. Dessutom baseras marknadsvärdet av 

lägenheterna endast på ytan som utgörs av bostäder inom fastigheten (3110 m2) och inte på den totala 

fastighetsytan (3125 m2), som består av både bostäder och ouppvärmda förråd. 
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 Hyreslägenheternas framtida marknadsvärde 

 

Bedömning av marknadsvärdet som är beräknat för framtida köpeår och respektive lägenhetstyp i 

fastigheten visas i tabell 23, bilaga 16. Framtida marknadsvärden för köpeåren är beräknade för 

samtliga scenarier med köpeår från och med år 2021 till och med år 2030. Enligt detta kan ett årligt 

framtida sparande till kontantinsats uppskattas för varje lägenhetstyp, scenariotyp och köpeår.   

 

4.3 Undersökning av ortsprisdata för bostadsrätter 
 

 Jämförelsebara objekt i Gnesta kommun 

 

För att bedöma vad lägenheterna i fastigheten X kan värderas till efter utförd ombildning till 

bostadsrätter har statistik för ortspriser för ej nyproducerade bostadsrätter sammanställts. 

Undersökning av ortspriserna baseras på försäljningspriser av lägenheter under tidsperioderna 2012-

01-15 – 2017-01-15 och 2007-01-15 – 2017-01-15 i närliggande områden till fastigheten. De 

jämförelsebara objekten har valts utifrån statistik från försäljningspriser av lägenheter som antingen 

består av: 1 ROK, 2 ROK eller 3 ROK. Byggåren antas vara senast år 2007 och sammanställda 

ortspriserna visas i tabell 27, bilaga 20. I bilaga 20 kan det utläsas att de genomsnittliga 

kvadratmeterpriserna inom Gnesta kommun för ej nyproducerade bostadsrätter uppgår till cirka 

22 000–21 000 SEK/m2 år 2017 med genomsnittlig årlig pristillväxt av ungefär 9 %. Den årliga 

pristillväxten skiljer sig inte nämnvärt för utförda transaktioner de senaste fem och tio åren.  

Ortspriser av jämförelsebara objekt för både med och utan nyproducerade bostadsrätter under 

tidsperioderna 2012-01-15 – 2017-01-15 och 2007-01-15 – 2017-01-15 i närliggande områden till 

fastigheten X visas i tabell 28, bilaga 21. Objekten har valts utifrån samma förutsättningar som i 

bilaga 20. Byggår för icke nyproducerade bostadsrätter antas vara senast år 2007 och byggår för 

nyproducerade bostadsrätter antas vara tidigast år 2008. I bilaga 21 kan det utläsas att de 

genomsnittliga kvadratmeterpriserna inom Gnesta kommun för både med och utan nyproducerade 

bostadsrätter är cirka mellan 27 000–26 000 SEK/m2 år 2017 med en genomsnittlig årlig pristillväxt 

mellan 8–11 %. Den årliga pristillväxten för transaktioner som genomförts de senaste fem åren är lite 

högre i jämförelse med de som utförts under en tio-årsperiod. Då lägenheterna inom fastigheten X är 

byggda tidigare än år 2007, är ortspriserna för ej nyproducerade bostadsrätter i bilaga 20 mer lämpliga 

att användas som underlag för värdering efter ombildning. Ortspriserna för både med och utan 

nyproducerade bostadsrätter kan dock användas som komplement, då det är svårt att bedöma framtida 

bostadsrättspriser.  

 

Eftersom lägenheterna i fastigheten tidigast kan ombildas till bostadsrätter år 2021 kan ortspriserna för 

bostadsrätter i Gnesta kommun förändras i framtiden. Därför bör ortspriserna justeras till det pris som 

liknande objekt kan säljas för på marknaden i Gnesta, under det år en eventuell ombildning av 

fastigheten sker. Framtida ortspriser med antagen årlig prisutveckling från år 2017 till och med år 2021 

för ej nyproduktion samt både med och utan nyproduktion har därför utförts och visas i tabell 29 och 

tabell 30, bilaga 22. 
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4.4 Disponibla hushållsinkomstnivåer 
 

 Inkomstnivåer per hushåll i fastigheten X 

 

Sammanställning av disponibla inkomstnivåer per hushåll för hyresrätter, ålder och hushållstyp i 

Gnesta kommun baserad på statistik från år 2015 har genomförts, för att jämföras med de 

genomsnittliga disponibla inkomstnivåerna för hushållen i fastigheten X. Disponibel inkomst 

representerar summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster subtraherat med skatt och andra 

transfereringar där även vinst och förlust av kapital vid försäljning av tillgångar ingår. I tabellen nedan 

kan de genomsnittliga disponibla inkomstnivåerna med medel- och medianvärde för olika ålder utläsas 

(se tabell 12, bilaga 5 för fullständig tabell): 

Tabell 8 – Disponibla inkomster för hushåll i hyresrätter i Gnesta år 2015 (Källa: SCB 3, 2017) 

Disponibla inkomstnivåer för hushåll boende i hyresrätt i Gnesta kommun baserad på statistik från år 2015 

Ålder Hushållstyp 

Medelvärde/år 

(kSEK) 

År 2015 

Medianvärde/år 

(kSEK) 

År 2015 

Medelvärde/mån 

(kSEK) 

År 2015 

Medianvärde/mån 

(kSEK) 

År 2015 

20+ år 
samtliga 

personer 
268.9 190.9 22.4 15.9 

20–64 år 
samtliga 

personer 
257.9 204.6 21.5 17.1 

65+ år 
samtliga 

personer 
290.1 167.1 24.2 13.9 

 

I tabell 8 ovan kan det utläsas att medianvärdet per månad för de disponibla inkomstnivåerna är cirka 

17 000 SEK/månad för invånare med en ålder mellan 20–64 år och 14 000 SEK/månad för invånare 

med en ålder över 65 år bosatta i hyresrätt i Gnesta kommun. De disponibla inkomstnivåerna per 

hushåll för boende i fastigheten X med respektive ålder och hushållstyp har framtagits. Nedan i tabell 

9 visas de disponibla inkomstnivåerna de boende i fastigheten baserad på statistik från år 2015:  

Tabell 9 – Disponibla hushållsinkomstnivåer i fastigheten X år 2015 (Källa: SCB 6, 2017) 

Disponibla inkomstnivåer för hushåll i fastigheten X baserad på statistik från år 2015  

 Ålder Hushållstyp 

Medelvärde/år 

(kSEK) 

År 2015 

Medianvärde/år 

(kSEK) 

År 2015 

Medelvärde/mån 

(kSEK) 

År 2015 

Medianvärde/mån 

(kSEK) 

År 2015 

20+ år 
samtliga 

personer 
X X X X 

20–64 år 
samtliga 

personer 
X X X X 

65+ år 
samtliga 

personer 
X X X X 

 

Medianvärdet per månad för de disponibla inkomstnivåerna per hushåll i fastigheten X uppgår till 

nästan X SEK/månad med en ålder mellan 20–64 år och ungefär X SEK/månad för ålder över 65 år. 

Inkomstnivåerna för boende i hyresrätt Gnesta kommun skiljer sig inte anmärkningsvärt för de boende 

i fastigheten X. Eftersom medianvärdet är ett mer representativt värde än medelvärdet, utgår 

beräkningarna för uppskattning av sparandet till kontantinsatser från medianvärdet.  
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4.5 Sparande till kontantinsats 
 

För att de boende ska ha möjlighet att kunna köpa sin lägenhet vid en eventuell ombildning måste de 

ha tillräckligt med kapital i form av kontantinsats, som minst motsvarar värdet för en kontantinsats och 

utgör 15 % av försäljningspriset för lägenheten. Faktorer som avgör nivån för hur mycket kapital som 

hushållen kan spara är en kombination av disponibel inkomst i relation till boendeutgifter och 

levnadsomkostnader. Därför har beräkningar av disponibla inkomstnivåer efter betalda boendeutgifter 

i form av hyra för boende i fastigheten utförts, som visas i tabell 13, bilaga 6. I bilaga 6 visas de 

disponibla hushållsinkomsterna efter betalda boendeutgifter för lägenheterna: 3 ROK (90m2), 2 ROK 

(72m2) samt 1 ROK (35m2). Beräkningar för de disponibla medianinkomstnivåerna för 2 ROK (71m2 

och 70m2) visas inte, då dessa har liknande hyra som 2 ROK (72m2). De disponibla 

hushållsinkomstnivåerna är beräknade för medianinkomster baserade på statistik från år 2015. 

Boendeutgifterna baseras på årlig hyra och bygger på faktisk fastighetsinformation från år 2017 före 

renovering enligt förutsättningarna i tabell 4. 

 

 Årligt sparande till kontantinsats 

   

En beräkning av uppskattat årligt sparande av kapital till kontantinsats i form av dels 15 % och dels  

25 % har utförts. I beräkningen har optionstiden för köpeår antagits till fem, sju eller tio år från år 2021 

efter genomförd renovering för lägenhetstyperna: 3 ROK (90m2), 2 ROK (72m2) samt 1 ROK (35m2). 

Lägenhetstyperna 2 ROK (71m2 och 70m2) visas inte då kontantinsatsen är ungefär lika stor som för 2 

ROK (72m2). Sparandet är beräknat för dels hur stor andel av disponibel inkomst hushållen måste 

spara per år och dels hur mycket sparandet ska bestå av per år för att uppnå kontantinsats av 15 % eller 

25 %. Det årliga sparandet har inte tagit hänsyn till räntor eller andra avkastningsrelaterade faktorer 

utan har antagits utgöra lika stor andel per år. Sparandet som krävs är beräknat för varje ålderskategori 

i hushållen och är uppdelat för scenario 1, 2 och 3, se tabell 24,25 och 26 i bilaga 17, 18 och 19.   

 

I jämförelse med statistik om hushållens genomsnittliga sparkvot av de disponibla inkomsterna i 

Sverige är hushållens sparkvot cirka 8,8 % enligt statistik från år 2016. Under de senaste fem åren har 

den genomsnittliga hushållsparkvoten varit cirka 8,0 % och ungefär 6,0 % under de senaste tio åren 

(Ekonomifakta, 2017). Därmed bör en hushållsparkvot mellan 5–7 % under en tio-årsperiod vara 

rimlig för de boende med sparande till en kontantinsats i form av 15 % för köp av lägenhet. Sparande 

till en kontantinsats av 25 %, som kräver en hushållsparkvot i form av cirka 8–11 % kan dock vara 

svårare, med hänsyn till statistiken för den genomsnittliga hushållsparkvoten i Sverige. Däremot ingår 

inte andra hushållsutgifter och levnadsomkostnader i beräkningen såsom inköp av livsmedel, telefoni, 

internet och kläder, vilket också påverkar de boendes sparmöjligheter. 

 

4.6 Sysselsättning, arbetslöshetsgrad och sociala ersättningar 
 

En viktig aspekt för att de boende ska ha möjlighet till sparande av kapital till köp av lägenhet vid 

ombildning är arbetsysselsättning. Därför presenteras nedanstående tabell med andelen av registrerad 

arbetskraft som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i Gnesta kommun: 

  



38 

 

Tabell 10 – Arbetslöshetsgrad eller sökande i program med aktivitetsstöd för invånare mellan ålder 

16–64 år i Gnesta kommun mellan åren 2012–2016 (Källa: Arbetsförmedlingen) 

Gnesta kommun, Öppen arbetslöshet eller sökande i program med 

aktivitetetstöd, ålder 16–64 år 
Procent av arbetskraften 

År 2016 5,50 % 

År 2015 5,30 % 

År 2014 5,80 % 

År 2013 7,30 % 

År 2012 6,70 % 

 

Enligt tabell 10 ovan uppgick arbetslöshetsgraden i Gnesta kommun under år 2016 till 5,50 % och 

andelen arbetslösa har minskat med cirka 1 % sedan år 2012%. Baserat på denna statistik kan det antas 

att arbetslöshetsgraden bland de boende i fastigheten utgörs av högst 5,50 %, vilket är lägre än 

genomsnittet i Sverige som är 7,60 % enligt statistik från år 2016 (Arbetsförmedlingen).  

 

Nedanstående tabell visar andelen av det totala antalet av invånare mellan 20–64 år i Gnesta kommun 

som försörjs med sociala ersättningar och bidrag inom olika kategorier. Tabellen visar statistisk 

information om invånare med en ålder av 20–64 år mellan åren 2014–2016: 

Tabell 11 – Antal och andel av invånare med ålder 20–64 som försörjdes med sociala ersättningar och 

bidrag i Gnesta kommun mellan åren 2016–2014 (Källa: SCB 2, 2017)  

Gnesta 

kommun 

Sjuk-

penning 

Sjuk- och 

aktivitets-         

ersättning 

Bidrag för 

arbetslöshet 

Arbets-

marknads 

åtgärder 

Ekonomiskt 

bistånd 

Totalt 

antal 

Total 

folkmängd 20–

64 år 

År 2016 217 317 46 154 47 781 5 859 

Procent 

av total 

folkmängd 

20–64 år 

3,70 % 5,41 % 0,79 % 2,63 % 0,80 % 13,33 %   

År 2015 218 330 39 165 58 810 5 777 

Procent 

av total 

folkmängd 

20–64 år 

3,77 % 5,71 % 0,68 % 2,86 % 1,00 % 14,02 %   

År 2014 185 331 55 187 62 820 5 739 

Procent 

av total 

folkmängd 

20–64 år 

3,22 % 5,77 % 0,96 % 3,26 % 1,08 % 14,29 %   

 

Enligt statistiken som visas i tabell 11 med statistik över sociala ersättningar och bidrag i Gnesta 

kommun, utgörs det totala antalet av folkmängden i ålderskategorin 20–64 år av cirka 13,3 %. Den 

totala andelen har minskat med cirka 1 % under de senaste två åren. Baserat på statistik från år 2016 är 

den totala andelen 13,3 % lite lägre än genomsnittliga totala andelen för hela Sverige som är 13,8 % 

(SCB 2, 2017).  Utifrån statistiken i tabell 10 och tabell 11 kan ett antagande göras om att de boende i 

fastigheten X, bör ha möjlighet till sparande av en kontantinsats av antingen 15 % eller  

25 %, enligt beräkningarna i bilaga 17, 18 och 19. Då andelen av både arbetslöshet och ersättningsstöd 

är lägre än för medelvärdet i Sverige, bör sannolikheten öka för att de boende ska ha möjlighet att 

spara till kontantinsats för köp av lägenhet. Det är dock oklart om de boende får beviljat banklån. 
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5 Resultat - Intervjuer och enkätstudie 
 

I detta kapitel presenteras svar från genomförda intervjuer. Det har utförts två öppna djupintervjuer 

som innefattar en intervju om andelsägarmetoden med Ulf Nyqvist som är VD vid AB 

Botkyrkabyggen och en intervju om bosparande med Jon Leo Rikhardson som är VD vid HSB 

Södermanland. De tillhörande frågorna till intervjuerna kan utläsas i bilaga 1 och 2.  Frågor och svar 

från enkätstudien kan utläsas visas i bilaga 3 och 4. Medverkande i enkätstudien var de två 

allmännyttiga bostadsbolagen: AB Stångastaden och Helsingborgshem. Båda bostadsbolagen har 

tidigare genomfört hyrköp för fastigheter inom sitt fastighetsbestånd.  

