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Sammanfattning 
 
Skanska Hus Väst planerar att bygga bostadsrätter på området kvarteret Ärtan i stadsdelen 
Romstad i staden Karlstad. För att detta ska vara genomförbart behövs ett underlag 
(marknadsanalys) som talar om vad som är mest lämpligt att bygga i området.  Vad som ska 
byggas beror på markförhållanden, efterfrågan, kringliggande miljö och byggnader, 
flyttmönster i kommun och området samt betalningsviljan hos kunden. Detta innebär att 
relevant statistik såsom förvärvningsinkomster, sysselsättning, snittpriser på jämförbara 
objekt med mera behövs tas fram för att kunna ställa en prognos över hyres- och 
fastighetsmarknaden.  
 
Det första delmomentet i projektutvecklingen av kvarteret Ärtan är göra en marknadsanalys. 
Marknadsanalysen består av en Ortsanalys, Objektsanalys samt en Omvärldsanalys, se figur 
1. Den sistnämnda analysen är inte med då rapporten är avgränsad till enbart ort- och 
objektsanalys. Ort- och objektsanalysen ska resultera i att lämplig målgrupp samt 
betalningsvilja bestäms vilket är en del av vårt mål med arbetet. Vi har även som mål att 
bedöma vilka metoder som lämpar sig bäst för att analysera och bestämma betalningsviljan 
för projektet.  
 
 
 
 

 

 

 

 
Figur 1. Marknadsanalysöversikt 
 
De analysmetoder som har använts för att dra en slutsats i arbetet är: 

 Tobins Q 
 Näringslivets specialiseringskvot 
 Regressionsanalys 
 Multipel Regressionsanalys 
 Ortprismetoden 
 Efterfrågan med hjälp av elasticiteter 

 
Med hjälp av dessa metoder och en omfattande indatainsamling har vi kommit fram till att 
Karlstads utgångsläge för en nyetablering av bostadsrätter på kvarteret Ärtan är måttligt goda, 
vilket innebär att utgångsläget inte är optimalt men fortfarande lönsamt. Denna bedömning 
har vi försökt göra så objektiv som möjligt och vägt fördelar mot nackdelar på orten. Stadens 
näringsliv och sysselsättning har utvecklats väldigt bra de senaste åren och visar på goda 
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förutsättningar att klara svårare tider enligt vår analys. Bostadsutvecklingen i staden är även 
den positiv. 
Romstad som område upplever vi har goda förutsättningar för investeringar på 
fastighetsmarknaden då det äger brist på bostadsrätter i området samt att medelinkomsten är 
större här än medlet för hela Karlstad.  
 
Efter att finanskrisen satt sina spår på marknaden bedömer vi att betalningsviljan för 
bostadsrätter på kvarteret Ärtan borde landa på ca 22 000 kr/m2 BOA med prisintervallet 20 
500 – 23 000 kr/m2 BOA. En lämplig målgrupp för slutprodukten är 30- till 40-åringar som 
visar på god och stark betalningsvilja. Det vore dessutom inte fel att anpassa delar av boendet 
till lite äldre personer. En möjlig mix av dessa tror vi kan skapa både charm, trygghet och 
ökad trivsel i området vilket behövs för att få området attraktivt på marknaden. 
 
Alla använda analysmetoder visar på liknande siffror varvid vi bedömer att alla dessa metoder 
är lämpliga för uppgiften. Den multipla regressionsanalysen i kombination med mäklarnas 
uppfattning lämpar sig dock bäst då denna kombination kan utföras snabbt, enkelt och 
verklighetstroget.  
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Abstract 
Skanska Hus Väst is planning to construct condominiums in an area called Ärtan which lies in 
Karlstad, in the city district of Romstad. To be able to construct condominiums in this area a 
market analysis is needed. The market analysis describes the most appropriate type of 
residence to construct depending on ground conditions, public demand, the surrounding 
buildings and environment, the pattern in which the inhabitants move in the rural- and in the 
city district and how much the customer is willing to pay for a condominium on Ärtan. This 
means that relevant statistics of incomes, employment, prices on equal objects and more is 
needed to forecast the housing- and property market. 
 
The first part in the project development of Ärtan is to make a market analysis. The market 
analysis includes the city analysis, the object analysis and the business intelligence, figure 2.    
The business intelligence is not included because the report is demarcated to the city- and 
object analysis only. The city- and object analysis will result in the determination of a suitable 
target group and how much the customer will be willing to pay for a condominium in Ärtan.  
The purpose of this study is to determine these two and also decide the methods most 
appropriate for analyzing and determining the will of payment for the project. 
 

 
Figure 2. Layout of the market analysis. 
 
The methods used for analyzing and making a conclusion in the report are: 

 Tobins Q 
 Business sector specialization quota 
 Regression analysis 
 Multiple Regression analysis 
 The method of location and price (Ortprismetoden) 
 Demand with the help of elasticity’s.  

 
With these methods and with a great amount of collected data we have drawn the conclusion 
that the conditions for constructing condominiums in Ärtan are not optimal but still profitable. 
We have tried to make this judgment as objective as possible and we have looked at all the 
advantages and disadvantages of the area. Karlstad’s business sector and employment have 
increased during the last years and are displaying good conditions to withstand these troubling 
financial times. 
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We found good conditions to invest in the real estate market in Romstad, due to the lack of 
condominiums in the area and due to a higher level of incomes compared to the rest of the 
inhabitants of Karlstad. 
            
After the traces from the financial crises we assess that the will of payment on condominiums 
on Ärtan should be about 22 000 Swedish kronor/m2 (living area) in the interval of 20 500 – 
23 000 Swedish kronor/m2 (living area). Suitable target groups for the product are people 
which have a good and firm will of payment and are in their thirties or forties. A good thing to 
do is also to adjust parts of the condominiums for older inhabitants. Our opinion is that a mix 
of younger and older people creates charm, comfort and a sense of safety in the neighborhood 
which is needed to get the area more attractive on the market. 
 
All the methods that were used in this analysis showed similar results which led us to the 
conclusion that all of the methods used are suitable for this assignment. However, the 
combination of the multiple regression analysis and the brokers’ opinions is the most suitable 
one for the assignment because the combination can be executed easy, swift and true.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Projektutveckling av bostäder innebär att byggherren själv driver hela kedjan av upprättande 
av bostäder i egen regi. Det innebär att de olika faserna i projektutvecklingen: utredningen, 
projekteringsfasen, gestaltningsfasen, genomförandefasen samt uppföljningsfasen utförs inom 
företaget, i detta fall Skanska och/eller genom anlitade konsulter. Det finns alltså ingen 
särskild beställare eller kund utan Skanska är beställaren själv som bygger bostäder åt en 
okänd slutkund. Med rådande lågkonjunktur och ”finanskris” är efterfrågan för 
bostadsbyggande lågt vilket medför arbetsbrist för byggentreprenören. Projektutvecklandet 
kan då ses som ett sätt för företagen att skapa en fortsatt jämn sysselsättning. 
Projektutvecklingen bidrar även till en hållbar utveckling där endast lönsamma och 
efterfrågade byggnationer upprättas. En noggrann utförd marknadsanalys vars resultat 
stämmer överens med marknadens verkliga behov ger därför en god förutsättning för en 
hållbar utveckling med byggnationer som förhoppningsvis håller sig attraktiva under en 
längre tid. 
 
Vi blev intresserade av projektutveckling under utbildningens gång och bestämde oss för att 
fördjupa oss mer i denna del av byggprocessen. Vi kontaktade därför Skanska i Karlstad för 
att se om vi kunde utföra något inom projektutveckling. 
  
Det visade sig att Skanska har option på att bygga på en bit mark i stadsdelen Romstad som 
kallas kvarteret Ärtan. Här vill man titta på möjligheterna att bygga bostäder inom en snar 
framtid. Kvarteret Ärtan ligger i stadsdelen Romstad som är belägen mellan Klarälven och 
E18.  
 
Skanska Hus Väst gav oss därför uppgiften att upprätta en marknadsanalys samt ett 
projektprogram vilket ingår i den första fasen av projektutveckling. Dock efter samtal med vår 
handledare på Skanska, Nicklas Armus, så begränsades omfattningen till enbart en 
marknadsanalys då detta skulle vara av en tillräcklig omfattning. Utifrån denna 
marknadsanalys kan man ta reda på betalningsviljan hos den målgrupp man söker och med 
det bestämma ett försäljningspris.  
 

1.2 Problemformulering 
Skanska Hus Väst planerar att bygga bostadsrätter på området kvarteret Ärtan i stadsdelen 
Romstad. För att detta ska vara genomförbart behövs ett underlag som talar om vad som är 
mest lämpligt att bygga på området. Vad som ska byggas beror på markförhållanden, 
efterfrågan, kringliggande miljö och byggnader, flyttmönster i kommun och området samt 
betalningsviljan hos kunden. Detta innebär att relevant statistik såsom förvärvningsinkomster, 
sysselsättning, snittpriser på jämförbara objekt med mera behöver tas fram för att kunna ställa 
en prognos över hyres- och fastighetsmarknaden.  
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1.3 Mål 
Målet med arbetet är att göra en marknadsanalys för kvarteret Ärtan som ska redovisa vilken 
betalningsvilja som kan tänkas finnas för området samt bestämma en målgrupp som är 
sammanhörande med betalningsviljan. Målet med arbetet är även att bedöma vilka metoder 
som lämpar sig bäst för att analysera och bestämma betalningsviljan för projektet. 
 

1.4 Syfte  
Syftet med arbetet är att ge ett underlag till Skanska för fortsatt projektutveckling av kvarteret 
Ärtan. Syftet är även att kontrollera och testa användbarheten för olika metoder för att 
analysera och bestämma betalningsviljan hos framtida kund samt försäljningspris på 
slutprodukt.  
 

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete har vi gjort vissa avgränsningar. Dessa avgränsningar är gjorda på grund av 
tidbrist och brist på underlag. De avgränsningar som vi valt att göra är: 
 
Vi har valt att inte göra omvärldsanalysen i marknadsanalysen då den är tidskrävande och inte 
är en större bidragande faktor för slutresultatet. Vi koncentrerar oss mer på ortanalysen samt 
objektanalysen. 
 
I tabellen för bostadsmarknaden i länet borde priser för bostadsrätter användas. Vi har dock 
valt att använda värden för småhus då underlaget för bostadsrätter är dåligt på grund av för få 
försäljningar och att det totala kapitalet är mer komplicerat att få fram på bostadsrätter. 
Priserna på småhusen ger ändå en rättvis bild på prisnivån i de respektive kommunerna. 

 
Boendekostnadsutvecklingen borde i denna rapport se till bostadsrättskostnader. Vi har dock 
valt att använda oss av hyresutvecklingen på hyresrätter istället, då den informationen var mer 
lättillgänglig.  
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2. Metod 

2.1 Inledande information av metoden 
Arbetet är uppbyggt i två olika teoridelar, en del som består av insamling och 
sammanställning av data till marknadsanalysen och den andra delen består av analysering av 
insamlad data med tillämpning av teoretiska modeller. En omfattande litteraturinläsning 
inledde arbetet då vi även besökte den tänkta byggplatsen för att få en visuell uppfattning av 
området. Regelbundna möten med våra handledare på Skanska och universitetet har skett 
under arbetets gång. 
 
Lotti Lindstrii har varit vår handledare från Karlstads universitet, Niklas Armus har varit vår 
handledare från Skanska och examinator för kursen har varit Malin Olin.  
 
Det första delmomentet i projektutvecklingen är göra en marknadsanalys. Marknadsanalysen 
består av en Omvärldsanalys, Ortsanalys och en Objektsanalys, se figur 3. Målet med dessa 
tre analyser är att komma fram till en målgrupp och dess betalningsvilja. För att kunna nå 
dessa bör man tillämpa flera analysmodeller som följer längre ned i detta avsnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Marknadsanalysöversikt 
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2.2 Övergripande arbetsgång för uppgiften 
Steg 1. Datainsamling och litteraturinläsning. Statistik och data från olika statistik- och 
databaser har hämtats. För att få förståelse för hur man genomför en marknadsanalys läste vi 
in oss på ämnet i ett tidigt skede med hjälp av lämplig litteratur.  
Steg 2. Få kunskap om prisbildning på fastighetsmarknaden. Vi tog reda på vilka faktorer 
som påverkade prisbildningen och även hur de påverkade prisbildningen. Denna kunskap 
behövdes för att senare i processen kunna analysera indata på ett tillfredsställande sätt.  
Steg 3. Analysera inhämtad data. Här analyserade vi information av olika slag med hjälp av 
följande analysmetoder Tobins q, Näringslivets Specialiseringskvot, Enkel samt Multipel 
regressionsanalys, Elasticitetsmetod för efterfrågan och Ortprismetoden. 
Steg 4. Formulera orts- och objektsanalysen. Här presenterar vi resultaten av de gjorda 
analyserna vilket slutligen ledde till en slutsats som svarar på vilken betalningsförmåga som 
finns för området. 
 

2.3 Informationskällor 
Den statistik och information som behövs vid datainsamlingen fås från:  
Datscha: Detta tjänsteföretag är en leverantör av tjänster för information och analys av 
kommersiella fastigheter.1 Här hämtas information kring fastigheter i Karlstad.  
SCB: Statistiska Centralbyrån är en förvaltningsmyndighet som förser kunder med statistik 
för beslutsfattande, debatt och forskning vilket görs främst på uppdrag av regeringen och 
olika myndigheter.2 Från SCB hämtas statistik på bl.a. befolkning, näringsliv och inkomster.  
Boverket: Denna förvaltningsmyndighet behandlar frågor om byggd miljö och hushållning 
med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen 
samt boendefrågor.3  

Bolagsverket: Här kan man registrera företag och föreningar, skicka in årsredovisningar, 
registrera företagsinteckningar, få beslut i likvidationer samt få information från deras 
register.4 
Mäklarstatistik: Framför statistik över landets bostadsrätter, villor och fritidshus. Denna 
statistik tas fram i samband med att köpekontrakt upprättas. Fastighetsbyråns, 
Mäklarsamfundets och Svensk fastighetsförmedlings medlemmar, som tillsammans 
representerar en majoritet av Sveriges fastighetsmäklare, rapporterar varje månad in sina 
försålda bostäder hit.5 Här finns information om prisbilden på bostadsrätter, fritidshus samt 
villor. 
Hemnet: Omfattar nästan alla landets bostäder som är till försäljning genom landets 
fastighetsmäklare. Här finns ett utbud av villor, bostadsrätter och fritidshus som är ute för 
försäljning.

6
 

                                                
1 Datscha (2009a) 
2 Statistiska Centralbyrån (2009a) 
3 Boverket (2009) 
4 Bolagsverket (2009) 
5 Mäklarstatistik (2009a) 
6 Hemnet (2009) 
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2.4 Marknadsanalys 
För att få kännedom om hur fastighetsmarknaden fungerar och hur prisbildningen för ett 
område ser ut behövs information. Ett exempel på verktyg som används för att sammanställa 
denna information kallas för en marknadsanalys. Med en marknadsanalys menas ”En 
systematisk studie som syftar till att analysera och prognostisera framtida efterfrågan för en 
viss fastighetstyp och relatera denna efterfrågan till det relevanta utbudet” 7. 
Marknadsanalysen har alltså som syfte att sammanställa statistik som kan användas för att 
analysera samt förutse hur stor efterfrågan det kan finnas för ett specifikt objekt, i detta fall 
kvarteret Ärtan. Syftet till varför man gör en marknadsanalys kan variera beroende vad man 
vill få ut av den men några av dessa är8: 
 

 Fungera som beslutsunderlag för kreditivgivning, igångsättning samt genomförande av 
projekt. 

 Tala om hur fastighetsbehovet ser ut på marknaden både nu och hur den kan tänkas se 
ut in framtiden. 

 Den ska fungera som ett underlag för fastighetsvärdering, marknadsföring, prissättning 
och uthyrning. 

 
En marknadsanalys brukar generellt sett innehålla tre olika nivåer av analyser. Den består av 
en omvärldsanalys, en ortsanalys och en objektsanalys. Beroende på önskad omfattning av 
marknadsanalysen kan omvärldsanalysen förbises då den inte har direkt anknytning till 
objektet.  

2.4.1 Ortsanalys 
En ortsanalys beskriver och analyserar själva orten som objektet är beläget i. Ortsanalysen 
brukar vara tyngdpunken i en marknadsanalys då mest fakta och statistik ligger på 
kommunnivå. Detta innebär att endast den statistik som är viktigast för analysen bör användas 
då det kan vara lätt att det blir en ortsbeskrivning av analysen vilket inte är tanken. 
Ortsanalysen bör ta upp fakta såsom arbetstillfällen på orten, hur invånarnas inkomster ser ut, 
eventuella flyttmönster samt hur marknaden ser ut med avseende på utbud och efterfrågan. 
Man kan säga att normalförfarandet när det gäller upplägget på en ortsanalys är att den delas 
in i olika delområden där statistiken för respektive område analyseras. Man brukar dela in 
analysen i följande delar9: 
 

 Allmänt om orten 
 Näringsliv och sysselsättning 
 Befolkning 
 Inkomster och lönsamhet 
 Hyres- och fastighetsmarknaden 
 Utbud och efterfrågan 

                                                
7 Fastighetsvärdering (2004) 
8 Fastighetsvärdering (2004) 
9 Fastighetsvärdering (2004) 
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Allmänt om orten 
Allmänt om orten beskriver orten utifrån dess placering och storlek. Det som beskrivs är 
storleken på orten, invånarantal, kommunikationer till och från samt på orten i form av både 
tätortskommunikation och förbindelser med tåg, buss flyg eller båt. Denna beskrivning av 
orten beskriver även karaktären på orten, om det till exempel är en universitets- eller 
industripräglad ort. Detta är intressant då en universitetsstad ofta drar till sig 
kunskapsintensiva företag på grund av att studenterna stannar kvar på studieorten vilket kan 
då leda till att efterfrågan på kontorslokaler ökar10.      
 
Näringsliv och sysselsättning 
Denna del beskriver arbetssituationen på orten. Det vill säga vilka de största arbetsgivarna är, 
hur stor arbetslösheten på orten är jämfört med riket och vilka de största näringsgrenarna på 
orten är. De största näringsgrenar delas in i två sektorer, en bassektor och en servicesektor, se 
tabell 10,11 och 12 i bilaga 1.  
 