 

5.1 Intervju med Ulf Nyqvist, AB Botkyrkabyggen 
 

 Införande av andelsägarmetoden 

 

Det kommunala bostadsbolaget i Botkyrka, AB Borkyrkabyggen, införde andelsägarmetoden med 

anledning till att hyresrätter skulle ombildas till bostadsrätter i bostadsområden där hyresrätter är en 

dominerande boendeform. Med anledning till svårigheter att minst 2/3 av de boende skulle vara 

intresserade eller få beviljat banklån för bostadsköp infördes incitament till att köpa andelar i en 

fastighet. Botkyrkabyggens ambitioner var att ungefär 1/3 av de boende skulle bli andelsägare 

(Nyqvist, 2017). Nyqvist (2017) anser att andelsägarmetoden är en bra modell, eftersom de hyresgäster 

som inte vill köpa fortsätter hyra av grundandelsägaren som tidigare. Andelsägarna kvarstår som 

hyresgäster åt grundandelsägaren, fast med ansvar för det inre underhållet i lägenheterna.  

 

Bakgrunden till införandet av andelsäganderätter var också ett socialt projekt för att kunna skapa 

stabilitet i skolor och föreningsliv i miljonprogramsområden, då många av de boende med högre 

inkomster flyttade från Botkyrka (Nyqvist, 2017). Enligt Nyqvist (2017) har bostadsområdena som 

Botkyrkabyggen äger och förvaltar blivit stabilare med färre utflyttningar, där införandet av 

andelsäganderätter till stor del är en bidragande orsak. 

 

Innan andelsägande infördes bedömdes hyresgästernas inkomstnivåer för respektive fastighet i 

Botkyrkabyggens bestånd, där man utgick ifrån genomsnittliga hushållsinkomster och medianinkomst 

per person. Det kunde sedan konstateras att medelinkomstnivåerna var något lägre än 200 000 SEK/år 

per hushåll, vilket bidrog till att Botkyrkabyggen ansåg att andelsägarlägenheter kunde säljas, då en del 

av de boende troligtvis sparat kapital för framtida köp av bostadsrätt eller äganderätt (Nyqvist, 2017). 

 

 Tre pilotprojekt 

 

Botkyrkabyggen genomförde tre olika pilotprojekt för andelsägarmetoden där det första utfördes för ett 

miljonprogramsområde i Eriksberg. Värderingen av lägenheterna, som bestod av tre-fyra 

lägenhetstyper, utgick från samma princip som vid ombildning till bostadsrätter där hänsyn togs till 

bland annat kvalité, utsikt, våningsplan. Prissättningen på andelsäganderätten bestämdes sedan med 

hänsyn till att årsavgiften och egeninsatsen skulle motsvara hyran, men andelsägarna erhöll också ett 

prisavdrag eftersom de tar ansvar för det inre underhållet (Nyqvist, 2017). Eftersom det inte fanns 

någon prisbild för om andelsägarlägenheterna gick att sälja på andrahandsmarknaden krävdes en låg 

kontantinsats för att köpa dessa. Däremot nekade bankerna beviljande av banklån för köparna, vilket 

bidrog till att andelarna endast kunde köpas med kontantinsats eller lån utan säkerhet. Andelsköparna 

fick också en återköpsgaranti inom 24 månader utifall affärer på andrahandsmarknaden skulle utebli. 
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Totalt såldes 43 andelsäganderätter vilket motsvarar ungefär 20 % av de 210 lägenheterna i området 

(Nyqvist, 2017).  

 

Det andra pilotprojektet utfördes genom försäljningar av 22 tomma lägenheter i Storvreten, efter en 

stambytesrenovering av fastigheten genomförts. I likhet med det första pilotprojektet fanns det ingen 

prisbild av marknadspriset, vilket gjorde att lägenheterna såldes på öppna marknaden genom mäklare 

för ungefär 15 000 SEK/m2 med en årsavgift av cirka 700 SEK/m2 och år. Lägenheterna i det första 

pilotprojektet som var orenoverade bestod årsavgiften av cirka 800 SEK/m2 och år. Då priset för de 

renoverade lägenheterna var förhållandevis högt kunde de renoveras relativt dyrt (Nyqvist, 2017). 

 

Ett tredje pilotprojekt med andelsägande av nyproducerade lägenheter har undersökts, men har inte 

påbörjats av Botkyrkabyggen än. Projektet bygger på att finansieringen är fördelad på 50 % 

andelsäganderätter och 50 % hyresrätter, där en del av finansierandet av hyressättningen genomförts 

med hjälp av kontantinsatserna från andelsägarna. Till exempel skulle hyresnivåerna kunna minskas 

med cirka 200 SEK/m2 per år genom de erhållna kontantinsatserna, vilket kan vara ett intressant 

alternativ eftersom det råder osäkerhet att få statsbidrag som för nyproducerade hyresrätter (Nyqvist, 

2017). Enligt Nyqvist (2017) kan det vara enklare att finansiera hyreslägenheter vid andelsägande, då 

grundandelsägaren äger fastigheten och styr förvaltningen enligt ett samägande- och förvaltningsavtal i 

jämförelse med en bostadsrättsförening. 

  

 Processen för införandet  

 

I samband med det första pilotprojektet i Eriksberg hade Botkyrkabyggen informationsmöten för de 

boende i de tre fastigheterna i bostadsområdet som bestod av 350 lägenheter. Därefter inkom 

anmälningar från cirka 40 % av de boende i två av fastigheterna, men betydligt färre för den tredje 

fastigheten. Av den anledningen infördes andelsägande i de två fastigheterna med störst intresse, vilket 

utgjordes av 210 lägenheter. Sedan tilldelades de boende mera information om andelsägarmetoden av 

både Botkyrkabyggen och Andelsägarbolaget. Avslutningsvis informerades de boende om anmälan av 

köpintresse där anmälningstiden uppgick till cirka tre månader. Projektet avslutades därefter och då 

kunde inga fler hyresgäster anmäla sig för köpintresse (Nyqvist, 2017). 

 

 Boendekostnader och vinstintresse 

 

Enligt Nyqvist (2017) erhöll andelsägarna som köpte tre-rums lägenheter en minskad boendeutgift 

med utgörande av cirka 500 SEK lägre per månad i jämförelse med de andra hyresgästerna, vilket 

motsvarar de beräknade utgifterna för det inre underhållet. Eftersom kontantinsatserna var låga kunde 

många som sålde sina andelar på andrahandsmarknaden intjäna en betydande vinst, där bland annat 

andelsägarna av tre-rumslägenheter inkasserade en vinst mellan 700–600 000 SEK (Nyqvist, 2017). 

  

5.2 Intervju med Jon Leo Rikhardson, HSB Södermanland 
 

 Bosparande och kursutbud 

 

Bosparande hos HSB kan endast göras av HSB:s medlemmar genom Swedbank och bosparandet är 

uppdelat i två delar som innefattar: sparande av pengar och insamling av bosparpoäng i ett kösystem 

där antal bosparpoäng baseras på sparandets storlek. Syftet med bosparande hos HSB är att 

medlemmarna kan spara pengar till köp av bostad och utnyttja bosparpoängen, som ger förtur till köp 
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av HSB:s nyproducerade bostadsrätter eller till boende i hyresrätter hos HSB:s föreningar runt om i 

Sverige (Rikhardson, 2017). Enligt Rikhardson (2017) erbjuds styrelsemedlemmar i föreningar 

kursutbildningar av HSB där medlemmarna får nödvändig kunskap om fastighetsjuridik och ekonomi. 

Kurserna är viktiga eftersom styrelsemedlemmarna blir informerade om eventuella risker som kan 

uppstå och oftast är relaterade till tvister i samband med renoveringar. 

 

 Genomförandet och anledningar till ombildningar  

 

Rikhardson (2017) hävdar att målet med en ombildningsprocess är att alla lägenheterna i fastigheten 

ska ombildas till bostadsrätter. Anledningen till detta är att den bildade bostadsrättsföreningen måste 

köpa alla lägenheterna i fastigheten och hyra ut de ej ombildade hyresrätterna. Hyresrätterna som inte 

ombildats medför en ekonomisk belastning för föreningen. Däremot brukar de hyresrätter som inte 

ombildats vid försäljningstillfället ombildas inom en kort period efter (Rikhardson, 2017). 

 

Rikhardson (2017) anser att den främsta anledningen till ombildning inom Södermanland är att få egen 

kontroll över sitt boende med en annan boendeform, snarare än vinstintresse i spekulationssyfte. En 

styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan få mer inflytande över sitt eget boende och kommer 

därför närmare beslutsrätten, till skillnad från en hyresrättsinnehavare där fastighetsägaren bestämmer. 

Det kan dock krävas ett antal år för en bostadsrättsförening att fondera ihop kapital i jämförelse med 

en fastighetsägare, som oftast kan flytta kapital mellan fastigheterna i sitt bestånd (Rikhardson, 2017). 

 

 Ombildningar inom HSB  

 

Ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter hos HSB i Södermanland har bara förekommit vid ett 

fåtal tillfällen, där syftet inte varit att få blandade upplåtelseformer utan har skett på eget 

initiativtagande från hyresgästerna. Blandade upplåtelseformer beaktas mer när det byggs åt 

kommunen för att invånare med olika socioekonomiska förutsättningar ska kunna bosätta sig 

(Rikhardson, 2017). 

 

Enligt Rikhardson (2017) sker ombildningar oftare i storstäderna och anledningarna kan vara att det 

finns en större ”hävstång”, då värderingen av köpeskillingen vid en ombildning baseras på skillnaden 

mellan marknadspriset för en bostadsrätt och hyran för en hyresrätt. Det överenskomna priset är oftast 

lägre än marknadsvärdet för fastighetens kvadratmeterpris, då det kan finnas en skuld till fastigheten 

som behöver avräknas. Efter genomförd ombildning ska lägenheterna utgöras av minst 2/3 

bostadsrätter och kan sedan köpas för samma pris som marknadsvärdet (Rikhardson, 2017). 

 

 Bosparande och ombildningar inom allmännyttiga bostadsbolag 

 

Enligt Rikhardson (2017) kan det vara problematiskt med ombildningar inom allmännyttiga 

bostadsbolag, eftersom syftet med innehav av hyresrätter som upplåtelseform finns för att kunna 

erbjuda boende till kommuninvånare oavsett inkomstnivå. När ombildning till bostadsrätter sker hos 

kommunala bostadsbolag överges detta till viss del, vilket är en politisk fråga som påverkar 

kommuninvånarnas boendesituation. Bosparande är ett bra koncept att tillämpa som både innebär 

sparande av pengar till kontantinsats för köp av bostad och insamling av poäng i ett kösystem som ger 

förtur i en bostadskö (Rikhardson, 2017). Rikhardson (2017) hävdar dock att bosparande hos ett 

allmännyttigt bostadsbolag skulle betraktas som köavgift, då kommunala bostadsbolag har ett åtagande 

att arbeta med hyresrätter till skillnad från ett privat bostadsbolag som erbjuder bosparande. 
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6 Analys 
 

6.1 Införande av hyrköp  
 

Fastigheten X ligger centralt i Gnesta med gångavstånd från tågstationen och det råder låg vakansgrad 

i bostadsområdet. Det har inte skett många in- eller utflyttningar i området, vilket kan innebära att 

många av de boende trivs i bostadsområdet och i fastigheten (Persson, 2017). Gällande 

befolkningsförändringar mellan åren 2012–2016 i Gnesta kommun har utflyttningar varit på en jämn 

nivå, medan inflyttningar har ökat. Under år 2016 utgjordes antalet utflyttningar av 667 personer och 

antalet inflyttningar av 845 personer i Gnesta kommun (SCB 5, 2017). Baserat på statistiken för 

disponibla hushållsinkomstnivåer i tabell 9, har en majoritet av de boende i fastigheten liknande 

ekonomiska förutsättningar, då den mest förekommande ålderskategorin är 20–64 år (Persson, 2017). 

Enligt denna statistik kan det vara möjligt att införa hyrköp med ombildning av fastigheten eller någon 

av de intilliggande fastigheterna. Det är dock oklart om de boende har liknande social bakgrund i form 

av exempelvis utbildningsgrad och kulturell bakgrund, vilket kan försvåra en ombildningsprocess.  