Man kan säga att dessa två sektorer tillsammans är ortens ekonomi som ger sysselsättningen 
på orten. Sektorerna kan förklaras genom att företag som ingår i bassektorn är företag som 
erbjuder varor och tjänster till omvärlden vilket genererar inkomster för nödvändig import, till 
exempel industriföretag. Företag som tillhör servicesektorn erbjuder däremot tjänster och 
varor till den lokala befolkning, till exempel vård och omsorg11. Bassektorn på orten agerar 
motorn för den lokala utvecklingen, det vill säga att om företag i bassektorn skulle gå omkull 
skulle det hämma utvecklingen som i sin tur påverkar ekonomin och sysselsättningen. Det 
betyder att om ett företag i bassektorn skulle försvinna skulle det dra med sig företag i 
servicesektorn. Det är även viktigt att kontrollera om något företag i bassektorn skulle vara 
överrepresenterat på orten. Detta kontrolleras genom att beräkna näringslivets 
specialiseringskvot, se 2.5.1 för utförlig beskrivning.   
Figur 4 visar sambandet mellan sektorerna, ortens ekonomi, sysselsättningen och hur den 
påverkar betalningsförmåga och bostadsbehov.   
 

 
Figur 4. Sambandet mellan ortens sektorer, sysselsättning och efterfrågan12. 

                                                
10 Fastighetsvärdering (2004) 
11 Fastighetsekonomi (2009) 
12 Fastighetsekonomi (2009) 

Bassektor Servicesektor 

Ortens ekonomi 

Sysselsättning 

Inkomster Befolkning 

Betalningsförmåga Bostadsbehov 

Efterfrågan 

Bostadsmarknaden 

Utbudet 



 
 

7 
 

 
Det är därför viktigt att identifiera dessa sektorer då sammansättningen av dessa har stor 
betydelse för hur bra orten kan klara av konjunktursvängningar både nationellt och 
internationellt. 
 
Befolkning 
Här tar ortsanalysen upp hur befolkningen på orten ser ut. Det vill säga hur sammansättningen 
av olika åldrar ser ut, flyttmönster och utbildningsnivå på invånarna. Beroende på hur dessa 
tre delar ser ut kan bostads- och lokalbehovet variera då en större ort har mer behov av 
serviceinriktade företag som behöver lokaler än vad en mindre ort har.  
 
Tabell 14 i bilaga 1 visar hur Karlstad förhåller sig till länet respektive riket när det gäller 
utbildningsnivån. Hög utbildningsnivå ger högre löner vilket resulterar i större betalningsvilja. 
Tabell 15,16 och 17 i bilaga 1 visar Karlstads befolkningstillväxt. En stabil tillväxt talar om 
att kommunen har goda förutsättningar för en god ekonomisk utveckling vilket påverkar 
betalningsviljan. 
 
Inkomster och lönsamhet  
Hur inkomststrukturen för invånarna på orten ser ut har stor betydelse för efterfrågan på 
fastigheter. Är medelinkomsten hög på orten tenderar detta att medföra en ökad köpkraft på 
bostäder men även till ökad konsumtion av tjänster och varor. Detta i sin tur kan leda till ökad 
efterfrågan på kontor och lokaler. 
 
Tabell 18 och 19 i bilaga 1 visar en jämförelse på inkomststrukturen samt skattenivån för 
Karlstad mot länet respektive riket. 
 
Ortens bostadsläge 
Hur bostadsmarknaden på orten ser ut har stor betydelse för hur stor efterfråga det finns på 
nyproducerade bostäder. Finns det brist ökar efterfrågan och tvärtom om det finns ett 
överskott. En påverkande faktor för producering av bostäder är lönsamheten. Olika orter har 
olika grad av lönsamhet vid nybyggnadsprojekt. Se 2.5.1 Tobins Q för mer beskrivning kring 
lönsamhetsgraden. 
 
Hyres- och fastighetsmarknaden 
När man har för avsikt att bygga fastigheter eller investera på en marknad krävs kunskap om 
olika delmarknader då olika delmarknader drar till sig olika kunder med olika betalningsvilja. 
En indelning är därför av stor betydelse för att se hur stor efterfråga man kan tänkas få på 
önskat område. Indelningen av marknaden bör ta upp pris-, alternativt hyresnivå, eventuell 
vakansgrad vilket betyder hur stor del av ortens bostäder, kontor, lokaler osv. som är 
outhyrda. Kommande utbud bör även tas med då det kan ha inverkan på framtida efterfrågan. 
 
Tabell 21 samt figur 9 i bilaga 1 visar Karlstads delmarknader samt delarnas vakans, hyra och 
avkastningskrav. Dessa uppdateras 4 gånger/år och uppdaterades senast 2008-12-31.13 
 
Utbud och efterfrågan 
Denna punkt påverkas direkt eller indirekt av ovanstående delar av ortsanalysen. Oavsett 
vilket syfte marknadsanalysen har så bör utbudet och efterfrågan analyseras då det har en 
bidragande faktor till betalningsviljan hos en eventuell slutkund. Utbudet kan analyseras 

                                                
13 Datscha (2009b) 
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genom antal planerade och nybyggda fastigheter, lediga objekt på marknaden samt eventuell 
rivning av gamla fastigheter. Efterfrågan kan vara komplicerad att få fram och metoder som 
används är inte 100 % tillförlitliga. Resultaten av dessa metoder ger dock en bild om var 
marknaden är på väg. Ett vanligt sätt att få fram efterfrågan är att använda sig av olika 
elasticiteter som i denna rapport grundar sig på inkomst- och boendekostnadsutveckling. 
Dessa sk. elasticiteter är framtagna schablonvärden (framtagna av fastighetsakademin) som 
varierar i förhållande med inkomster och boendekostnadsförändringar.  
För att få fram efterfrågan med hjälp av inkomst- och boendekostnadsutvecklingen kan 
följande tillvägagångssätt användas. 

 Ta reda på befolkningsökningen i staden för åldersgrupperna 16-19, 20-24, 25-64 och 
64-framåt. 

 Räkna fram en total skattad hushållsökning för de olika åldersgrupperna med hjälp av 
hushållskvot för riket i tabell 25 i bilaga 1. 

 Ta reda på inkomst- och priselasticiteten ur tabell 28 och 29 i bilaga 1 med hjälp av 
inkomst- och boendekostnadsutvecklingen ur tabell 27 i bilaga 1 samt medelvärde av 
hyresförändringen. 

 Den inkomstrelaterade efterfrågan fås genom inkomstelasticitet*hushållsökning 
 Den boendekostnadsrelaterade efterfrågan fås genom 

priselasticiteten*hushållsökningen. 
 Den inkomstrelaterade och boendekostnadsrelaterade efterfrågan summeras vilket ger 

en slutlig efterfrågan.     

2.4.2 Objektsanalysen 
Objektsanalysen är oftast en utveckling av ortsanalysen men med skillnaden att här betraktas 
bara det område vilket objektet är lokaliserat på. Denna del kan, beroende på syftet med 
marknadsanalysen, ses som en fristående analys. Upplägget på analysen påminner om 
ortsanalysen då de ingående delarna påminner om varandra. I objektsanalysen beskrivs 
följande delar: 

 Allmänt om området 
 Om det finns några konkurrerande objekt 
 Hur efterfrågan och utbudet ser ut för liknande objekt 
 Pris eller hyresnivåer för liknande projekt 

 
Allmänt om området 
En del i objektsanalysen är att beskriva det aktuella området. Beskrivningen av området ska 
innefatta en redovisning av läget, var området är lokaliserat, om det är ett attraktivt läge, 
något som särskiljer såsom vattendrag, strandkant, närhet till naturen, om området är ett 
industri- eller bostadsområde i så fall om det är gamla eller nya byggnader, tillgängligheten i 
form av kommunikationsmöjligheter till och från området samt vilken grad av serviceutbud 
det finns i närområdet. 
 
Konkurerande objekt 
Denna del av analysen lyfter fram andra liknande projekt som finns eller är under uppbyggnad 
i området eller på orten. Vilka projekt som ska användas som jämförelseobjekt väljs utifrån en 
lägesanalys. I lägesanalysen väljs objekt som har liknande avstånd till centrum, närhet till 
service såsom till exempel matbutik, skola och dagis. Närhet till vattendrag påverkar också 
valprocessen. De objekt som väljs som jämförelseobjekt har bedömningen från 2+ till 3+ i vår 
jämförelse. Detta för att få en rättvis bild över prisbilden.   
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Detta avsnitt ska redovisa om det eventuellt finns konkurrerande objekt, hur efterfrågan på 
dessa är och om det finns, pris eller hyresnivåer på liknande objekt. Detta gör man för att få 
fram ett underlag till ortprisanalysen så att man kan analysera fram en betalningsvilja för 
liknande objekt och med det kunna sätta ett pris på sitt objekt. Dock så ger detta bara en 
uppfattning av hur prisnivån ser ut och inte ett definitivt pris14.   
 

2.5 Använda analysmodeller 

2.5.1 Analysmodeller för Ortsanalysen 
Tobins q – modell 
Den amerikanska professorn James Tobin (1918-2002) har utvecklat ett verktyg för 
investeringsbedömningar som han kallade för Q-modellen15. Modellen kan förklaras som 
kvoten mellan fastighetspriset på den begagnade marknaden och nyproduktionskostnaden 
vilket ger Q som är lönsamhetsgraden.   
 

푄 =  
퐹푎푠푡푖푔ℎ푒푡푠푝푟푖푠 푝å 푏푒푔푎푔푛푎푑푚푎푟푘푛푎푑푒푛

푁푦푝푟표푑푢푘푡푖표푛푠푘표푠푡푛푎푑푒푛  

 
Teoretiskt sett så är det lönsamt att bygga nytt då Q-värdet är >1. Praktiskt sett brukar man 
dock ha 0,7 som gräns, då modernt och nytt uppskattas mer än begagnat16.  
 