 

Grundläggande för en lyckad ombildning är att de boende ska få en förbättrad gemenskap och känna 

trygghet i sitt bostadsområde. Eget bostadsägande medför även större inflytande och ökade möjligheter 

till att kunna påverka förvaltningen av boendet som exempelvis renovera sitt kök eller badrum. Enligt 

studien av Klingborg & Werner (2011) kan en ombildning också bidra med ett ökat socialt kapital och 

en förbättrad gemenskap. Utifall ombildning skulle genomföras är det viktigt att Gnestahem och 

Gnesta kommun, bidrar med stöd till bostadsrättsföreningen och utvecklar bra former för övertagandet 

av fastighetsförvaltningen.  Exempelvis kan det vara utbildningar inom fastighetsjuridik eller 

byggteknisk och ekonomisk kunskap. Gnestahem bör också hjälpa föreningen med upprättande av 

både ekonomisk- och underhållsplan för framtida drift- och renoveringsbehov av fastigheten (SABO 

2007, s 49). 

 

Baserat på statistiken av ortspriser i Gnesta kommun för både nyproducerade och äldre bostadsrätter 

kan en ombildning av fastigheten X vara en investeringsmöjlighet, som kan medföra vinster till om 

bostadsrätterna skulle säljas på andrahandsmarknaden. Ortspriserna för äldre bostadsrätter år 2017 med 

2 ROK (62–63 m2) i närliggande områden uppgår till ungefär 22 000 SEK/m2 och 26 000 SEK/m2 för 

både äldre och nyproducerade bostadsrätter, se bilaga 20–21. Fastighetens bedömda marknadsvärde 

för alla scenarier år 2021 efter genomförd renovering, som visas i tabell 7, uppgår till mellan 8 387–7 

483 SEK/m2. Därmed kan det finnas ett vinstintresse för de boende att ombilda. Generellt sett har 

bostadsrättspriset uppgått till det dubbla, med hänsyn till både ombildnings- och försäljningsår, för 

ombildningar som skett av allmännyttiga lägenheter i Stockholm mellan åren 1990–2004 (SABO 

2007, s 55). Framtida bostadsrättspriser kan dock inte fastställas, då dessa bestäms av en köpares 

betalningsvilja. Däremot, baserat på uppräkningar av bedömda framtida bostadsrättspriser enligt tabell 

29 och tabell 30 som visas i bilaga 22, kan en ombildning vara lönsam för hyresgästerna.  

 

Årsavgifterna enligt statistiken för ortspriser från år 2017 av både äldre och nyproducerade 

bostadsrätter i Gnesta kommun uppgår till mellan 757–709 SEK/m2 per år, vilket motsvarar en 

månadsavgift mellan cirka 3 900–3 700 SEK för 2 ROK, se bilaga 20–21. De nya totala 

boendekostnaderna för bostadsrättsinnehavarna efter en ombildning är dock svåra att bedöma, 

eftersom dessa baseras på olika bolånekrav avseende räntor och amorteringar för varje hushåll. 

Boendekostnaden varit liknande både före och efter för ombildningar som skett av allmännyttiga 
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lägenheter i Stockholm mellan åren 1990–2004 (SABO 2007, s 55). Baserat på detta kan framtida 

boendekostnader bli relativt oförändrade för hushåll vid en ombildning. 

 

Exempel på framtida boendekostnader vid en ombildning av fastigheten X, har beräknats och visas i 

bilaga 23–24.  Beräkningarna har utförts enligt scenario 3 med optionspris för en tio-årig köpoption av 

lägenhetstypen 2 ROK (72m2) som är den vanligaste lägenhetstypen i fastigheten. Anledningen till 

valet av scenario 3 är på grund av att den antagna inflationsnivån 2,00 % motsvarar riksbankens 

inflationsmål, vilket är sannolikt att inflationsnivån utgöra mellan åren 2021–2030. 

 

Exemplen i bilaga 23–24 utgår från kontantinsatserna 15 % respektive 25 % för olika månadsavgifter 

mellan 4 500–6 500 SEK/mån med bunden räntesats i form av 2,30 % och 2,05 %, enligt bolån som 

kan tecknas genom bankerna Swedbank och Handelsbanken i Sverige. Med hänsyn till 

amorteringskravet, som innebär att bolån från och med 71 % belåningsgrad ska amorteras med minst 

2 % per år av det totala bolånet, har exemplen utgått från amortering utgörande 2 % per år av totalt 

bolån (Handelsbanken) (Swedbank). Bankernas bedömning, gällande huruvida hushållens storlek, 

tidigare belåning och om disponibla hushållsinkomster är tillräckliga, har inte beaktats. Eventuella 

skatteavdrag eller betalnings-anmärkningar samt bostadsrättsföreningens planerade underhålls- och 

lånekostnader har inte heller medtagits i beräkningarna. I beräkningarna har inte heller risken för 

ränteförändringar beaktats. Eftersom den valda räntesatsen i exemplen är låg och kan förändras i 

framtiden finns det risk att de förväntade boendekostnaderna ökar. Därför bör det finnas utrymme för 

ränteförändringar i bolånekalkylen avseende eventuella konjunkturförändringar i Sverige.  

 

Resultaten i bilaga 23–24 visar att ålderskategorin 20–64 år har en disponibel inkomst av cirka X 

SEK/mån efter betalda boendeutgifter, vilket kan vara en rimlig levnadsomkostnad. Däremot kan det 

vara svårt för hushåll med en ålder över 65 år att ha en levnadsomkostnad i form av ungefär X 

SEK/mån. Jämfört med de disponibla medianinkomsterna efter betalda boendeutgifter år 2017 före 

renovering som visas i bilaga 6 är dessa något lägre. Enligt resultatet i bilaga 6 uppgår 

hushållsinkomsterna efter betalda boendeutgifter till cirka X SEK/mån för hushåll med ålder 20–64 år 

och X SEK/mån för hushåll med ålderskategorin 65+ år. Då boendeutgifterna i bilaga 6 är beräknade 

för år 2017 innan utförd stambytesrenovering, kommer dessa vara högre för år 2021 efter renoveringen 

är genomförd på grund av hyreshöjning. Därmed kan det antas att de boendes boendeutgifter kan bli 

relativt lika efter en ombildning av fastigheten är utförd. Med hänsyn till att fastighetens driftnetto blir 

högre i jämförelse med innan stambytesrenoveringen är utförd, kan en ombildning av fastigheten vara 

lönsam för de boende och bostadsrättsföreningen på längre sikt, då renoveringsbehoven är mindre och 

driftkostnaderna är lägre. De hyresgäster som inte vill köpa om hyrköp införs, kommer sannolikt få en 

liknande hyra som före och efter ombildningen då bostadsrättsföreningen tar över förvaltningen. 

 

En negativ aspekt till ombildning av fastigheten är att andelen hyresrätter kommer minska i 

kommunen, vilket leder till att Gnestahem har sämre möjligheter att erbjuda hyresbostäder till 

kommuninvånarna. Enligt Rikhardsson (2017) påverkas kommuninvånarnas boendesituation genom 

ombildningar som sker i allmännyttan. Därför kan det bli svårt för invånare med lägre inkomstnivåer 

att flytta i kommunen om de inte har råd att köpa egen bostad, då antalet hyresrätter minskar. 

Hyresgäster som inte köper sin lägenhet vid en ombildning kan också känna sig oönskade i den bildade 

bostadsrättsföreningen. Anledningen till detta kan vara att deras lägenheter anses utgöra en potentiell 

kapitalinkomst för att minska föreningens renoveringskostnader och lån. Därmed kan det finnas risk att 
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dessa hyresgäster upplever en sämre kvalitet gällande förvaltningen av deras lägenheter, i jämförelse 

med hur detta sköttes innan ombildningen (SABO 2007, s 51). 

 

Eftersom allmännyttiga bostadsbolag inte ska inrikta sig på bostadsrätter kan det vara svårt att tillämpa 

en bospararmodell med insamling av poäng i ett kösystem hävdar Rikhardsson (2017). Ett bosparande 

skulle anses som köavgift med hänsyn till att det är kostnadsfritt att stå i Gnestahems bostadskö. 

Bosparande är dock ett användbart system att tillämpa för framtida bostadsköp och öka möjligheten till 

bostadslån, men kan inte användas av ett kommunalt bostadsbolag. I jämförelse med enkätsvaren har 

bostadsbolagen Stångastaden och Helsingborgshem inte använt någon bosparmodell, se bilaga 3 och 4. 

 

I enkätsvaren anser bostadsbolagen Helsingborgshem och Stångastaden att hyrköp är en bra modell att 

använda, eftersom hyresgästerna har möjlighet att ”provbo”, samtidigt som det finns möjlighet att 

antingen köpa eller fortsätta hyra bostaden. Gällande svaren från Helsingborgshem infördes hyrköp i 

ett radhusområde där hyresgästerna hade ett stort intresse ombilda. Syftet med detta var, i liknelse med 

Gnestahem, att få blandade upplåtelseformer i olika stadsdelar. Stångastadens syfte med införandet av 

hyrköpsradhus var dock inte att få blandade upplåtelseformer i området, utan infördes för att dessa var 

svårsålda. Helsingborgshem nämner också att hyrköp kan locka nya invånare till en stad samt att 

fastighetsägaren enklare kan hantera risken om bostadsköp uteblir, då bostäderna istället kan hyras ut. 

 

6.2 Sparande till kontantinsats och förslag på köpoption 
 

Enligt värderingen av fastighetens köpoptioner för de tre olika scenarierna (se bilaga 16), bör det vara 

rimligt för alla hushåll med ålderskategorierna 20–64 år och 65+ år att kunna spara till en kontantinsats 

som utgör 15 % av i köpoptionernas pris.  För alla lägenhetstyperna (3 ROK, 2 ROK och 1 ROK) i 

fastigheten bör en tio-årig optionstid tillämpas, se bilaga 17,18 och 19. För hushåll som är boende i 

största lägenhetstypen 3 ROK (90 m2), krävs ett sparande till kontantinsats av 15 % för en tio-årig 

optionstid en hushållssparkvot mellan 7,2–5,2 % per år, oavsett ålderskategori. Ett sådant sparande 

med en tio-årig optionstid, bör vara rimligt då kontantinsatsen av 15 % inte är betydande högre än den 

näst största lägenhetstypen 2 ROK (72 m2), se bilaga 17,18 och 19. Alla de boende i lägenhetstypen  

1 ROK (35 m2), oavsett ålderskategori, bör definitivt ha möjlighet till sparande av kontantinsats som 

uppgår till 15 % av köpoptionspriset med en tio-årig optionstid.  Ett sådant sparande kräver en 

hushållssparkvot mellan 5,4–3,8 % per år, se bilaga 17,18 och 19.   

 

Det kan däremot vara svårare för boende i lägenhetstyperna 3 ROK och 2 ROK att kunna spara till en 

kontantinsats som uppgår till 25 % av försäljningspriset med en tio-årig optionstid. För hushåll boende 

i 3 ROK med en tio-årig optionstid, fordrar en hushållssparkvot utgörande 8,7 % per år för 

ålderskategorin 20–64 år och mellan 11,8–11,3 % per år för hushåll med ålderskategorin 65+ år, se 

bilaga 17,18 och 19.  I relation till den genomsnittliga hushållssparkvoten i Sverige är cirka 8,8 % 

enligt Ekonomifakta (2017) kan ett sådant sparande vara särskilt svårt att genomföra för boende med 

en ålder över 65 år. Däremot är majoriteten av de boende i fastigheten mellan 20–64 år (Persson, 

2017), vilket medför att ett sparande under en lång optionstid till kontantinsats av 25 % kan vara 

realistiskt för större delen av hushållen i fastigheten.  

 

I en rapport som är publicerad av Boverket (2012) har unga vuxna hushåll undersökts för 

möjligheterna till sparande av kontantinsats till köp av bostadsrätt i Stockholms län, där en jämförelse 

utförts för år 2009 respektive år 2000. För hushåll i ålderskategorin 25–34 år krävdes det mellan 5,0–
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1,9 år att spara till 15 % kontantinsats och 8,4–3,2 år att spara till 25 % kontantinsats under år 2009. År 

2000 krävdes det mellan 2,3–1,1 år att spara till 15 % kontantinsats och 3,8–1,8 år att spara till 25 % 

kontantinsats. Största anledningen till att spartiden var längre år 2009 var för att bostadsrättspriserna 

har ökat från år 2000 (Boverket, 2012). Resultatet kan sättas i relation till det uppskattade sparandet för 

boende i fastigheten X. Enligt detta kan en tio-årig optionstid för sparande till 15 % kontantinsats inom 

ålderskategorin 20–64 år vara tillräcklig för alla lägenhetstyperna. 

 

6.3 Alternativt förslag 
 

Ett alternativt förslag till hyrköp kan vara tillämpning av andelsägarmetoden, vilket utförts i Botkyrka 

kommun, som kan medföra mindre arbete för att få blandade upplåtelseformer samtidigt som de 

boende får eget bostadssägande. Införande av ägarlägenheter med äganderätt är inte aktuellt, då det i 

dagsläget inte går att ombilda till ägarlägenheter i befintliga bostadshus. Eftersom det eventuellt kan 

vara svårt att få ihop 2/3 av de boende som vill eller kan spara till köp av sin bostad vid ombildning, 

kan andelsägandemetoden vara ett alternativ att tillämpa. De boende behöver inte ansvara för 

förvaltningen eller styrelsearbete, då Gnestahem kvarstår som fastighetsägare och grundandelsägare.  

 

Enligt Nyqvist (2017) kan också ett andelsägande medföra en lägre boendekostnad på grund av att en 

lägre hyra betalas till fastighetsägaren, då andelsägarna ansvarar för det inre lägenhetsunderhållet. 

Däremot kan detta bli en hög kostnad för andelsägarna om det inre underhållet kräver betydande 

renoveringar. Beträffande fastigheten X kommer inte lägenheterna vara i renoveringsbehov, eftersom 

stambyte ska utföras. Med hänsyn till detta kan de boende få lägre boendekostnader vid en 

ombildning, då det krävs mindre omfattande underhållskostnader av fastigheten inom den närmaste 

framtiden. Ytterligare en fördel med andelsägande är att köparna kan erhålla en betydande vinst vid en 

försäljning på andrahandsmarknaden, med hänsyn till vinsterna som inkasserades i Botkyrka.  