Denna uträkning får mycket varierade Q-värden beroende på vart i Sverige man räknar. I de 
mest attraktiva delarna i Sverige hamnar Q mellan ca 1,5–2,0 samtidigt som de minst 
attraktiva områdena kan komma ner på ett Q-värde på ca 0,3.  
 
Vi har gjort en egen rangordning för bedömning av lönsamhet vid nybyggnation (utifrån 
Tobins Q) från den med högst lönsamhet (ranking 1) till den kommunen med minst lönsamhet 
(ranking 6). Detta för att få en bild över i vilka kommuner det är mest lönsamt att producera 
nya bostäder i, se tabell 20 i bilaga 1 för respektive kommuns ranking. 
 
Tabell 1. Rangordning av Tobins Q 
Tobins Q  Rangordning 
1,01- 1 
0,81 - 1,00 2 
0,61 - 0,80 3 
0,41 - 0,60 4 
0,21 - 0,40 5 
0,01 - 0,20 6 
 
Näringslivets specialiseringskvot  
För att bedöma om det finns en viss näringsgren som är överrepresenterad på en ort måste 
näringslivets specialiseringskvot tas fram. Om en lågkonjunktur skulle drabba den eventuellt 
överrepresenterad branschen innebär detta att hela ortens ekonomi påverkas negativt. Om 
ortens ekonomi påverkas negativt kommer fastighetspriserna med största sannolikhet också 
påverkas negativt. 

                                                
14 Fastighetsvärdering (2004) 
15 Lindenberg E. Ross S. (1981)  
16 Fastighetsekonomi (2009) 
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Tillvägagångssätt: 

 Välj ut de näringsgrenar som har störst andel förvärvstagare i kommunen.  
 Ta fram statistik för respektive näringsgren. 
 Se vilken näringsgren som blev mest överrepresenterad. 
 Bedöm om näringsgrenen löper risk för att vara överrepresenterad. Höga värden över 

1,0 visar att näringsgrenen är överrepresenterad.  
(Ett exempel på en överrepresenterad bransch är tillverkningen av Saab i Trollhättan. Den 
närningsgrenen får en kvot på 1,82 vilket visar att den är överrepresenterad.)17 
 
Beräkning av näringslivets specialiseringskvot: 

푆푘 =    18 

 
Sk= Näringslivets specialiseringskvot 
An= Antalet sysselsatta i kommunen inom en näringsgren 
Ak= Totalt sysselsatta i kommunen 
Ln= Antalet sysselsatta i regionen eller riket 
Lk= Totalt sysselsatta i regionen eller riket  
 
Utbudet på bostadsmarknaden 
Utbudet på bostadsmarknaden är lätt att beräkna. Det man behöver ta reda på är hur många 
bostäder som är lediga (vakanser), hur många nyproducerade samt hur många bostäder som 
rivs varje år. Uträkning av utbudet görs enligt följande:  
 
푈푡푏푢푑푒푡 = 퐷푎푔푒푛푠 푣푎푘푎푛푠 + 푇푖푙푙푠푘표푡푡 − 퐴푣푔å푛푔 
 
Vakans = Avser antalet lediga lägenheter som för ögonblicket står utan hyresgäst. 
Tillskott = Avser de lägenheter som varje tillförs marknaden på grund av pågående samt 
planerade byggprojekt.  
Avgång = Avser de lägenheter som försvinner varje år genom rivning, ombyggnad till annan 
sorts lokal eller sammanslagningar. Detta värde brukar vara ca 0,1 % om ej kommunen tror 
annat19, se tabell 24 i bilaga 1 för Karlstads utbud av lägenheter. 
 
Efterfrågan 
Genom att använda sig av olika elasticiteter kan en efterfrågan tas fram. Denna metod kan 
inte användas som ensamt beslutande utan används främst för att få en uppfattning om var 
utvecklingen är på väg. 
 
Efterfrågan= ∑ Hushållsökning * inkomstelasticitet + ∑ Hushållsökning * priselasticiteten 
 
Hushållsökning= Befolkningsökning (per åldersgrupp) * hushållskvot (riket). 
Inkomstelasticitet= Beror på inkomstutvecklingen i staden, se tabell 27 i bilaga 1. 
Priselasticiteten= Beror på bostadskostnadsutvecklingen (hyran) i staden, se tabell 29 i bilaga 
1. 
 

                                                
17 Statistiska Centralbyrån (2009b)  
18 Fastighetsekonomi (2009) 
19 Fastighetsekonomi (2009) 
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Tabellerna 25,26,27,28 och 29 i bilaga 1 används för att beräkna efterfrågan på bostäder i 
Karlstads kommun. Utifrån tabellernas värden kan man analysera om efterfrågan stämmer 
överens med utbudet vilket kan påverka efterfrågan gällande bostäder på Ärtan.  
 
Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden är en av flera metoder som används för att beräkna marknadsvärdet på en 
fastighet det vill säga priset på fastigheten. Ortsprismetoden går att tillämpa på alla 
fastighetstyper men lämpar sig bäst på småhus och bostadsrätter. Metoden går ut på att man 
bedömer ett marknadsvärde på den aktuella fastigheten utifrån jämförbara priser på liknande 
projekt. Detta ger då ett ungefärligt pris på fastigheten.  
 
Denna procedur kan dock vara svår att utföra då projekt som är jämförbara och har 
producerats eller sålts under samma period som den aktuella fastigheten är få. Det man då gör 
är att titta på äldre projekt som finns på orten. Eftersom priset på äldre projekt inte stämmer 
överens med ett nybyggt projekt beroende på att värdet på kronan kan ha förändrats måste 
värdet på försäljningssumman räknas om till ett jämförbart värde. Detta görs genom att utgå 
från en så kallad värdetidpunkt. En värdetidpunkt är en tidpunkt dit man vill reglera priser av 
alla jämförbara projekt så att en jämförelse och analys kan utföras. Metoden som används för 
detta kallas Ortprismetoden och kan förklaras med 6 separata steg20. 
 
Steg 1 - Prisrelatering/normering 
Eftersom jämförbara objekt oftast inte är identiska när det gäller prisbild, utförande och 
storlek kan inte priset användas rakt av utan en normering behöver göras. Normering innebär 
att priset på fastigheten räknas om till en jämförbar enhet, till exempel kr/m2 BOA (boarea). 
Genom att göra detta får man ett pris som går att tillämpa på det aktuella objektet.  
 
Steg 2 - Första urval 
En första gallring av jämförbara objekt görs utifrån en geografisk marknad, typ av bebyggelse 
samt tiden som köpen är gjorda. Underlaget som ska användas ska alltså vara på samma 
geografiska marknad dvs. i samma område, ort eller län. Det skall även vara av ungefär 
samma byggnadstyp och inte vara för gammal då äldre köp kan vara gjorda under andra 
förutsättningar. 
 
Steg 3 - Tidsaspekten 
Eftersom underlaget till Ortprismetoden är utspritt under en viss tid bör värdet på projekten 
räknas om till värdetidpunkten. Detta kan beräknas med hjälp av en regressionsanalys. Det 
som regressionsanalysen går ut på är att få fram är en rät linje som bildar ett medelvärde på 
alla försäljningspriser. Lutningen på denna linje kommer då att vara storleken på den 
procentuella prisutvecklingen som skett. Se 2.5.2 för utförligare beskrivning av 
regressionsanalysen. 
 
Steg 4 - Andra urval 
Här görs den slutgiltiga gallringen som tar hänsyn till fastighetsanknutna egenskaper. 
Fastigheter som har egenskaper som skiljer sig från det aktuella objektet gallras bort. Det kan 
vara egenskaper såsom storlek, ålder, tomtstorlek samt standard. Om en eventuellt egen strand 
finns bör detta tas hänsyn till.  
 
 

                                                
20 Fastighetsvärdering (2004) 
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Steg 5 – Tillämpa prisutvecklingen på de slutgiltiga jämförbara objekten 
Innan ett medelpris av objekten kan beräknas ska prisutvecklingen tillämpas på de jämförbara 
objekten. När detta är gjort har man fått fram ett så kallat gallrat ortprismaterial. 
 
Steg 6 – Resultat av ortprisanalysen 
Resultatet av ortprisanalysen är ett medelvärde som kan uttryckas som kostnad per 
kvadratmeter boarea kr/m2. Dock bör hänsyn tas till att erhållet värde är ett matematisk värde 
och bör inte vara det enda underlaget för prissättning. 

2.5.2 Analysmodeller för Objektsanalysen 
 
Regressionsanalys 
En regressionsanalys bygger på regression som är en statistisk term för ett samband mellan en 
variabel och en eller flera förklarade variabler. En regression är ett försök att med hjälp av 
vissa ytterlighetsvärden komma närmare ett korrekt medelvärde.21  
 
Det finns olika varianter av regressioner beroende på antalet variabler. I detta arbete används 
en enkel linjär regression och en multipel regression. Dessa beräknas enklast med ett 
datorprogram då antalet ingående variabler kan vara väldigt många. En enkel linjär regression 
bygger i grunden på räta linjens ekvation, y=kx+m eller som:  
푦 = 푏0 + 푏1푥1. 
푦 = 푆푘푎푡푡푎푑푒 푣ä푟푑푒푛 푝å 푦 
 푏1 =  ∑(푥1×푥)(푦1×푦)

∑(푥1×푥)2 = 푆푘푎푡푡푎푑푒 푙푢푡푛푖푛푔푒푛 푝å 푟푒푔푟푒푠푠푖표푛푠푙푖푛푗푒푛 

푏 = 푦 − 푏 × 푥̅ = 푅푒푔푟푒푠푠푖표푛푠푙푖푛푗푒푛푠 푠푘푎푡푡푎푑푒 푠푘ä푟푛푖푛푔푠푝푢푛푘푡 
 
푦, 푥̅ ä푟 푚푒푑푒푙푣ä푟푑푒 푝å 푦 푟푒푠푝푒푘푡푖푣푒 푥 
 
Ekvationen 푦 har anpassats med minsta kvadratmetoden22. Minsta kvadratmetoden bygger på 
att den räta linjens ekvation y = kx+m ska hamna så nära mitten av alla observationstal, paren 
x och y. För att linjen ska göra detta ska avståndet R2 vara så litet som möjligt, mellan 0 och 1. 
För att analysen ska vara tillförlitlig och kunna användas för att förutse ett försäljningspris bör 
R2-värdet vara så nära 1 som möjligt23. För att detta ska vara teoretiskt möjligt får det inte 
finnas någon avvikande variabel från linjen. 
 
Eftersom denna regression bygger på en stor mängd indata har uträkningen gjorts i Excel. Den 
formeln som regressionsanalysen bygger på för vår indata är: 
  
푦 = 2,5338 × 푥 − 78121 
푥 = 퐷푎푡푢푚 푓ö푟 푓ö푟푠ä푙푗푛푖푛푔 
푦 = 퐵푒푟ä푘푛푎푡 푓ö푟푠ä푙푗푛푖푛푔푠푝푟푖푠 
 
Denna ekvation används sedan för att beräkna försäljningspris på kvarteret Ärtan. 
 
 
 
 
                                                
21 Nationalencyklopedin (2009b) 
22 Holm C. Lundin A. (2008) 
23 Excels hjälpavsnitt 
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Multipel regressionsanalys 
En multipel regressionsanalys bygger på att man prövar ett antal olika parametrars inverkan 
på värdet24. Vi har använt oss av en linjär multipel regressionsanalys som utformats av 
studenter vid Fastighetsakademin i Göteborg. Denna analys togs fram februari 2009 som ett 
examensarbete i syfte att finna en modell för att bedöma marknadspriset på en fiktiv 
nyproducerad bostadsrättsfastighet som skulle produceras på ett område där det inte 
producerats bostadsrätter tidigare. Intentionen i deras arbete var att ingående variabler skulle 
vara objektiva och enkla att numeriskt fastställa. Formeln uttrycks på följande sätt: 
 
푦 − 휀 = 19238− 4985푥 + 244,1푥 + 23,64푥 − 2,569푥 + 1,787푥 + 0,004887푥  

där (y – ε) är uppskattat kvadratmeterpris.  
y = Det ”exakta” priset  
  
ε = Residualen (differensen mellan det ”exakta” och det uppskattade priset)             
 
x1 = Rum/Lägenhet - Totalt antal rum i en fastighet dividerat med antalet lägenheter i samma 
fastighet. Kök, hallar och sanitetsutrymme har ingen påverkan på variabeln.  
 
x2 = Boarea/Lägenhet (m2) - Totala boarean i fastigheten dividerat med totala antalet 
lägenheter i samma fastighet. 
 
x3 = Intäkter/Boarea (kr/m2) - Totala intäkter, förutom månadsavgiften, i fastigheten dividerat 
med totala boarean i samma fastighet. Dessa intäkter kan exempelvis vara från 
parkeringsavgifter eller butik i fastigheten.   
 
x4 = Tax N (m2) - Anger normaltomtens storlek för friliggande hus i värdeområdet. 
 
x5 = Tax K (kr/m2) - Anger det belopp som man korrigerar normaltomtens riktvärde med när 
den aktuella tomten skiljer sig i storlek från normaltomten på friliggande hus.  
 
x6 = Tax R (kr) - Anger normaltomtens riktvärde för friliggande hus i värdeområdet.  
 
Variablerna x1, x2 och x3 beräknas utifrån aktuell/tänkt fastighet medans x4, x5 och x6 finns 
hos Skatteverket.25 För att koefficienterna för antal rum/lägenhet och boarea/lägenhet skall bli 
till fördel för det uppskattade priset (stämma överens med verkligheten) är det viktigt att 
beräkna normala förhållanden mellan lägenheternas rumsantal och dess boarea.26 
  

                                                
24 Bergelin C. Maines K. Andersson K. (2009) 
25 Skatteverket (2009) 
26 Bergelin C. Maines K. Andersson K. (2009) 
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2.6 Beräkning av försäljningspris 

2.6.1 Enligt regressionsanalys 
Beräkningen av det slutgiltiga försäljningspriset består av tre delar:  

 Medelpris på begagnade bostadsrätter på marknaden.  
 Medelpris på nyproducerade bostadsrätter som är jämförbara med det egna projektet. 
 Medelpriset av olika mäklares uppskattade försäljningspriser.  

 
Medelpris på begagnade bostadsrätter 
Medelpriset på begagnade bostadsrätter beräknas med hjälp av en regressionsanalys som 
utförs på data från försäljningar, se bilaga 3. De värden som regressionsanalysen bygger på är 
köpedatum, pris och BOA. För att slutvärdet ska bli så noggrant som möjligt behövs priset på 
bostadsrätterna anges som totalt kapital (total kostnad). Det totala kapitalet på en bostadsrätt 
är summan av insatsen, det vill säga det pris bostadsrätten såldes för, plus den del av 
månadsavgiften som ska täcka de långfristiga skulder som föreningen har. Hur stora skulderna 
är på respektive förening fås från föreningens årsredovisning. 
 
De indata som krävs, köpedatum och totalt kapital, för beräkningen läggs in i ett 
beräkningsprogram, exempelvis Excel. När all indata är inlagd utförs regressionsberäkningen 
i programmet. Resultatet av uträkningen blir ett diagram som visar alla observationspar samt 
en trendlinje som visar hur utvecklingen ser ut, se bilaga 1 diagram 1. Den ekvation som 
trendlinjen ger används för att beräkna om priset på bostadsrätten till värdetidpunkten, det vill 
säga att priset har räknats om till ett jämförbart datum. Det man då har gjort är en 
regressionsanalys.  
 
För att räkna om priset på alla lägenheter till värdetidpunkten (2009-06-30) behövs 
prisutvecklingen på lägenheterna beräknas vilket görs med följande steg: 
 

 Konvertera datumen till tal, det vill säga att det inte kan stå 2008-12-12 utan 39794 
som är samma datum fast i talform. Detta måste göras eftersom programmet inte 
klarar av att använda datumet i formeln. Denna konvertering görs genom att markera 
alla tal och (i Excel) välja formatera celler sedan kategori tal, se bilaga 3 Begagnade 
bostadsrätter och kolumn x. 

 
 Nästa steg är att använda formeln för att beräkna vad försäljningspriset blir för 

respektive bostadsrätt vid värdetidpunkten med hjälp av formeln, se bilaga 3 
bostadsrätter och kolumn y. Det vill säga att försäljningsdatumet förs in i formeln och 
ett försäljningspris erhålls. 

 
 När värdetidpunkten har satts in i formeln och en kostnad har erhållits samt att 

formeln har gett en kostnad för respektive bostadsrätt kan prisutvecklingen beräknas. 
Detta görs genom att dividera kostnad vid värdetidpunkt med kostnad för respektive 
bostadsrätt, kolumn y.   

 
När dessa steg är utförda har man fått en prisutveckling vilket används för att beräkna ett 
justerat försäljningspris, se tabell 2 för ett utdrag ur beräkningen. Det justerade 
försäljningspriset talar om vad priset på bostadsrätten hade varit om det sålts vid 
värdetidpunkten. När alla priser har räknats om till ett justerat totalt kapital beräknas ett 
medelpris av samtliga priser vilket sedan ligger till grund till försäljningspriset.  
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Här bör man dock vara uppmärksam. Som det står beskrivit i 2.5.2 bör R2-värdet ligga närmre 
1 för att formeln ska vara användbar. För denna beräkning har sådana objekt som legat för 
långt från trendlinjen plockats bort för att förbättra R2-värdet. 
 
Tabell 2. Utdrag ur beräkning av medelpris på begagnade bostadsrätter. 

Gatuadress Brf Köpedatum 
Totalt Kapital 
kr/kvm Prisutv. 

Just. Totalt 
Kapital 

Värdetidpunkt 2009-06-30 23 216 
Strandvägen 29 Neptun 2002-08-02 16 479 1,3802 22 744 
Strandvägen 29 Neptun 2003-02-10 16 212 1,3414 21 747 
Strandvägen 25 Falken 2003-02-28 19 996 1,3379 26 752 
Strandvägen 31 Laxen 2003-09-16 16 518 1,2999 21 472 
Norra Strandgatan 2  Varmbadhuset 2003-10-29 14 848 1,2920 19 184 

 
 
Medelpris på nyproducerade bostadsrätter 
Vid beräkning av medelpriset på de nyproducerade bostadsrätterna är metoden snarlik 
uträkningen för de begagnade bostadsrätterna. Man måste även här beräkna om 
försäljningspriset till en och samma värdetidpunkt. Detta görs genom att använda den 
ekvation som bildades i regressionsanalysen. Eftersom det här rör sig om nyproducerade 
bostadsrätter är skillnaden det att man inte utgår från försäljningspriset utan 
anskaffningskostnaden. Anskaffningskostnaden är den totala kostnaden för produktionen av 
bostadsrätterna, det vill säga eget kapital och lånat kapital alltså totalt kapital. Det totala 
kapitalet för bostadsrättsföreningen divideras sedan med det totala antalet m2 BOA och 
beräknas om till värdetidpunkten med hjälp av prisutvecklingen. Även här beräknas ett 
medelvärde av samtliga kostnader på de nyproducerade bostadsrätterna, se bilaga 3 
Nyproducerade bostäder. 
 