 

Eftersom andelsägarmetoden är en ny upplåtelseform kan det vara osäkerhet gällande utformningen av 

köpeavtalet. I en artikel som är publicerad av Hem & Hyra (2012) hävdar Erika P Björkdahl, docent i 

civilrätt på Uppsala Universitet, att hyresgäster kan riskera att förlora sina pengar. Då utformningen av 

andelsägarmetoden är rättsosäker är det svårt att förstå konsekvenserna av regleringen i köpeavtalet 

(Hem & Hyra, 2012). Andra eventuella risker är svårigheter med hantering av tvister, vilket nämns av 

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, i en studie skriven av Berg och Fjeldgård (2012). 

Exempel på detta är skötsel av den yttre förvaltningen beträffande renoveringsbehov eller uppsägning 

av hyresgäster på grund av misskötsel. I studien nämns också att det enkelt kan uppstå problem då 

olika upplåtelseformer blandas i samma huskropp. Därför är det betydelsefullt att ett allmännyttigt 

bostadsbolag är grundandelsägare (Berg & Fjeldgård, 2012).  

 

Införande av andelsägande i fastigheten skulle också i liknelse med ombildning till bostadsrätter, 

minska antalet hyresrätter i Gnesta kommun. Därmed påverkas också boendesituationen för 

kommuninvånare med mindre ekonomiska förutsättningar. Andelsägande skulle kunna tillämpas för 

fastigheter i Gnesta kommun med syftet att ge kommuninvånare möjlighet till eget bostadsägande. 

Hushållen i fastigheten kan överlag anses ha goda sparmöjligheter kontantinsats, eftersom andelen 

arbetslösa i kommunen är lägre än genomsnittet i Sverige och har dessutom minskat sedan år 2012, se 

tabell 10. De boendes sparmöjligheter kan även anses vara stora, eftersom andelen kommuninvånare 

som försörjs med ersättningsstöd och bidrag i Gnesta kommun har minskat sedan år 2014. Andelen är 

dessutom lägre än den genomsnittliga andelen i Sverige, se tabell 11. 
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7 Slutsats 
 

De två frågeställningarna som ställdes i samband med beskrivningen av syftet vid inledningen av 

examensarbetet har besvarats enligt nedan: 

 

• Hur ska köpoptionerna av lägenheterna värderas i relation till hyresgästernas disponibla 

hushållsinkomster och sparande? 

Förslag på en lämplig optionstid för köpoptionerna är tillämpning av en tio-årig optionstid eller en 

fem-årig option som kan förnyas igen efter optionstidens slut. Anledningen till en tio-årig optionstid är 

för att ge de boende bästa möjligheterna till sparande för köp av lägenheterna och en fem-årig 

optionstid kan förlängas om det är för få köpare som vill förvärva efter fem år. Fastighetens förväntade 

marknadsvärde bör troligtvis vara enligt scenario 2 eller scenario 3, se bilaga 18 och 19. De antagna 

inflationsnivåerna 1,50 % och 2,00 % är relativt likvärdiga med den nuvarande inflationen och 2,00 % 

motsvarar inflationsmålet i Sverige. Sparkvoterna i förhållande till disponibla hushållsinkomster per 

år, enligt scenario 2 och 3, som krävs med en tio-årig köpoption för hushåll med ålderskategorierna 

20–64 år och 65+ år för den vanligaste lägenhetstypen 2 ROK i fastigheten är följande: 6,8–4,9 % 

(kontantinsats 15 %) och mellan 11,4–8,1 % (kontantinsats 25 %). Det årliga sparandet med tio-årig 

köpoption enligt scenario 2 och 3 uppgår till mellan 10 757–10 399 SEK/år för 15 % kontantinsats och 

17 928–17 332 SEK/år för 25 % kontantinsats, se bilaga 18 och 19.  

 

En tillräckligt lång optionstid kommer ge de boende i fastigheten bästa möjligheterna till sparande för 

kontantinsats av minst 15 % eller upp till 25 % av lägenheternas marknadsvärde som hyreslägenheter. 

Eftersom Gnestahems och Gnesta kommuns mål med förslaget med införande av hyrköp och 

ombildning är att alla de boende i fastigheten ska kunna bo kvar, bör en tio-årig optionstid föredras om 

fastigheten ska säljas enligt värdet som hyresfastighet.  

 

• Vilka blir de framtida resultaten för Gnesta kommun, Gnestahem och för hyresgästerna vid 

införande av hyrköpsmodellen? 

Syftet med fallstudien var att studera möjligheterna för invånare i Gnesta kommun med mindre 

ekonomiska förutsättningar till eget ägande av sitt boende. Baserat på resultaten i fallstudien bör detta 

vara möjligt för de boende i fastigheten X. Införandet av hyrköpsmodellen och ombildning skulle 

medföra ett ökat antal blandade upplåtelseformer med både hyresrätter och bostadsrätter i Gnesta 

kommun. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv kan fler blandade upplåtelseformer med eget 

bostadsägande medföra färre omflyttningar och minskad boendesegregation i kommunen, vilket kan ge 

en stabilitet och ökat socialt kapital för de boende. Däremot kan det vara svårt att bedöma vilka 

förändringar en ombildning skulle medföra avseende socialt kapital bland de boende, då det är 

problematiskt att mäta detta. Enligt studien av Klingborg & Werner (2011) avser socialt kapital 

samarbete, konflikter, normer och förtroende bland boende, vilket kan vara svårt att mäta i ekonomiska 

termer som denna fallstudie baseras på.  

 

Eftersom det finns flera fastigheter som ägs av Gnestahem där hyresgästerna har liknande disponibla 

hushållsinkomster, kan resultaten av fallstudien även användas som underlag till eventuellt införande 

av hyrköp för andra fastigheter inom kommunen. Andelsägarmetoden skulle kunna tillämpas som ett 

alternativ till hyrköp med hänsyn till om Gnestahems hyresgäster inte har råd eller är intresserade av 
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en ombildning. Denna metod skulle kunna vara enklare att använda, eftersom det inte krävs att 2/3 av 

de boende vill eller om de inte har råd att ombilda en fastighet.  

 

Baserat på resultatet av det uppskattade sparandet för hyresgästerna är det av stor vikt att veta exakt 

vilka hushåll och med vilken ålder som kan ha råd att köpa sin lägenhet vid en ombildning, då 

fallstudien utgått från ett genomsnitt av de disponibla medianhushållsinkomsterna i fastigheten.  Då det 

krävs minst 2/3 av de boende som är intresserade och har råd att förvärva sin bostad, kan detta vara 

avgörande om en ombildning av fastigheten kan genomföras. Det är också viktigt att Gnestahem säljer 

fastigheten för marknadsvärdet som hyresfastighet för att öka de boendes och bostadsrättsföreningens 

möjligheter till köp av fastigheten. 

 

Med hänsyn till att stambytesrenovering av fastigheten kommer genomföras innan en eventuell 

ombildning sker, kommer inte bostadsrättsföreningen vara i behov att finansiera betydande 

renoveringskostnader inom den närmaste framtiden. Däremot kräver en ombildning att de boende i 

fastigheten tar ansvar för förvaltningen gällande både teknisk och ekonomisk förvaltning. För de 

hyresgäster i fastigheten som inte vill köpa sin lägenhet kan en ombildning vara negativt om 

förvaltningen av deras bostäder försämras. De boende i fastigheten som köper sin lägenhet får, utöver 

eget bostadsägande, också en kapitalinvestering som kan ge en vinst vid försäljning på 

andrahandsmarknaden.  

 

Det är osäkert vilken storlek de totala boendekostnaderna kan uppgå till vid en eventuell ombildning, 

eftersom bostadsrätternas månadsavgifter baseras på den ekonomiska planen som den 

bostadsrättsföreningen upprättar. Utöver detta baseras bolåneavgifterna i form av ränta och amortering 

på varje hushålls ekonomiska situation samt den rådande konjunkturen på marknaden. De totala 

boendekostnaderna som bostadsrätt, kommer troligtvis uppgå till liknande storlekar i jämförelse med 

boendekostnaderna som hyresrätt innan ombildning av fastigheten är genomförd. 

 

En ombildning kommer medföra att antalet hyresrätter minskar i kommunen, vilket kan försämra 

boendesituationen för kommuninvånare med sämre ekonomiska förutsättningar. Det kan därför bli 

svårare för personer med låga inkomster att flytta både inom och till kommunen om de inte har råd att 

köpa en egen bostad. Därför bör Gnestahem och Gnesta kommun överväga om hyrköp med 

ombildning är ett bra koncept att införa.   

 

Förutsättningarna för att genomföra en ombildning kommer kräva att Gnestahem och Gnesta kommun 

erbjuder stöd till den bildade bostadsrättsföreningen, genom exempelvis kurser inom 

fastighetsförvaltning både under och efter ombildningsprocessen. Gnestahem bör även ge information 

och undersöka intresset hos de boende innan eventuellt hyrköp för fastigheten införs, för att öka 

möjligheterna till goda resultat för både hyresgästerna och för Gnestahem vid en ombildning.  
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8 Rekommendationer och förslag till framtida studier 
 

För att genomföra en ombildning av en fastighet krävs det att hyresgästerna har råd att förvärva sin 

bostad. Ytterligare en förutsättning för detta är att hyresgästerna är intresserade av att genomföra 

ombildningen, som både innebär köp av bostaden och medlemskap i en bostadsrättsförening. Det är 

därmed av stor vikt att undersöka de boendes intresse av ett eventuellt införande av hyrköp för 

fastigheten. En sådan undersökning skulle kunna innefatta en marknadsanalys i form av en enkätstudie 

och intervjuer med hyresgäster som är bosatta i den studerade fastigheten, men även för boende i 

intilliggande fastigheter med samma ägare. Genom att få reda på hyresgästernas efterfrågan kan ett 

fastighetsbolag få en tydligare översikt för vilken fastighet i ägarbeståndet en ombildning är möjlig att 

genomföra. I denna fallstudie var detta svårt att utföra, eftersom allmännyttiga bostadsbolag främst ska 

inriktas på bostadsförsörjning i form av hyresrätter framför bostadsrätter för kommuninvånare. 

Ytterligare en anledning till att detta var svårt att genomföra var på grund av att Gnestahem inte ville 

oroa hyresgästerna om att eventuellt hyrköp med ombildning skulle införas innan detta var beslutat. 

Eftersom Gnestahem är ett allmännyttigt bostadsbolag som därför har ett socialt ansvar för 

bostadsförsörjningen i kommunen, kan en marknadsanalys om efterfrågan av ombildning hos boende 

vara svårare att utföra i jämförelse med en privat fastighetsägare.  

 

Det vore också intressant att undersöka hur stora de framtida boendekostnaderna förväntas bli vid 

bildande till bostadsrätt i jämförelse med hyresrätt innan ombildning. I fallstudien var detta svårt att 

fastställa eftersom den totala boendekostnaden kommer skilja sig för respektive hushåll i fastigheten, 

dels avseende deras individuella ekonomiska situation och dels framtida ränteförändringar. Bland 

hushållen i fastigheten har enbart de disponibla hushållsinkomsterna undersökts och inte andra faktorer 

som exempelvis snittbelåning, eventuella betalningsanmärkningar och egna tillgångar. Eftersom ett 

bolån genom en bank beviljas utifrån en helhetsbedömning för respektive hushåll avseende deras 

ekonomiska situation, bör detta undersökas mer om hyrköp med ombildning ska genomföras. I 

kalkyleringarna har det inte tagits hänsyn till eventuella förändringar som kan uppkomma av de 

disponibla inkomstnivåerna för hushållen som baseras på statistik från år 2015, då dessa med stor 

sannolikhet kommer förändras. Även inflationstakten kommer att fluktuera i förhållande till 

konjunkturcykeln, vilket inte heller har tagits hänsyn till för de tre valda scenarierna, som utgått från 

en konstant inflationsnivå. I framtida undersökningar skulle en känslighetsanalys för både 

inkomstnivåerna och inflationstakten kunna utföras, vilket kan medföra ett tydligare resultat av dels 

värderingen av köpoptionerna och dels det uppskattade sparandet för de boende i fastigheten.  

 

Ett annat förslag på ämne för framtida undersökningar vore att studera hur mycket variationsgraden av 

sparandet till en kontantinsats kan variera för olika sparbelopp per år. Exempel på detta vore 

beräkningar med hänsyn till sparräntor eller andra avkastningsrelaterade faktorer såsom placeringar i 

aktier eller obligationer. Sparandet kan variera beroende på vilken risk de boende är villiga att ta vid 

val av placeringar för deras sparkapital. I detta avseende är också tidigare sparat kapital och 

individuellt risktagande viktiga faktorer att beakta för uppskattning av ett årligt sparande till 

kontantinsatser. Den rådande konjunkturen på Sveriges ekonomiska marknad och framtida prognoser 

är också avgörande aspekter för sparandets utveckling. Den uppskattade tiden som krävs för sparande 

till kontantinsatser av antingen 15 % eller 25 %, skulle exempelvis förtydligas genom en studie med 

frågor till hyresgästerna om hur mycket kapital de är villiga att spara per år. Denna information bör 

underlätta för fastighetsbolag att fastställa en optionstid, som skulle ge de boende mer tid till sparande 

för framtida bolån om hyrköp med ombildning ska införas. 
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könsfördelning? Eller utgick ni ifrån en genomsnittsbaserad inkomst för invånarna i kommunen 

eller landet? 

3. Hur värderade ni andelsäganderätterna? Hur bedömde ni storleken på insatsen från köparen och 

hur stor var belåningen? 

4. Hur såg andelsägaravtalet ut? Fanns det en begränsad optionstid där man kunde bli andelsägare? 

5. Hur stor andel av de boende har blivit andelsägare? 

6. Hur studerade ni efterfrågan för andelsägande innan ni bestämde er för att införa modellen? 

Utförde ni det med en enkätstudie eller var efterfrågan baserat på uppskattning?  

7. Funderade ni på att införa en hyrköpsmodell där hyresgästerna får möjlighet att välja om man 

vill hyra eller köpa sin lägenhet som innebär ombildning från hyresrätt till bostadsrätt? 

8. Hur stor skillnad tror ni boendekostnaden är för en andelsäganderätt i jämfört med en 

bostadsrätt? 

9. Ni utförde andelsägarmetoden för fastigheter med stora bestånd med ca 100 lägenheter. Hur 

storts bestånd anser ni är lämpligt för att genomföra ombildning till bostadsrätt? 

10. Tror ni att en hyresgäst hellre skulle vilja ombilda till bostadsrätt istället för att bli andelsägare 

med hänsyn till ett eventuellt större vinstintresse för bostadsrättsägande?   
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Bilaga 2: Frågor om bosparande och ombildning, HSB Södermanland 

 

1. Vilka är de främsta fördelarna som ni anser med att spara i HSB bospar? Vad innebär idén och 

vilket typ av sparande anser ni är bäst (fonder, rörlig eller bunden ränta)? 

 

2. HSB erbjuder kurser inom bland annat områdena fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. 

Anser ni att det är ett lyckat koncept för att utveckla bostadsrättsföreningarnas arbete och hur 

storts är intresset bland medlemmarna? 

3. Har ni använt er av hyrköpsmodellen där hyresgäster får välja att köpa eller fortsätta hyra inom 

avtalad optionstid?  

4. Har ni genomfört ombildning av era fastigheter? Hur blev utfallet och hur många av 

hyresgästerna ville ombilda? Har ni haft målet att få blandade boendeformer i kommunen 

genom ombildning? 

5. Hur stora inkomster bland boende i en fastighet tror ni krävs för att hyresgästerna ska klara av 

att genomföra en ombildning? Hur storts tror ni intresset är? 

 

6. Tror ni att det finns ett vinstintresse när många köper en bostadsrätt i samband med ombildning 

dvs. spekulationssyftet är större än ägarintresset? 

 

7. Tror ni att bosparande skulle kunna vara lämpligt att användas av ett allmännyttigt 

bostadsbolag och tror ni att en bank skulle vara intresserad att inleda ett sådant samarbete?  

 

8. Om bosparande skulle användas av ett allmännyttigt bostadsbolag tror ni att köpoängsystemet 

och erbjudande av kurser skulle kunna användas? Hur storts tror ni intresset skulle vara? 
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Bilaga 3: Enkätfrågor och svar från AB Stångastaden  

 

1. Anser ni att hyrköp är ett bra koncept för att få blandade boendeformer i kommunen och är ni 

nöjda med utfallet? Varför beslutade ni er för att använda hyrköpsmodellen? 

Svar: Stångåstadens hyrköpshus ligger inte i ett miljonprogramsområde utan i en ny villastadsdel som 

heter Ekängen. Syftet var inte att få en blandad stadsdel. Husen är heller inte begagnade utan uppläts 

med hyrköp när de var nya. Från början skulle radhusen sålts med äganderätt men kom ut på 

marknaden i samband med Lehmankraschen 2008–2009. Husen var i princip omöjliga att sälja i det 

läget varför Stångåstaden valde att testa hyrköp där kunderna fick testa att hyra först. 

 

2. Eftersom ni är ett allmännyttigt bostadsbolag och därmed har ett socialt ansvar för de boende, 

anser ni att de boende har haft möjlighet att bo kvar vid tillämpning av hyrköp? 

Svar: Frågan är ej relevant för vårt projekt. 

 

3. Hur många av hushållen förväntades ha en tillräcklig inkomst till att kunna utnyttja 

köpoptionen och hur många lägenheter förväntades omvandlas till bostadsrätter? Vad blev 

utfallet/resultatet? 

Svar: Frågan är ej relevant för vårt projekt. 

 

4. Har Stångåstaden genomfört ombildningar eller hyrköp tidigare? Hur bestämdes 

försäljningspriset och marknadsanpassades priset beroende av när köpoptionen utnyttjades? 

Svar: Vad jag känner till har inga ombildningar genomförts historiskt. Vad gäller radhusen med 

hyrköp så sattes priset utifrån marknaden. Priset har varit fast under hela optionstiden. Priserna har 

sedan justerats upp när de gamla optionerna löpt ut eller när husen omsatts. 

 

5. Vilka tycker ni är de främsta fördelarna och nackdelarna med tillämpning av 

hyrköpsmodellen? När och hur har ni lanserat den till hyresgästerna och invånarna i 

kommunen? 

Svar: Vi har fått positiva signaler om att våra kunder tycker det är bra att få testa att hyra innan de 

köper. 

 

6. Undersökte ni hyresgästernas intresse av hyrköp innan ni beslutade er för att lansera 

modellen? Inkomstnivåer hos hyresgäster? 

Svar: Frågan är ej relevant för vårt projekt. 
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7. Har ni använt bosparande som alternativ för hyresgästerna? Anser ni att bosparande är ett 

intressant alternativ med ett kösystem där medlemmarna i bospararföreningen samlar poäng 

och får förtur till att hyra eller köpa andra lägenheter som ägs av Stångåstaden? 

Svar: Vi har inte använt någon bosparmodell. 

 

8. Hur byggde ni upp er avtalsmodell och har det uppstått några problem vid genomförandet av 

hyrköp? 

Svar: Inga problem har uppstått. Det senaste året har betydligt fler utnyttjat optionen och köpt loss sina 

hus. Vi hade ett 40-tal hus från början och vid årsskiftet hade alla utom 15 hus sålts. 

 

9. Hur lång optionstid använde ni? Hur lång optionstid anser ni är tillräcklig vid hyrköp? 1 år, 5 

år eller 10 år? 

Svar: I det första avtalet som skrevs var optionstiden 7 år. Det har vi ändrat på och har nu 3-åriga 

optioner. 
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Bilaga 4: Enkätfrågor och svar från Helsingborgshem 

 

1. Anser ni att hyrköp är ett bra koncept för att få blandade boendeformer i kommunen och är ni 

nöjda med utfallet? Varför beslutade ni er för att använda hyrköpsmodellen? 

Svar: Vi ser modellen som ett bra verktyg för att uppnå blandade stadsdelar. 

Nej vi är inte nöjda med utfallet med vårt projekt. Det fysiska läget för projektet i stadsdelen blev 

sämre (mycket trafik) än vi trott när vi satte priset. Nu har "optionen" att få köpa till fastställt pris gått 

ut och vi kommer att revidera priset. 

Vi valde hyrköp i ett område där det fanns ett storts intresse att ombilda våra befintliga hyresradhus för 

att redan från början anpassa produkten att kunna köpa loss. 

 

2. Eftersom ni är ett allmännyttigt bostadsbolag och därmed har ett socialt ansvar för de boende, 

anser ni att de boende har haft möjlighet att bo kvar vid tillämpning av hyrköp? 

Svar: Det var ett nytt projekt och alla var tvungna att hyra första året. 

 

3. Hur många av hushållen förväntades ha en tillräcklig inkomst till att kunna utnyttja 

köpoptionen och hur många lägenheter förväntades omvandlas till bostadsrätter? Vad blev 

utfallet/resultatet? 

Svar: Samtliga har kassaflöde att klara det men inte alla har de 15% i insats som krävs. Vi förväntade 

oss att sälja 5 av de 10 radhusen under optionstiden på 5 år.  

Inget har sålts, samtliga uthyrda. 

 

4. Har Helsingborgshem genomfört ombildningar eller hyrköp tidigare? Hur bestämdes 

försäljningspriset och marknadsanpassades priset beroende av när köpoptionen utnyttjades? 

Svar: Nej detta var första projektet.  

Auktoriserad Mäklare satte priset och indexerades med småhusindex. 

 

5. Vilka tycker ni är de främsta fördelarna och nackdelarna med tillämpning av 

hyrköpsmodellen? När och hur har ni lanserat den till hyresgästerna och invånarna i 

kommunen? 

Svar: Bra modell för att locka nya invånare till en orts/stad. Kan provbo med möjlighet att köpa för att 

stanna alternativt hyra för att stanna. 

Bra för bolaget att hantera risk, om det inte går att sälja så går det fortsatt att få ihop affären genom att 

hyra ut. Måste inte ha sålt en viss andel före projektstart. 

Vi marknadsförde via vår hemsida och lokal media genom redaktionell text. 
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6. Undersökte ni hyresgästernas intresse av hyrköp innan ni beslutade er för att lansera 

modellen? Inkomstnivåer hos hyresgäster? 

Svar: Se ovan, nytt projekt i attraktiv stadsdel med många befintliga hyresgäster villiga att köpa. 

 

7. Har ni använt bosparande som alternativ för hyresgästerna? Anser ni att bosparande är ett 

intressant alternativ med ett kösystem där medlemmarna i bospararföreningen samlar poäng 

och får förtur till att hyra eller köpa andra lägenheter som ägs av Helsingborgshem? 

Svar: Nej vi har inte använt någon bospararmodell. 

 

8. Hur byggde ni upp er avtalsmodell och har det uppstått några problem vid genomförandet av 

hyrköp? 

Svar: Vi tog grunderna från Stångåstadens modell och utvecklade den. Vi vet inte om modellen funkar 

då vi satte priset för högt. 

 

9. Hur lång optionstid använde ni? Hur lång optionstid anser ni är tillräcklig vid hyrköp? 1 år, 5 

år eller 10 år? 

Svar: Vi tycker 5 år är en bra tid och vi kommer att använda den igen. 
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Bilaga 5: Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för personer i Gnesta kommun, boende i hyresrätt, ålder, hushållstyp, år 201516 

Tabell 12 – Disponibel inkomst för personer i Gnesta kommun och boende i hyresrätt (Källa: SCB 3, 2017)   

Gnesta 

Kommun Upplåtelseform: Hyresrätt 

Medelvärde, 

(kSEK) 

Medianvärde, 

(kSEK) 

Medelvärde, 

(kSEK) 

Medianvärde, 

(kSEK) 

Ålder Hushållstyp År 2015 År 2015 År 2015/månad År 2015/månad 

20+ år samtliga personer 268,9 190,9 22,4 15,9 

65+ år samtliga personer 290,1 167,1 24,2 13,9 

20–64 år 

  

  

  

  

  

  

  

  

samtliga personer 257.9 204.6 21.5 17.1 

ensamstående utan barn 207.3 195.4 17.3 16.3 

ensamstående kvinnor utan barn 204.2 190.8 17.0 15.9 

ensamstående män utan barn 210.1 204.5 17.5 17.0 

ensamstående med barn 0–19 år 154.8 149.8 12.9 12.5 

ensamstående kvinnor med barn 0–19 år 146.8 141.6 12.2 11.8 

ensamstående män med barn 0–19 år 186.1 188.1 15.5 15.7 

ensamstående med kvarboende unga vuxna 20–29 år 241.3 250.7 20.1 20.9 

ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20–29 år 237.8 241.9 19.8 20.2 

ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20–29 år 245.9 251.2 20.5 20.9 

sammanboende utan barn 282.9 264.9 23.6 22.1 

sammanboende med barn 0–19 år 195.6 185.6 16.3 15.5 

sammanboende med kvarboende unga vuxna 20–29 år 294.3 276.7 24.5 23.1 

övriga hushåll utan barn 234.4 221.4 19.5 18.5 

övriga hushåll med barn 0–19 år 1211.7 200.4 101.0 16.7 

 

                                                 
16 Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive 

kapitalvinst/kapitalförlust, dvs. den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. För att göra jämförelser av t.ex. 

disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den 

konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Konsumtionsenhetsskala: Ensamboende 1,00. Sammanboende par 1,51. Ytterligare vuxen 0,60. Första barnet 0–19 år 0,52. Andra och 

påföljande barn 0–19 år 0,42. 
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Bilaga 6: Uppskattade disponibla medianinkomster efter betalda boendeutgifter för boende i fastigheten X 

Tabell 13 – Uppskattade disponibla medianinkomstnivåer efter betalda boendeutgifter för boende i fastigheten X år 2017 före genomförd renovering 

år 2017 (Källa: Datscha, 2017) 

Uppskattad disponibel medianinkomst efter betalda boendeutgifter för samtliga hushåll och alla åldrar för boende i fastigheten X  

20+ år Disponibel medianinkomst (kSEK) per år X Disponibel medianinkomst (kSEK) per månad X 

20–64 år Disponibel medianinkomst (kSEK) per år X Disponibel medianinkomst (kSEK) per månad X 

65+ år Disponibel medianinkomst (kSEK) per år X Disponibel medianinkomst (kSEK) per månad X 

Uppskattad inkomst 

efter betalda 

boendeutgifter för 

hushåll med olika ålder 

Rumstyp 
Antal 

lgh 

Hyra per år 

(kSEK) 

Hyra per mån 

(kSEK) 

Inkomst- och utgiftsposter (kSEK) per 

år 

Inkomst- och utgiftsposter (kSEK) per 

månad 

  
3 ROK 

(90 m2) 
14 83.4 6.9         

20+ år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

20–64 år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

65+ år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

  
2 ROK 

(72 m2) 
14 66.7 5.6         

20+ år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

20–64 år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

65+ år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

  
1 ROK 

(35 m2) 
8 32.4 2.7         

20+ år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

20–64 år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 

65+ år       
Uppskattad inkomst efter 

betald boendeutgift per år 
X 

Uppskattad inkomst efter betald 

boendeutgift per månad 
X 
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Bilaga 7: Scenario 1 – Steg 1, Fastighetsrapport för värdering av fastigheten X 

Tabell 14 – Scenario 1-Steg 1, Fastighetsrapport för värdering av fastigheten X (Källa: Datscha, 2017) 

 
 

  
 

    