Medelpris av mäklarnas uppfattning 
Den sista bidragande delen för bestämning av försäljningspriset är mäklarnas uppfattning av 
prisbilden på Ärtan. Metoden går ut på att intervjua olika mäklare på orten. Det är då viktigt 
att veta vad de bedömer att priset för en nyproducerad bostadsrätt på området borde vara. 
Dock så bygger mäklarnas bedömning på insatskostnaden och månadsavgiften. Detta medför 
att månadsavgiften behöver kapitaliseras för att få fram totalt kapital. Att kapitalisera 
månadsavgiften innebär att beräkna fram den del av hyran som ska täcka föreningens 
långfristiga skulder, det vill säga det lån som föreningen har. Detta måste utföras eftersom 
avgiften ska täcka två delar, lånet på föreningen samt drift och underhåll. Kapitalisering av 
månadsavgiften görs med följande steg: 
 

 Multiplicera månadsavgifter med antalet månader (12 st.) och dividera med antalet m2 
BOA.  

 Dra av kostnad för drift och underhåll. Kostnaden för detta varierar men i detta arbete 
har ett medelvärde från jämförelseobjekten beräknats till kr/m2 BOA. Dessa värden 
finns i de ekonomiska planerna för respektive förening. 

 Dividera produkten med låneräntan. Eftersom denna är okänd används ett medelvärde 
av räntorna från jämförelseobjekten, se bilaga 3 Mäklarnas uppfattning. Denna 
räntesats består av två delar, räntan och amorteringstakten. Amorteringstakten talar om 
med vilken hastighet lånet ska betalas tillbaka med och är på jämförelseobjekten 0,5 
%.  
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 Lägg på den kapitaliserade månadskostnaden på insatsen och totalt kapital har 
erhållits. 

 
När ovanstående steg är utförda på samtliga summor från mäklarna beräknas ett medelvärde 
av dessa fram, se bilaga 3 Mäklarnas uppfattning. 
 
Nu när ett medelpris utifrån begagnade -, nyproducerade bostadsrätter samt mäklarnas 
uppfattning beräknats fram är det bara att räkna ett ut medelvärde av dessa priser som sedan 
ligger till grund för betalningsviljan.  

2.6.2 Enligt multipel regressionsanalys 
En beräkning av försäljningspris enligt den multipla regressionsanalysen som studenterna vid 
Fastighetsakademin tagit fram har gjorts för att kontrollera om formeln är tillämpbar i 
Karlstad. Som det står beskrivet i 2.5.2 består formeln av sex olika variabler, rum/lägenhet, 
m2 BOA/lägenhet, intäkter/m2 BOA, normaltomtens storlek, korrigeringsbelopp samt 
normaltomtens riktvärde.  
  
De tre sistnämnda variablerna finns att hämta på Skatteverket då dessa är områdesbundna. De 
variabler som har med själva fastigheten att göra fås från entreprenören. Detta innebär att det 
måste finnas ett underlag på vad som ska byggas för att tillämpa en multipel regressionsanalys 
vilket inte behövdes för regressionsanalysen. 
 
För att bestämma de tre variablerna som tillhör fastigheten måste man veta hur många 
lägenheter som ska byggas, hur många lägenheter av varje typ, hur många rum lägenheterna 
har samt storleken på lägenheterna. När dessa ingångsvärden är erhållna räknas summorna på 
totalt antal rum, övriga intäkter och m2 BOA, se tabell 3 för exempel. De övriga intäkterna 
som till exempel intäkter för parkeringsavgifter kan i många fall vara noll då det inte alltid 
finns några avgiftsbelagda parkeringsplatser tillhörande fastigheten, se bilaga 3 Multipel 
regressionsanalys. 
 
Tabell 3. Utdrag från beräkning med multipel regressionsanalys 
Typ Rum Antal 

lgh 
Tot 
Rum 

m2 

BOA 
Tot m2 

BOA 
Rum/lgh m2/lgh 

2 rok 2 4 8 52 208   
3 rok 3 10 30 68 680   
4 rok 4 10 40 81 810   
Tot: 24 78 1698 3,25 70,75 
 
När summorna på totalt antal m2 BOA samt totalt antal rum har erhållits divideras dessa på 
antalet lägenheter som finns i fastigheten. När detta gjorts har all indata som behövs för att 
beräkna ett försäljningspris erhållits.   
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3. Marknadsanalys 

3.1 Ortanalys 

3.1.1 Allmänt om Karlstad 
Karlstad ligger i Värmlands län och är beläget vid Värnens norra strand mitt emellan Oslo och 
Stockholm. Karlstad är residensstad för Värmland och stiftstad i Karlstads stift. Karlstad 
ligger på Klarälvens delta vilket mynnar ut i Värnen. Eftersom staden ligger på älvens delta är 
staden uppbyggd av småöar och den största ön är Tingvalla27. 
 

  
Figur 5. Karta över centrala delar av Karlstad stad28 
 
Karlstad har ca 84 000 invånare i staden och med kranskommunerna Hammarö, Forshaga, 
Grums och Kil bor det i närområdet till Karlstad drygt 130 000 invånare. Karlstad är en av 
Sveriges 25 största kommuner29. 
 
1999 fick Karlstads Högskola universitetsstatus och på universitetet studerar ca 10 000 
studenter på 50 olika utbildningsprogram, 20 påbyggnadsprogram och 900 fristående kurser30. 
 
Kommunikationerna till och från Karlstad är bra. Det går dagligen regelbunden 
kommunikation med tåg från centrala Karlstad till destinationer som Göteborg, Stockholm, 
Oslo och andra orter i Sverige. Busskommunikationen är även den bra. Från Karlstad går 

                                                
27 Nationalencyklopedin (2009c) 
28 Hitta.se (2009) 
29 Karlstads kommun (2009d) 
30 Karlstads universitet (2009) 
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busslinjer med Värmlandstrafik, Säfflebuss och Swebus. Värmlandstrafik har även 
tågförbindelser regionalt inom Värmland. Kommunikationen inom staden med Karlstadbuss 
är även den bra. Karlstad har linjer som trafikerar stora delar av staden med regelbundna korta 
intervall. På sommaren kan flera av stadens och Hammarös delar även nås på vattnet med de 
trafikerade båtbussarna31.  
 
Karlstads flygplats invigdes 1997 på sin nuvarande plats. Flygplatsen är belägen ca 15 km 
norr om Karlstads centrum, i närhet av Kil och ifrån flygplatsen går daglig linjetrafik till 
Stockholm Arlanda och Köpenhamn Kastrup. Ifrån flygplatsen går även charterresor32. 
 
Analyssammanställningarna nedan är grundande på indata med samma rubriker. 

3.1.2 Analyssammanställning av näringsliv/sysselsättning 
De öppet arbetslösa i Karlstad ligger på en normal nivå i jämförelse med län och rike, se 
tabell 13 i bilaga 1. Förmodligen innebär detta att denna faktor inte påverkar betalningsviljan 
nämnvärt. 
Den eftergymnasiala utbildningsnivån är hög i Karlstad vilket kommer leda till högre löner än 
snittet vilket ökar betalningsviljan. 
 
Tabell 4. Tabell över största näringsgrenar i bassektorn utan inbördes rangordning 
Näringsgren Näringslivets specialiseringskvot (Riket) 
50 % av Handel och kommunikation  1,17 
Finansiell verksamhet, företagstjänster 1,07 
Tillverkning, utvinning 0,53 
Källa: Ulf Johansson (2009-03-24) 
 
Tabell 4 visar att Karlstad inte har någon betydande överrepresenterad näringsgren. Detta 
borde minska risken för värdeminskning på den eventuella nybyggnationen eftersom Karlstad 
då inte är så konjunkturkänsligt. Blir det exempelvis kris i en viss näringsgren, så stödjer sig 
Karlstad förmodligen på många andra grenar utan större problem. 
 
Tabell 5. Tabell över största näringsgrenar i servicesektorn utan inbördes rangordning 
Näringsgren Näringslivets specialiseringskvot (Riket) 
Offentlig förvaltning 1,33 
Vård och omsorg 1,19 
50 % av Handel och kommunikation 1,17 
Finansiell verksamhet, företagstjänster 1,07 
Byggindustri 1,0 
Personliga och kulturella tjänster 1,0 
Utbildning, Forskning 0,91 
Källa: Ulf Johansson (2009-03-24) 
 
Servicesektorn visar också på god spridning av näringsgrenar. Denna sektor beror indirekt på 
bassektorns utveckling33 vilket borde innebära att Karlstads konjunkturkänslighet utifrån både 
tabell 4 och 5 ser stabil ut. 

                                                
31 Karlstads kommun (2009e) 
32 Luftfartsverket (2009) 
33 Nicklas Armus  
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De största privata företagen i Karlstad som faller under bassektorn är Metso-koncernen och 
IT-tjänstföretaget TietoEnator AB. Dessa två företag är multinationella företag som har sitt 
säte i Finland. Risken med multinationella företag är att de kan välja att flytta produktionen 
från orten utan att konjunkturnedgång behöver vara orsaken. Eftersom de är bland de största 
privata företagen i bassektorn kan detta ge konsekvenser för underleverantörer och 
servicesektorn. Dock så är Metso i Karlstad världsledande på sitt område vilket borde minska 
risken avsevärt för att företaget väljer att flytta från orten34.  
 