      X 

                               
Fastighetsrapport                               
Fastighetsbeteckning X                         

Objektsnummer                   Marknadsvärde     18 576 kSEK 
Kommun                        
Distrikt                        
Adress                        
Ägare              
Organisationsnr                      
                                

Nyckeltal                               

Marknadsvärde per kvm         5 944 SEK / m2   Startår   2017       

Initial direktavkastning         4,60 %     Kalkylperiod   5 år     

Direktavkastningskrav för restvärdesberäkning   5,00 %                 

Kalkylränta för restvärdet         6,00 %                 

Kalkylränta för driftnetto         6,00 %               

Marknadsvärde / Summa taxeringsvärde     0,94                   

                                

Beräkningsförutsättningar - Värderingsflöde                       

                                

Lokalslag Bedömt Läge Area   Hyra   Vakans   DoUH   Dir.krav   Hyresvärde   

        ()   (SEK/m2/år)   (%)   (SEK/m2/år)   (%)   (kSEK)   
                              
Bostäder UNCLASSIFIED 3 110   927    0,00   635    5,00   2 883   
Ej uppvärmda lager UNCLASSIFIED 15   483    12,00 * 100    7,75   7   

                                
Summa area       3 125                       

Markeringen * betyder att det är ett schablonvärde.                         
                                
Taxeringsinformation                             

                
               
             

                            Källa: Lantmäteriet 
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Bilaga 8: Scenario 1 – Steg 1, Kassaflöde för värdering av fastigheten X 

Tabell 15 – Scenario 1 – Steg 1, Kassaflöde för värdering av fastigheten X (Källa: Datscha, 2017) 

 
 
 

  X        

Fastighetsrapport             

       

(kSEK) 2017 2018 2019 2020 2021 <2022> 

Hyra, bostäder 2 883  2 912  2 941  2 970  3 000  3 030  

Hyra, ej uppvärmt 7  7  7  7  8  8  

Tillägg, fastighetsskatt 0  0  0  0  0  0  

Tillägg, övrigt 0  0  0  0  0  0  

Justering, bruttohyra 0  0  0  0  16  16  

Summa bruttohyra 2 890  2 919  2 948  2 978  3 023  3 053  

       
Vakans, ej uppvärmt -1  -1  -1  -1  -1  -1  

Hyresavdrag / Rabatt 0  0  0  0  0  0  

Intäktsbortsfall -1  -1  -1  -1  -1  -1  

       
Nettointäkt 2 889  2 918  2 947  2 977  3 022  3 052  

       
DoUh, bostäder -1 975  -1 995  -2 015  -2 035  -2 055  -2 076  

DoUh, ej uppvärmt -2  -2  -2  -2  -2  -2  

Anpassning 0  -2 493  -2 493  -2 493  0  0  

Fastighetsskatt -58  -58  -59  -60  -60  -61  

Tomträttsavgäld 0  0  0  0  0  0  

Justering, DoUh 0  0  0  0  467  471  

Nettokostnader -2 034  -4 548  -4 568  -4 589  -1 650  -1 667  

       
Driftnetto 855  -1 630  -1 621  -1 612  1 372  1 386  

Räntebidrag 0  0  0  0  0  0  

Ränta 0  0  0  0  0  0  

Amortering 0  0  0  0  0  0  

Justering, finansiellt 0  0  0  0  0  0  

Kassaflöde 855  -1 630  -1 621  -1 612  1 372  1 386  

Utgående kassa 855  -775  -2 396  -4 008  -2 636  -1 250  



66 

 

Bilaga 9: Scenario 1 – Steg 2, Värdering av fastigheten X med startår 2021 baserad på 

genomförd renovering  

Tabell 16 – Scenario 1 – Steg 2, Värdering av fastigheten X med startår 2021 baserad på 

genomförd renovering 

 

(kSEK) 

 År 1  År 2  År 3  År 4  År 5  År 6  

  2021 2022  2023  2024  2025  <2026> 

              

Hyra, bostäder 3 000  3 030  3 060  3 091  3 122  3 153  

Hyra, ej uppvärmda lager  8  8  8  8  8  8  

Tillägg, fastighetsskatt 0  0  0  0  0  0  

Tillägg, övrigt 0  0  0  0  0  0  

Justering, bruttohyra 16  16  16  16  16  16  

Summa bruttohyra 3 023  3 053  3 084  3 115  3 146  3 177  

              

Vakans, ej uppvärmda lager -1  -1  -1  -1  -1  -1  

Hyresavdrag / Rabatt 0  0  0  0  0  0  

Intäktsbortsfall -1  -1  -1  -1  -1  -1  

              

Nettointäkt 3 022  3 052  3 083  3 114  3 145  3 176  

Nettointäkt (kSEK/m2) 1  1  1  1  1  1  

              

DoUh, bostäder -2 055  -2 076  -2 096  -2 117  -2 138  -2 160  

DoUh, ej uppvärmda lager -2  -2  -2  -2  -2  -2  

Anpassning 0  0  0  0  0  0  

Fastighetsskatt -60  -61  -61  -62  -63  -63  

Tomträttsavgäld 0  0  0  0  0  0  

Justering, DoUh 467  471  476  481  485  490  

Nettokostnader -1 650  -1 667  -1 684  -1 700  -1 717  -1 735  

Nettokostnader (kSEK/m2) -1  -1  -1  -1  -1  -1  

              

Driftnetto 1 372  1 386  1 399  1 413  1 428  1 442  

Driftnetto (kSEK/m2) 0  0  0  0  0  0  

Räntebidrag 0  0  0  0  0  0  

Ränta 0  0  0  0  0  0  

Amortering 0  0  0  0  0  0  

Justering, finansiellt 0  0  0  0  0  0  

Kassaflöde 1 372  1 386  1 399  1 413  1 428  1 442  

Utgående kassa 1 372  2 757  4 157  5 570  6 998  8 440  

              

Diskonterat kassaflöde 1 294  1 233  1 175  1 120  1 067    

Restvärde (början av år 6/slutet av år 5)           28 835  

Diskonterat restvärde 21 547            

Summa diskonterat kassaflöde 5 889            

Marknadsvärde 27 436            

Marknadsvärde (kSEK/m2) 9            
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Bilaga 10: Scenario 2 – Steg 1, Fastighetsrapport för värdering av fastigheten X 

Tabell 17 – Scenario 2 – Steg 1, Fastighetsrapport för värdering av fastigheten X (Källa: Datscha, 2017) 

  

  
   X 

Fastighetsrapport                               

Fastighetsbeteckning X                         

Objektsnummer                   Marknadsvärde     17 329 kSEK 

Kommun                        
 

  

Distrikt                           

Adress                          

Ägare              

Organisationsnr                      
                                

Nyckeltal                               

Marknadsvärde per kvm         5 545 SEK / m2   Startår   2017       

Initial direktavkastning         4,93 %     Kalkylperiod   5 år     

Direktavkastningskrav för restvärdesberäkning   5,25 %                 

Kalkylränta för restvärdet         6,75 %                 

Kalkylränta för driftnetto         6,75 %               

Marknadsvärde / Summa taxeringsvärde     0,88                   

                                

Beräkningsförutsättningar – Värderingsflöde                       

                                

Lokalslag Bedömt Läge Area   Hyra   Vakans   DoUH   Dir.krav   Hyresvärde   

        ()   (SEK/m2/år)   (%)   (SEK/m2/år)   (%)   (kSEK)   

                              

Bostäder UNCLASSIFIED 3 110   927    0,00   635    5,25   2 883   

Ej uppvärmda lager UNCLASSIFIED 15   483    12,00 * 100    10,00   7   

                                

Summa area       3 125                       

Markeringen * betyder att det är ett schablonvärde.                         
                                

Taxeringsinformation                             

                 

                

              

                           Källa: Lantmäteriet 
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Bilaga 11: Scenario 2 – Steg 1, Kassaflöde för värdering av fastigheten X 

Tabell 18 – Scenario 2 – Steg 1, Kassaflöde för värdering av fastigheten X (Källa: Datscha, 2017) 

 
 

  X 
       

Fastighetsrapport             

       

(kSEK) 2017 2018 2019 2020 2021 <2022> 

Hyra, bostäder 2 883  2 926  2 970  3 015  3 060  3 106  

Hyra, ej uppvärmt 7  7  7  8  8  8  

Tillägg, fastighetsskatt 0  0  0  0  0  0  

Tillägg, övrigt 0  0  0  0  0  0  

Justering, bruttohyra 0  0  0  0  16  16  

Summa bruttohyra 2 890  2 934  2 978  3 022  3 083  3 129  

       
Vakans, ej uppvärmt -1  -1  -1  -1  -1  -1  

Hyresavdrag / Rabatt 0  0  0  0  0  0  

Intäktsbortsfall -1  -1  -1  -1  -1  -1  

       
Nettointäkt 2 889  2 933  2 977  3 021  3 082  3 128  

       
DoUh, bostäder -1 975  -2 004  -2 035  -2 065  -2 096  -2 127  

DoUh, ej uppvärmt -2  -2  -2  -2  -2  -2  

Anpassning 0  -2 493  -2 493  -2 493  0  0  

Fastighetsskatt -58  -59  -60  -61  -61  -62  

Tomträttsavgäld 0  0  0  0  0  0  

Justering, DoUh 0  0  0  0  467  473  

Nettokostnader -2 034  -4 558  -4 589  -4 620  -1 693  -1 718  

       
Driftnetto 855  -1 625  -1 612  -1 599  1 390  1 410  

Räntebidrag 0  0  0  0  0  0  

Ränta 0  0  0  0  0  0  

Amortering 0  0  0  0  0  0  

Justering, finansiellt 0  0  0  0  0  0  

Kassaflöde 855  -1 625  -1 612  -1 599  1 390  1 410  

Utgående kassa 855  -770  -2 383  -3 982  -2 592  -1 182  
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Bilaga 12: Scenario 2 – Steg 2, Värdering av fastigheten X med startår 2021 baserad på 

genomförd renovering 

Tabell 19 – Scenario 2 – Steg 2, Värdering av fastigheten X med startår 2021 baserad på 

genomförd renovering 

 

(kSEK) 

 År 1  År 2  År 3  År 4  År 5  År 6  

  2021 2022  2023  2024  2025  <2026> 

              

Hyra, bostäder 3 060  3 106  3 152  3 200  3 248  3 296  

Hyra, ej uppvärmda lager  8  8  8  8  8  8  

Tillägg, fastighetsskatt 0  0  0  0  0  0  

Tillägg, övrigt 0  0  0  0  0  0  

Justering, bruttohyra 16  16  16  16  17  17  

Summa bruttohyra 3 083  3 129  3 176  3 224  3 272  3 321  

              

Vakans, ej uppvärmda lager -1  -1  -1  -1  -1  -1  

Hyresavdrag / Rabatt 0  0  0  0  0  0  

Intäktsbortsfall -1  -1  -1  -1  -1  -1  

              

Nettointäkt 3 082  3 128  3 175  3 223  3 271  3 320  

Nettointäkt (kSEK/m2) 1  1  1  1  1  1  

              

DoUh, bostäder -2 096  -2 127  -2 159  -2 192  -2 225  -2 258  

DoUh, ej uppvärmda lager -2  -2  -2  -2  -2  -2  

Anpassning 0  0  0  0  0  0  

Fastighetsskatt -61  -62  -63  -64  -65  -66  

Tomträttsavgäld 0  0  0  0  0  0  

Justering, DoUh 467  473  481  488  495  503  

Nettokostnader -1 693  -1 718  -1 744  -1 770  -1 796  -1 823  

Nettokostnader (kSEK/m2) -1  -1  -1  -1  -1  -1  

              

Driftnetto 1 390  1 410  1 432  1 453  1 475  1 497  

Driftnetto (kSEK/m2) 0  0  0  0  0  0  

Räntebidrag 0  0  0  0  0  0  

Ränta 0  0  0  0  0  0  

Amortering 0  0  0  0  0  0  

Justering, finansiellt 0  0  0  0  0  0  

Kassaflöde 1 390  1 410  1 432  1 453  1 475  1 497  

Utgående kassa 1 390  2 800  4 232  5 685  7 160  8 657  

              

Diskonterat kassaflöde 1 302  1 238  1 177  1 119  1 064    

Restvärde (början av år 6/slutet av år 5)           28 512  

Diskonterat restvärde 20 568            

Summa diskonterat kassaflöde 5 899            

Marknadsvärde 26 467            

Marknadsvärde (kSEK/m2) 8            
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Bilaga 13: Scenario 3 – Steg 1, Fastighetsrapport för värdering av fastigheten X 

Tabell 20 – Scenario 3 – Steg 1, Fastighetsrapport för värdering av fastigheten X (Källa: Datscha, 2017) 
 
  

 

  

 

  

      X 

                                

Fastighetsrapport                                

Fastighetsbeteckning  X                         

Objektsnummer                    Marknadsvärde     15 241 kSEK 
Kommun                            
Distrikt                            
Adress                           
Ägare               
Organisationsnr                       
                                 

Nyckeltal                                

Marknadsvärde per kvm          4 877 SEK / m2   Startår   2017       

Initial direktavkastning          5,61 %     Kalkylperiod   5 år     

Direktavkastningskrav för restvärdesberäkning   5,75 %                 

Kalkylränta för restvärdet          7,75 %                 

Kalkylränta för driftnetto          7,75 %               

Marknadsvärde / Summa taxeringsvärde     0,77                   

                                 

Beräkningsförutsättningar – Värderingsflöde                       

                                 

Lokalslag  Bedömt Läge Area   Hyra   Vakans   DoUH   Dir.krav   Hyresvärde   

         ()   (SEK/m2/år)   (%)   (SEK/m2/år)   (%)   (kSEK)   
                               
Bostäder  UNCLASSIFIED 3 110   927    0,00   635    5,75   2 883   
Ej uppvärmda lager  UNCLASSIFIED 15   483    12,00 * 100    12,25   7   
                                 
Summa area        3 125                       
 Markeringen * betyder att det är ett schablonvärde.                         
                                 

Taxeringsinformation                              

                    

  

  

                             Källa: Lantmäteriet 
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Bilaga 14: Scenario 3 – Steg 1, Kassaflöde för värdering av fastigheten X 

Tabell 21 – Scenario 3 – Steg 1, Kassaflöde för värdering av fastigheten X (Källa: Datscha, 2017) 

 
 

  X 
       

Fastighetsrapport             

       

(kSEK) 2017 2018 2019 2020 2021 <2022> 

Hyra, bostäder 2 883  2 941  2 999  3 059  3 121  3 183  

Hyra, ej uppvärmt 7  7  8  8  8  8  

Tillägg, fastighetsskatt 0  0  0  0  0  0  

Tillägg, övrigt 0  0  0  0  0  0  

Justering, bruttohyra 0  0  0  0  16  16  

Summa bruttohyra 2 890  2 948  3 007  3 067  3 144  3 207  

       
Vakans, ej uppvärmt -1  -1  -1  -1  -1  -1  

Hyresavdrag / Rabatt 0  0  0  0  0  0  

Intäktsbortsfall -1  -1  -1  -1  -1  -1  

       
Nettointäkt 2 889  2 947  3 006  3 066  3 143  3 206  

       
DoUh, bostäder -1 975  -2 014  -2 055  -2 096  -2 138  -2 180  

DoUh, ej uppvärmt -2  -2  -2  -2  -2  -2  

Anpassning 0  -2 493  -2 493  -2 493  0  0  

Fastighetsskatt -58  -59  -60  -61  -63  -64  

Tomträttsavgäld 0  0  0  0  0  0  

Justering, DoUh 0  0  0  0  467  476  

Nettokostnader -2 034  -4 568  -4 610  -4 652  -1 735  -1 770  

       
Driftnetto 855  -1 621  -1 604  -1 586  1 408  1 436  

Räntebidrag 0  0  0  0  0  0  

Ränta 0  0  0  0  0  0  

Amortering 0  0  0  0  0  0  

Justering, finansiellt 0  0  0  0  0  0  

Kassaflöde 855  -1 621  -1 604  -1 586  1 408  1 436  

Utgående kassa 855  -766  -2 370  -3 956  -2 548  -1 112  
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Bilaga 15: Scenario 3 – Steg 2, Värdering av fastigheten X med startår 2021 baserad på 

genomförd renovering 

Tabell 22 – Scenario 3 – Steg 2, Värdering av fastigheten Xmed startår 2021 baserad på 

genomförd renovering 
 

(kSEK)  

 År 1  År 2  År 3  År 4  År 5  År 6  

  2021 2022  2023  2024  2025  <2026> 

              

Hyra, bostäder 3 121  3 183  3 247  3 312  3 378  3 445  

Hyra, ej uppvärmda lager  8  8  8  8  8  9  

Tillägg, fastighetsskatt 0  0  0  0  0  0  

Tillägg, övrigt 0  0  0  0  0  0  

Justering, bruttohyra 16  16  16  17  17  17  

Summa bruttohyra 3 144  3 207  3 271  3 336  3 403  3 471  

              

Vakans, ej uppvärmda lager -1  -1  -1  -1  -1  -1  

Hyresavdrag / Rabatt 0  0  0  0  0  0  

Intäktsbortsfall -1  -1  -1  -1  -1  -1  

              

Nettointäkt 3 143  3 206  3 270  3 335  3 402  3 470  

Nettointäkt (kSEK/m2) 1  1  1  1  1  1  

              

DoUh, bostäder -2 138  -2 180  -2 224  -2 268  -2 314  -2 360  

DoUh, ej uppvärmda lager -2  -2  -2  -2  -2  -2  

Anpassning 0  0  0  0  0  0  

Fastighetsskatt -63  -64  -65  -66  -68  -69  

Tomträttsavgäld 0  0  0  0  0  0  

Justering, DoUh 467  476  485  495  505  515  

Nettokostnader -1 735  -1 770  -1 806  -1 842  -1 878  -1 916  

Nettokostnader (kSEK/m2) -1  -1  -1  -1  -1  -1  

              

Driftnetto 1 408  1 436  1 464  1 494  1 524  1 554  

Driftnetto (kSEK/m2) 0  0  0  0  0  0  

Räntebidrag 0  0  0  0  0  0  

Ränta 0  0  0  0  0  0  

Amortsering 0  0  0  0  0  0  

Justering, finansiellt 0  0  0  0  0  0  

Kassaflöde 1 408  1 436  1 464  1 494  1 524  1 554  

Utgående kassa 1 408  2 843  4 308  5 802  7 325  8 879  

              

Diskonterat kassaflöde 1 306  1 237  1 171  1 108  1 049    

Restvärde (början av år 6/slutet av år 5)           27 025  

Diskonterat restvärde 18 607            

Summa diskonterat kassaflöde 5 871            

Marknadsvärde 24 478            

Marknadsvärde (kSEK/m2) 8            
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Bilaga 16: Samtliga scenarier, Värdering lägenheter i fastigheten X med startår 2021 baserad på genomförd renovering och köpeår 

Tabell 23 – Samtliga scenarier – Värdering av lägenheterna i fastigheten X med startår 2021 baserad på genomförd renovering och köpeår 

Bedömt marknadsvärde per lägenhetstyp och år 

Scenariotyp 
Rums- 

typ 
Yta 

Yta/ 

rum  

Antal  

lgh 

1 år  2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år  

Köpeår 

2021 

Köpeår 

2022 

Köpeår 

2023 

Köpeår 

2024 

Köpeår 

2025 

Köpeår 

2026 

Köpeår 

2027 

Köpeår 

2028 

Köpeår 

2029 

Köpeår 

2030 

Scenario 1 

3 ROK 90 30 14 677 314 684 087 690 928 697 838 704 816 711 864 718 983 726 173 733 434 740 769 

2 ROK 72 36 14 650 222 656 724 663 291 669 924 676 623 683 390 690 223 697 126 704 097 711 138 

2 ROK 71 36 7 632 285 638 608 644 994 651 444 657 959 664 538 671 184 677 896 684 675 691 521 

2 ROK 70 35 1 614 600 620 746 626 953 633 223 639 555 645 951 652 410 658 934 665 524 672 179 

1 ROK 35 35 8 307 300 310 373 313 477 316 611 319 778 322 975 326 205 329 467 332 762 336 089 

Totalt Marknadsvärde 

(SEK) 
  3 110  44 

26 084 

502 

26 345 

347 

26 608 

800 

26 874 

888 

27 143 

637 

27 415 

074 

27 689 

224 

27 966 

117 

28 245 

778 

28 528 

236 

Totalt Marknadsvärde 

(SEK/m2) 
     8 387 8 471 8 556 8 641 8 728 8 815 8 903 8 992 9 082 9 173 

Scenario 2 

3 ROK 90 30 14 653 323 663 123 673 070 683 166 693 413 703 814 714 371 725 087 735 963 747 003 

2 ROK 72 36 14 627 190 636 598 646 147 655 839 665 677 675 662 685 797 696 084 706 525 717 123 

2 ROK 71 36 7 609 889 619 037 628 323 637 748 647 314 657 024 666 879 676 882 687 035 697 341 

2 ROK 70 35 1 592 830 601 722 610 748 619 910 629 208 638 646 648 226 657 949 667 819 677 836 

1 ROK 35 35 8 296 415 300 861 305 374 309 955 314 604 319 323 324 113 328 975 333 909 338 918 

Totalt Marknadsvärde 

(SEK) 
  3 110  44 

25 160 

552 

25 537 

960 

25 921 

030 

26 309 

845 

26 704 

493 

27 105 

060 

27 511 

636 

27 924 

311 

28 343 

175 

28 768 

323 

Totalt Marknadsvärde 

(SEK/m2) 
     8 090 8 212 8 335 8 460 8 587 8 715 8 846 8 979 9 114 9 250 

Scenario 3 

3 ROK 90 30 14 604 260 616 345 628 672 641 246 654 070 667 152 680 495 694 105 707 987 722 147 

2 ROK 72 36 14 580 090 591 691 603 525 615 596 627 908 640 466 653 275 666 341 679 667 693 261 

2 ROK 71 36 7 564 088 575 370 586 877 598 615 610 587 622 799 635 255 647 960 660 919 674 137 

2 ROK 70 35 1 548 310 559 276 570 462 581 871 593 508 605 379 617 486 629 836 642 433 655 281 

1 ROK 35 35 8 274 155 279 638 285 231 290 935 296 754 302 689 308 743 314 918 321 216 327 641 

Totalt Marknadsvärde 

(SEK) 
  3 110  44 

23 271 

060 

23 736 

481 

24 211 

211 

24 695 

435 

25 189 

343 

25 693 

130 

26 206 

993 

26 731 

133 

27 265 

755 

27 811 

071 

Totalt Marknadsvärde 

(SEK/m2) 
        7 483 7 632 7 785 7 941 8 099 8 261 8 427 8 595 8 767 8 942 
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Bilaga 17: Scenario 1 – Sparande till kontantinsatser för boende i fastigheten X 

Tabell 24 – Scenario 1 – Sparande till kontantinsatser för boende i fastigheten X  

Sparande till kontantinsatser för hyreslägenheterna i fastigheten X - Scenario 1 

Sparande för hushåll per år till kontantinsats 
Rums-

typ 

Disponibel  

median- 

inkomst 

(SEK/år) 

Antal  

lgh 

Kontantinsats 15 % i (SEK)  

beräknat per köpeår och optionstid 

Kontantinsats 25 % i (SEK)  

beräknat per köpeår och optionstid 

5 år 7 år 10 år 5 år 7 år 10 år 

Köpeår 

2025 

Köpeår 

2027 

Köpeår 

2030 

Köpeår 

2025 

Köpeår 

2027 

Köpeår 

2030 

  
3 ROK 

(90 m2) 
  14 

Kontant-

insats: 

105 722  

Kontant-

insats: 

107 847 

Kontant-

insats:  

111 115 

Kontant-

insats:  

176 204 

Kontant-

insats: 

179 746 

Kontant-

insats:  

185 192 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   11,1% 8,1% 5,8% 18,5% 13,5% 9,7% 

20–64+ X   9,9% 7,2% 5,2% 16,5% 12,0% 8,7% 

65+ X   13,4% 9,8% 7,1% 22,4% 16,3% 11,8% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       21 144 15 407 11 112 35 241 25 678 18 519 

  
2 ROK 

(72 m2) 
  14 

Kontant-

insats: 

101 493 

Kontant-

insats: 

103 534 

Kontant-

insats:  

106 671 

Kontant-

insats:  

169 156 

Kontant-

insats: 

172 556 

Kontant-

insats:  

177 784 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   10,7% 7,8% 5,6% 17,8% 13,0% 9,3% 

20–64+ X   9,5% 6,9% 5,0% 15,8% 11,5% 8,3% 

65+ X   12,9% 9,4% 6,8% 21,5% 15,6% 11,3% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       20 299 14 791 10 667 33 831 24 651 17 778 

  
1 ROK 

(35 m2) 
  8 

Kontant-

insats: 

47 967 

Kontant-

insats: 

48 931 

Kontant-

insats:  

50 413 

Kontant-

insats:  

79 944 

Kontant-

insats: 

81 551 

Kontant-

insats:  

84 022 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   5,0% 3,7% 2,7% 8,4% 6,1% 4,4% 

20–64+ X   4,5% 3,3% 2,4% 7,5% 5,4% 3,9% 

65+ X   6,1% 4,4% 3,2% 10,1% 7,4% 5,3% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       9 593 6 990 5 041 15 989 11 650 8 402 
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Bilaga 18: Scenario 2 – Sparande till kontantinsatser för boende i fastigheten X 

Tabell 25 – Scenario 2 – Sparande till kontantinsatser för boende i fastigheten X 

Sparande till kontantinsatser för hyreslägenheterna i fastigheten X - Scenario 2 

Sparande för hushåll per år till kontantinsats 
Rums-

typ 

Disponibel  

median- 

inkomst 

(SEK/år) 

Antal  

lgh 

Kontantinsats 15 % i (SEK)  

beräknat per köpeår och optionstid 

Kontantinsats 25 % i (SEK)  

beräknat per köpeår och optionstid 

5 år 7 år 10 år 5 år 7 år 10 år 

Köpeår 

2025 

Köpeår 

2027 

Köpeår 

2030 

Köpeår 

2025 

Köpeår 

2027 

Köpeår 

2030 

  
3 ROK 

(90 m2) 
  14 

Kontant-

insats: 

104 012 

Kontant-

insats: 

107 156 

Kontant-

insats: 

112 050 

Kontant-

insats: 

173 353 

Kontant-

insats: 

178 593 

Kontant-

insats: 

186 751 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   10,9% 8,0% 5,9% 18,2% 13,4% 9,8% 

20–64+ X   9,7% 7,2% 5,2% 16,2% 11,9% 8,7% 

65+ X   13,2% 9,7% 7,1% 22,0% 16,2% 11,8% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       20 802 15 308 11 205 34 671 25 513 18 675 

  
2 ROK 

(72 m2) 
  14 

Kontant-

insats: 

99 851 

Kontant-

insats: 

102 869 

Kontant-

insats: 

107 568 

Kontant-

insats: 

166 419 

Kontant-

insats: 

171 449 

Kontant-

insats: 

179 281 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   10,5% 7,7% 5,7% 17,5% 12,9% 9,4% 

20–64+ X   9,3% 6,9% 5,0% 15,6% 11,5% 8,4% 

65+ X   12,7% 9,3% 6,8% 21,1% 15,5% 11,4% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       19 970 14 696 10 757 33 284 24 493 17 928 

  
1 ROK 

(35 m2) 
  8 

Kontant-

insats: 

47 191 

Kontant-

insats: 

48 617 

Kontant-

insats: 