Metso och TietoEnator representerar resten av Karlstads bassektor väl eftersom Karlstad har 
en majoritet av tjänsteföretag och koncernföretag. Enligt Ulf Johansson på Karlstads kommun 
bidrar detta till mindre konjunkturkänslighet. Detta beror på att tjänstemannaföretag inte 
påverkas av uppsägning i lika stor grad som arbetarföretag. Ulf Johansson anser även att 
Karlstad har ett brett utbud på företagsgrenar och att ingen näringsgren är överrepresenterad 
vilket stämmer med vår uträkning av näringslivets specialiseringskvot. Detta bekräftas även 
av Jan Lindberg Näringslivslots på Karlstads kommun som arbetar med Karlstads näringsliv. 
Jan styrker detta genom Svensk Näringslivs statistik som visar att andelen anställda på det 
största företaget i privata sektorn, Konsum Värmland, är mindre än 2 % av totalt antal 
anställda i kommunen35. Denna mångfald av arbetsområden gör staden allt mer driftsäker i 
svårare tider. Enligt Jan Lindberg har Karlstad inga konkurerande städer i regionen vilket 
leder till att företag söker sig till Karlstads nära omgivning. Detta leder till ökad kompetens i 
kommunen och positiv sysselsättningsutveckling.  
 
Karlstads sysselsättningsutveckling ökade 0,5-2,5 % 2006 vilket motsvarar 900 
arbetstillfällen, se figur 8 i bilaga 1. Under samma år ökade befolkningen i kommunen med ca 
1 % vilket motsvarar ca 800 personer. En jämförelse mellan dessa visar på en positiv trend.  
 
Utifrån ovanstående punkter kring Karlstads näringsliv/sysselsättning anser vi staden ha goda 
förutsättningar för ett eventuellt investeringsobjekt på fastighetsmarknaden. 

3.1.3 Analyssammanställning av befolkning 
Befolkningsförändringen för Karlstad upplevs vara stabilt ökande. De sista åren visar till och 
med på en ökad befolkningstillväxt vilket är positivt för Karlstads utveckling. Detta tyder på 
att Karlstad upplevs som en attraktiv stad med framtida möjligheter, vilket borde påverka 
betalningsviljan och suget efter nya bostäder om man blickar framåt. Karlstad har stor rörelse 
på in- och utflyttningar vilket antagligen beror på universitetet. Inflyttningsantalet är större än 
utflyttningsantalet vilket bidrar till en större befolkningstillväxt. Det är ungdomar mellan 18-
24 år som står för ca 80 % av denna tillväxt i Karlstads kommun. Detta skulle kunna innebära 
att en efterfrågan på bostäder för unga familjer finns. 
Invånare mellan 25-64 står för ca 50 % av Karlstads befolkning. Detta speglar även rikets 
fördelning av invånare som ser liknande ut. 79 % av dessa är förvärvsarbetande och borde 
vara invånarna med störst betalningsförmåga. 

3.1.4 Analyssammanställning av inkomster 
Utifrån inkomst- och skattstatistiken bedöms Karlstad ha lägre medelinkomst och högre skatt 
än riket. Inkomsten tror vi ger en liten missvisning av verkligheten på grund av det stora 
studentantalet i förhållande till invånarantalet i staden. Vår analys av Karlstads inkomster blir 
därför att inkomststatistik ser normal ut och är varken låg eller hög.  

                                                
34 Jan Lindberg (2009-03-26) 
35 Svenskt Näringsliv (2009) 
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3.1.5 Analyssammanställning av ortens bostadsläge 
Karlstads bostadsmarknad är i balans vilket innebär att beståndet av bostäder följer 
utvecklingen av invånare i kommunen vilket även speglar större delen av länet. 
Karlstad har däremot brist på bostäder i centralorten. Detta innebär att det finns stor 
efterfrågan på bostäder med centralt läge vilket kan ha betydelse för den slutliga 
betalningsviljan för kvarteret Ärtan. 
 
Snittpriset för en begagnad villa i Karlstad ligger högt vid en jämförelse med kringliggande 
kommuner. Då en produktionskostnad inte är beroende av läget och statistiken tyder på större 
betalningsvilja, borde detta innebära att en bostadsinvestering i Karlstad lättare blir lönsam än 
i kringliggande kommuner.  
 
Tabell 6. Tabell över bostadsmarknaden i länets orter 

Källa: Bostadsmarknaden 2008-200936, Mäklarstatistik37, ByggaHus38 
 
Tabell 6 visar att enligt lönsamhetsgraden för Karlstad som bygger på Tobins Q är 
förutsättningarna goda men inte optimala. Tobins Q-kvoten i Karlstad ligger över den 
praktiska lönsamhetsgränsen 0,7 men under den teoretiskt lönsamhetsgränsen 1,039. Utifrån 
detta borde en eventuell nybyggnation av bostäder vara tillräckligt lönsam. 

3.1.6 Analyssammanställning av hyres- och fastighetsmarknaden 
Fastighetsmarknaden i Karlstads kommun kan delas in i olika delar vilka benämns A-läge, B-
läge, C-läge och D-läge, se figur 9. Dessa lägen bygger på tre olika faktorer som är 
hyresnivån, vakansgraden och avkastningskrav. A-läget som definieras som det mest 
attraktiva läget på marknaden är beläget centralt på orten och har en väldigt låg vakansgrad 
och avkastningskrav men har istället en relativt hög hyresnivå. B-läget som är nästa steg har 

                                                
36 Bostadsmarknaden 2008-2009 
37 Mäklarstatistik (2009b) 
38 ByggaHus (2009) 
39 Fastighetsekonomi, (2009) 

Kommun Lönsamhetsgrad 
vid 
nybyggnation  

Läget på 
bostadsmarknaden 

Brist på 
centralorten 

Snittpris på 
begagnad villa tkr 

Arvika 3 Balans - 1050 
Eda 4 Balans - 1038 
Filipstad 5 Balans Ja 1055 
Forshaga 4 Balans - 767 
Grums 4 Balans - 531 
Hagfors 4 Balans - 1027 
Hammarö 1 Balans - 1893 
Karlstad 2 Balans Ja 1813 
Kil 4 Balans Ja 1272 
Kristinehamn 4 Balans - 587 
Munkfors 5 Brist Ja 499 
Storfors 5 Balans Ja 590 
Sunne 3 Brist - 989 
Säffle 4 Balans Ja 859 
Torsby 4 Brist Ja 618 
Årjäng 5 Balans - 793 
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då lite lägre medelhyra, samma vakansgrad men lite högre avkastningskrav och C- och D-
lägena följer samma mönster, se tabell 21 i bilaga 1. När det gäller kvarteret Ärtan på området 
Romstad så ligger det inom det så kallade B-läget. I det området är det alltså en nästan 
försumbar vakans på bostäder vilket borde betyda att efterfrågan på bostäder inom detta 
område är hög och att betalningsvilja hos hyresgästerna finns eftersom hyran inte skiljer 
mycket från A-läget. 
 
B-läget som ger en relativt hög boendekostnad (ca 1200 kr/m2år) bör locka 
medelinkomstinvånare med god betalningsvilja. Vår målgrupp bör därför vara 55+ invånare 
eftersom de yngre invånarna med god betalningsförmåga (småbarnsfamiljer 30-45 år) ofta vill 
bo i fristående villa.40 
  
I bostadsmarknadsenkäten som Boverket tagit fram anger Karlstads kommun att det 
förväntade bostadsbyggandet kommer att bli 500 bostäder under år 200941.  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i Karlstad är ca 23 000 kr/m2 BOA vilket har 
beräknats med hjälp av regressionsanalys. Medelpriset avser det totala kapitalet, det vill säga 
summan av insatskostnaden och den del av månadsavgiften som täcker föreningens lånade 
kapital. Diagram 1 i bilaga 1 visar att prisutvecklingen på bostadsrätter är positiv och visar på 
en utveckling på + 2,4 % under perioden 1 december 2008 till 30 juni 2009. Dock så är R2-
värdet bara 0,39 när ett önskvärt värde borde vara kring 0,6-0,742. Detta gör att resultatet inte 
kan vara ensamt grundande. Anledningen till att värdet är lägre är att det finns stor variation 
på försäljningspriser.  

3.1.7 Analyssammanställning av utbud och efterfrågan 
Karlstads utbud av lediga lägenheter hamnar på 878 stycken lediga lägenheter. KBAB:s egna 
statistiker bedömde att Karlstads totala lägenhetsvakans ligger på ca 1 %. Denna siffra 
bedömer vi vara realistisk då den ligger emellan KBAB:s egna vakans på 0 % och 
allmännyttans vakans på 1,4 %. Efterfrågan beräknades fram till 6 nytillkomna bostäder vilket 
vi ser som en väldigt låg efterfrågan i förhållande till utbudet. Dessa orimliga siffror tyder på 
att det inte går att använda sig av hyresrättspriser i denna analys. I en diskussion med vår 
handledare på Skanska kom vi därför fram till att enbart använda oss av inkomstelasticiteten 
varvid resultatet då blir att efterfrågan landar på 170 stycken nytillkomna bostadsrätter. 
 