50 838 

Kontant-

insats: 

78 651 

Kontant-

insats: 

81 028 

Kontant-

insats: 

84 729 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   5,0% 3,7% 2,7% 8,3% 6,1% 4,5% 

20–64+ X   4,4% 3,2% 2,4% 7,4% 5,4% 4,0% 

65+ X   6,0% 4,4% 3,2% 10,0% 7,3% 5,4% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       9 438 6 945 5 084 15 730 11 575 8 473 
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Bilaga 19: Scenario 3 – Sparande till kontantinsatser för boende i fastigheten X 

Tabell 26 – Scenario 3 – Sparande till kontantinsatser för boende i fastigheten X 

Sparande till kontantinsatser för hyreslägenheterna i fastigheten X - Scenario 3 

Sparande för hushåll per år till kontantinsats 
Rums-

typ 

Disponibel  

median- 

inkomst 

(SEK/år) 

Antal  

lgh 

Kontantinsats 15 % i (SEK)  

beräknat per köpeår och optionstid 

Kontantinsats 25 % i (SEK)  

beräknat per köpeår och optionstid 

5 år 7 år 10 år 5 år 7 år 10 år 

Köpeår 

2025 

Köpeår 

2027 

Köpeår 

2030 

Köpeår 

2025 

Köpeår 

2027 

Köpeår  

2030 

  
3 ROK 

(90 m2) 
  14 

Kontant-

insats: 

98 111 

Kontant-

insats: 

102 074 

Kontant-

insats: 

108 322 

Kontant-

insats: 

163 518 

Kontant-

insats: 

170 124 

Kontant-

insats: 

180 537 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   10,3% 7,7% 5,7% 17,2% 12,8% 9,5% 

20–64+ X   9,2% 6,8% 5,1% 15,3% 11,4% 8,4% 

65+ X   12,5% 9,3% 6,9% 20,8% 15,4% 11,5% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       19 622 14 582 10 832 32 704 24 303 18 054 

  
2 ROK 

(72 m2) 
  14 

Kontant-

insats: 

94 186 

Kontant-

insats: 

97 991 

Kontant-

insats: 

103 989 

Kontant-

insats: 

156 977 

Kontant-

insats: 

163 319 

Kontant-

insats: 

173 315 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   9,9% 7,4% 5,5% 16,5% 12,3% 9,1% 

20–64+ X   8,8% 6,5% 4,9% 14,7% 10,9% 8,1% 

65+ X   12,0% 8,9% 6,6% 19,9% 14,8% 11,0% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       18 837 13 999 10 399 31 395 23 331 17 332 

  
1 ROK 

(35 m2) 
  8 

Kontant-

insats: 

44 513 

Kontant-

insats: 

46 311 

Kontant-

insats: 

49 146 

Kontant-

insats: 

74 189 

Kontant-

insats: 

77 186 

Kontant-

insats: 

81 910 

Sparande per år och andel  

för hushåll med olika ålder (%/år) 

20+ X   4,7% 3,5% 2,6% 7,8% 5,8% 4,3% 

20–64+ X   4,2% 3,1% 2,3% 6,9% 5,2% 3,8% 

65+ X   5,6% 4,2% 3,1% 9,4% 7,0% 5,2% 

Sparande per år för samtliga hushåll (SEK/år)       8 903 6 616 4 915 14 838 11 027 8 191 
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Bilaga 20: Ortspriser, ej nyproducerade bostadsrätter i Gnesta kommun  

 

Tabell 27 – Ortspriser för ej nyproducerade bostadsrätter i Gnesta kommun med senaste byggår 

2007 och utförda transaktioner mellan år 2012–2017 och 2007–2017 (Källa: Valueguard, 2017) 

  

Ortspriser för bostadsrätter i Gnesta kommun - Ej nyproduktion med senast byggår 2007 
Statistik 

förutsättningar 
Genomsnittlig statistik för tidsperioden år 2012 till år 2017 (5 år) 

Avstånd till 

fastigheten X: 556 

m 

År 2012–2017 
År  

2012 

År 

2012 

År 

2017 

År 

2017 

Antal år: 5 år Rum 
Yta 

(m2) 

Månads-

avgift 

(SEK/ 

mån) 

Årsavgift 

(SEK/m2) 

Bygg-

år 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Antal 

bostadsrätter: 65 
2 62 3 881 757 1964 849 862 14 324 

1 261 

231 
21 071 

Total tillväxt 

(SEK) 
          411 369 6 747 48,4 %   

Genomsnittlig 

årlig tillväxt 

(SEK/år) 

          82 274 1 349 9,42%   

Statistik 

förutsättningar 
Genomsnittlig statistik för tidsperioden år 2007 till år 2017 (10 år) 

Avstånd till 

fastigheten X: 556 

m 

År 2007–2017 
År  

2007 

År 

2007 

År 

2017 

År 

2017 

Antal år: 10 år Rum 
Yta 

(m2) 

Månads-

avgift 

(SEK/ 

mån) 

Årsavgift 

(SEK/m2) 

Bygg-

år 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Antal 

bostadsrätter: 135 
2 63 3 700 710 1965 701 726 11 615 

1 352 

770 
22 149 

Total tillväxt 

(SEK) 
          651 044 10 534 92,7 %   

Genomsnittlig 

årlig tillväxt 

(SEK/år) 

          65 104 1 053 9,28 %   
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Bilaga 21: Ortspriser, både med och utan nyproducerade bostadsrätter i Gnesta kommun  

 

Tabell 28 – Ortspriser för både med och utan nyproducerade bostadsrätter i Gnesta kommun 

och genomförda transaktioner mellan år 2012–2017 och 2007–2017 (Källa: Valueguard, 2017) 

 

 

  

Ortspriser för bostadsrätter i Gnesta kommun - Både med och utan nyproduktion med senast byggår 2007 för ej 

nyproduktion och tidigast byggår 2008 för nyproduktion 

Statistik 

förutsättningar 
Genomsnittlig statistik för tidsperioden år 2012 till år 2017 (5 år) 

Avstånd till 

fastigheten X: 630 

m 

År 2012–2017 
År  

2012 

År  

2012 

År  

2017 

År 

2017 

Antal år: 5 år Rum 
Yta 

(m2) 

Månads-

avgift 

(SEK/ 

mån) 

Årsavgift 

(SEK/m2) 

Bygg-

år 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Antal 

bostadsrätter: 134 
2 64 3 877 735 1988 

1 093 

216 
17 333 

1 671 

463 
26 368 

Total tillväxt 

(SEK) 
          578 247 9 035 52,89%   

Genomsnittlig 

årlig tillväxt 

(SEK/år) 

          115 649 1 807 10,58%   

Statistik 

förutsättningar 
Genomsnittlig statistik för tidsperioden år 2007 till år 2017 (10 år) 

Avstånd till 

fastigheten X: 630 

m 

År 2007–2017 
År  

2007 

År  

2007 

År  

2017 

År 

2017 

Antal år: 10 år Rum 
Yta 

(m2) 

Månads-

avgift 

(SEK/ 

mån) 

Årsavgift 

(SEK/m2) 
Byggår 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Pris 

(SEK) 

Pris 

(SEK/ 

m2) 

Antal 

bostadsrätter: 219 
2 64 3 753 709 1982 932 896 14 772 

1 692 

334 
26 696 

Total tillväxt 

(SEK) 
          759 438 11 924 81,41%   

Genomsnittlig 

årlig tillväxt 

(SEK/år) 

          75 944 1 192 8,14%   
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Bilaga 22: Bedömt framtida marknadsvärde (SEK/m2) för bostadsrätter år 2021 för ej 

nyproduktion samt både med och utan nyproduktion inom Gnesta kommun 

Tabell 29 – Bedömda framtida marknadsvärden för bostadsrätter år 2021 för ej nyproduktion i 

Gnesta kommun  

Bedömt marknadsvärde (SEK/m2) för bostadsrätt och år, Ej nyproduktion 

Antagen pristillväxt År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Genomförda transaktioner mellan år 2012–2017 (5 år) 

9,48% 21 071 23 069 25 255 27 650 30 271 

5,74% (mellan 9,48 % 

och 2,00%)  
21 071 22 280 23 559 24 912 26 342 

2,00% 21 071 21 492 21 922 22 361 22 808 

1,50% 21 071 21 387 21 708 22 033 22 364 

1,00% 21 071 21 282 21 495 21 709 21 927 

Genomförda transaktioner mellan år 2007–2017 (10 år) 

9,28% 22 149 24 204 26 451 28 905 31 588 

5,64% (mellan 9,28 % 

och 2,00%) 
22 149 23 398 24 718 26 112 27 585 

2,00% 22 149 22 592 23 044 23 505 23 975 

1,50% 22 149 22 481 22 818 23 161 23 508 

1,00% 22 149 22 370 22 594 22 820 23 048 

 

Tabell 30 – Bedömda framtida marknadsvärden för bostadsrätter år 2021 för både med och utan 

nyproduktion Gnesta kommun 

Bedömt marknadsvärde (SEK/m2) för bostadsrätt och år, Både med och utan nyproduktion 

Antagen pristillväxt År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Genomförda transaktioner mellan år 2012–2017 (5 år) 

10,58% 26 368 29 158 32 243 35 654 39 426 

6,29% (mellan 10,58% 

och 2,00%) 
26 368 28 027 29 789 31 663 33 655 

2,00% 26 368 26 895 27 433 27 982 28 542 

1,50% 26 368 26 764 27 165 27 572 27 986 

1,00% 26 368 26 632 26 898 27 167 27 439 

Genomförda transaktioner mellan år 2007–2017 (10 år) 

8,14% 26 696 28 869 31 219 33 760 36 508 

5,07% (mellan 8,14 % 

och 2,00%) 
26 696 28 049 29 472 30 966 32 536 

2,00% 26 696 27 230 27 775 28 330 28 897 

1,50% 26 696 27 096 27 503 27 915 28 334 

1,00% 26 696 26 963 27 233 27 505 27 780 
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Bilaga 23: Exempel på boendekostnad för 2 ROK (72 m2) med kontantinsats 15 % för hushåll (ej beaktat antal personer) med olika ålder i 

fastigheten X enligt scenario 3 och köpeår 2030 

 

Tabell 31 – Exempel framtida boendekostnad 2 ROK (72 m2) i fastigheten X enligt scenario 3 och köpeår 2030 med kontantinsats 15 % för hushåll (ej 

beaktat antal personer) med olika ålder och räntesats (Källa: Swedbank och Handelsbanken)   

Scenario 3 - Kontantinsats 15 % 

Lägenhetstyp 2 ROK (72 m2), Optionstid 10 år 

Ålder 
Disponibel hushållsinkomst 

(SEK/mån) Banker 
Optionspris  

(Köpeår 2030) 
Kontantinsats 15 % Lånebelopp Amorteringstid 

20-64 år X Handelsbanken & 

Swedbank 693 261 103 989 589 272 50 år 
65+ X 

Årsavgift 

(SEK/m2 

per år)  

Månads- 

avgift 

(SEK/mån) 

Amortering  

(2 % per år  

av totala lånet) 

(SEK/mån) 

Ränta 

(SEK/mån) 
Räntesats 

Total  

boendekostnad 

(SEK/mån)  

Inkomst  

efter betalda 

boendeutgifter 

/mån 

ålder hushåll  

20-64 år 

Inkomst  

efter betalda  

boendeutgifter 

/mån 

ålder hushåll  

65+ år 

1083,3 6 500 982 790 2,30% (Bunden 5 år) 8 272 X X 

916,7 5 500 982 790 2,30% (Bunden 5 år) 7 272 X X 

750,0 4 500 982 790 2,30% (Bunden 5 år) 6 272 X X 

        

1083,3 6 500 982 1007 2,05% (Bunden 2 år) 8 489 X X 

916,7 5 500 982 1007 2,05% (Bunden 2 år) 7 489 X X 

750,0 4 500 982 1007 2,05% (Bunden 2 år) 6 489 X X 
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Bilaga 24: Exempel på boendekostnad för 2 ROK (72 m2) med kontantinsats 25 % för hushåll (ej beaktat antal personer) med olika ålder i 

fastigheten X enligt scenario 3 och köpeår 2030 

 

Tabell 32 - Exempel framtida boendekostnad 2 ROK (72 m2) i fastigheten X enligt scenario 3 och köpeår 2030 med kontantinsats 25 % för hushåll (ej 

beaktat antal personer) med olika ålder och räntesats (Källa: Swedbank och Handelsbanken)   

Scenario 3 - Kontantinsats 25 % 

Lägenhetstyp 2 ROK (72 m2), Optionstid 10 år 

Ålder 
Disponibel hushållsinkomst  

(SEK/mån) Banker 
Optionspris  

(Köpeår 2030) 
Kontantinsats 25 % Lånebelopp Amorteringstid 

20-64 år X Handelsbanken 

& Swedbank 693 261 173 315 519 946 50 år 
65+ X 

Årsavgift 

(SEK/m2 

per år)  

Månads-

avgift 

(SEK/mån) 

Amortering  

(2 % per år  

av totala lånet) 

(SEK/mån) 

Ränta 

(SEK/mån) 
Räntesats  

Total  

boendekostnad 

(SEK/mån)  

Inkomst  

efter betalda 

boendeutgifter 

/mån  

ålder hushåll  

20–64 år 

Inkomst  

efter betalda 

boendeutgifter 

/mån  

ålder hushåll  

65+ år 

1083,3 6 500 867 698 2,30% (Bunden 5 år) 8 065 X X 

916,7 5 500 867 698 2,30% (Bunden 5 år) 7 065 X X 

750,0 4 500 867 698 2,30% (Bunden 5 år) 6 065 X X 

        

1083,3 6 500 867 888 2,05% (Bunden 2 år) 8 255 X X 

916,7 5 500 867 888 2,05% (Bunden 2 år) 7 255 X X 

750,0 4 500 867 888 2,05% (Bunden 2 år) 6 255 X X 
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