Utbudet på 878 stycken lägenheter och efterfrågan på 170 stycken lägenheter tyder på att det 
råder en lågkonjunktur. Denna lågkonjunktur tror vi dock inte gör det omöjligt för en lönsam 
investering på fastighetsmarknaden. Kvarteret Ärtan ligger på ett område med brist på 
bostadsrätter i den till synes minst attraktiva delen av Romstad då området ligger intill 
Skoghallsvägen med dess trafik. För att en nyetablering av fastigheter ska bli lönsam och 
säljbar tror vi därför man bör lägga extra stor vikt på utförandet för att verkligen få området 
attraktivt i den rådande lågkonjunkturen. 
 
Den äldre befolkningen i kommunen kommer att öka i framtiden. Därför genomförde 
Karlstads kommun en marknadsundersökning 2006 där medborgare i åldern 55+ fick 
framföra hur de ville bo inom en snar framtid. Undersökningen visar att denna målgrupp 
efterfrågar en boendeform som kan beskrivas som ett seniorboende eller trygghetsboende. Det 
ska vara en boendeform där gemensamma aktiviteter finns och där vård kan knytas till 
bostaden. Denna målgrupp har även en önskan om att bo kvar i sitt nuvarande område. Trots 
                                                
40 Mål och riktlinjer för bostadsplanering 2007-2011 
41 Bostadsmarknaden 2008-2009 
42 Nicklas Armus (2009-04-06) 
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att den totala befolkningsutvecklingen ser bra ut i Karlstad förlorar kommunen invånare i 
åldersgruppen 30-39 år, vilket medför att många barnfamiljer försvinner från orten. Detta tror 
kommunen beror på höga boendekostnader samt brist på villor.43  
Det tänkta bostadsområdet Ärtan kommer att ligga i ett villaområde med närhet till lekplatser, 
sjukhus, dagis, skola och centrum. Eftersom det bor ett flertal äldre invånare i villaområdet 
skulle det passa utmärkt att tillfredsställa deras behov och bygga bostäder för målgruppen 
55+. De äldre skulle då få en chans att bo kvar i samma område och även befinna sig nära 
sjukhus och centrum vilket efterfrågas. En produktion av Ärtan skulle även kunna leda till att 
trenden med minskandet av barnfamiljer skulle vända då utbudet av lediga villatomter skulle 
öka. Ett seniorboende på kvarteret Ärtan skulle också tillfredsställa kommunens strävan att 
skapa blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och hustyper i stadsdelar och 
mindre tätorter.  
 
Att bygga ett renodlat 55+ boende ses dock inte som ett ekonomiskt lönsamt alternativ enligt 
flera mäklare vi pratat med. De tänkta BoKlok husen är heller inte lämpliga fullt ut för denna 
målgrupp då de ofta har flera våningar vilket försvårar rörligheten för de äldre.44 Man ska 
dessutom vara försiktig med renodlade 55+ föreningar då dessa föreningar ofta visar på trög 
beslutsamhet och dåliga andrahandsvärden vilket borde påverka försäljningspriset. Det är 
dessutom sannolikt att 55-åringar inte ser ett boende där 75-80 åringar bor som särskilt 
attraktivt. Att välja målgruppen 30 till 40-åringar är ett bättre alternativ då de har bättre 
drivkraft och även god betalningsförmåga.45Det finns dåligt med bostadsrätter i området 
vilket borde öka priset. Idén om att locka husägarna i andra delar av Romstad till kvarteret 
Ärtan kan dock vara svåruppnåeligt, då de överlag i så fall kommer att flytta till ett sämre läge 
än innan. Ser man på trenden att flytta från egen villa till bostadsrätt så vill denna målgrupp 
ofta komma närmare centrum och till ett bättre läge vilket inte skulle inträffa på kvarteret 
Ärtan.46 Utifrån mäklarnas åsikter och egna slutsatser så tror vi att Skanska borde rikta in sig 
på en bred målgrupp där 30-40-åringar ställs i fokus men att även 55+ har möjlighet att flytta 
in på nedre plan. Detta tror vi dock ställer en del krav på utförandet av området så alla i denna 
breda målgruppen upplever kvarteret Ärtan som attraktivt. Det är även viktigt att någon form 
av hinder, till exempel ett bullerplank sätts upp mellan Skoghallsvägen och bostäderna för att 
förhindra att barn eventuellt kommer ut på vägen.  

3.1.8 Slutlig bedömning av orten 
Utgångsläget för en nyetablering av bostadsrätter på kvarteret Ärtan i Karlstad är måttligt 
goda. Romstads fördelar är att det finns en hög betalningsvilja i området då Ärtan ligger i ett 
B-läge samt att medelinkomsten på Romstad ligger över medelinkomsten i kommunen, se 
tabell 22. Något som även påverkar Karlstad positivt är att staden är Värmlands resident- och 
universitetsstad, vilket innebär att folk söker sig till Karlstad vilket i sin tur leder till en positiv 
befolkningstillväxt. Detta bidrar även till att andelen av befolkning med eftergymnasial 
utbildning är hög. Det är även brist på bostäder på centralorten vilket borde leda till en ökad 
efterfrågan. Dock så är utgångsläget för en nyetablering förmodligen inte utmärkta just nu. 
Den rådande finanskrisen gör marknaden svårbedömd eftersom vi använder oss av ca 1 års 
eftersläpande marknadsstatistik. Våra mätningar och analyser grundar sig på siffror från en 
högkonjunktur vilket inte stämmer överens med dagens svåra ekonomiska tider. Efter 
finanskrisen har förmodligen antalet arbetslösa ökat och invånarna har minskat sin 
konsumtion vilket kan ha ledet till minskad efterfrågan på nya bostäder. De som trots allt har 
                                                
43 Mål och riktlinjer för bostadsplanering 2007-2011 
44 (Bengt Sandelin (2009-04-23), Per Tedenrud (2009-04-23), Malin Rohlin (2009-04-23) 
45 (Bengt Sandelin (2009-04-23) 
46 (Malin Rohlin (2009-04-23) 
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kvar sitt jobb har och andra sidan det bättre ekonomiskt ställt än innan, då räntor och priser 
förmodligen sjunkit. Utifrån vår analys kring näringsliv och sysselsättning tror vi ändå att 
Karlstad klarar krisen bättre än många andra städer tack vare att ingen näringsgren är 
överrepresenterad. För att en nyetablering av fastigheter ska bli lönsam och säljbar tror vi man 
bör lägga extra stor vikt på utförandet för att verkligen få området attraktivt i den rådande 
lågkonjunkturen. 
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3.2 Objektsanalys 

3.2.1 Allmänt om Romstad 
Exploateringsområdet kvarteret Ärtan är beläget på stadsdelen Romstad, se inringat område i 
figur 6. Romstad är en stadsdel som är beläget mellan E18 och Klarälvens strand med 
gångavstånd till Karlstads centrum. På Romstad är bostäderna en blandning av gamla och nya 
villor samt flerbostadshus i de brokiga kvarteren. På Romstad är kollektivtrafiken god med 
hållplatser på gångavstånd från kvarteret Ärtan. Dock så ligger Ärtan alldeles intill järnvägen 
och Skoghallsvägen som bland annat trafikeras av tung transporttrafik. En eventuell 
byggnation bör därför ligga 36 m ifrån Skoghallsvägen mitt, alternativt bygga bullervall för 
att klara de bullerkrav som ställ. 47 
 

 
Figur 6. Karta över stadsdelen Romstad48 
 
I närheten till Ärtan finns lekparker, fotbollsplaner, skola, dagis och sjukvård. När det gäller 
servicetillgången ligger Våxnäs i närheten med utbud av mataffärer, idrottsanläggningar, 
shopping och andra serviceinriktade företag. Eftersom Romstad är beläget vid Klarälven, med 
närhet till centrum, Våxnäs, Bergvik och naturen bör området vara attraktivt för nuvarande 
samt tillkommande boende. 
 
                                                
47 Planprogram för Ärtan (2006) 
48 Hitta.se (2009) 
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3.2.2 Lägesanalys 
Då en jämförelse av olika objekt skall genomföras bör en lägesanalys utföras.  Denna 
lägesanalys redovisar var objekten befinner sig i förhållande till varandra, till centrum och 
andra attraktiva delar i Karlstad.  Detta görs för att få en klar överblick av objekten och få 
dem jämförbara. Vår bedömning av de utvalda objektens lägen redovisas i tabell 7. 
 

 
Figur 7, Översikt över jämförelseobjekt49 
 
      Tabell 7. Vår egen bedömning av jämförelseobjektens lägen.      

Bostadsrättsförening Område Lägesbedömning 
Kvarteret Ärtan Romstad 3 
   
Pinassen Inre hamn 4 
Klarälvsparken Södra Råtorp 3 
Nyttig Vågmästare 3+ 
Kvarteret Barkassen Inre hamn 4 
Pukslagaren Södra Råtorp 2+ 
Herrgården Norr om Strand 3+ 
Strand  Strand 3+ 

 
Analysresultatet av lägesbedömningen (betyget) grundar sig på närheten till värdefull service 
och kommunikation som anses ha betydelse för läget. Vi har tagit reda på vad som skiljer de 
utvalda jämförelseobjekten åt, för att kunna jämföra dem med varandra. Vi kom fram till att 
alla objekt har nära anknytning till förskolor/fritidshem och skolor. Vårdcentralerna i staden 
är lokaliserade mitt på Våxnäs, norr om centrum, på Herrhagens norra del, mitt på Rud och på 
Kronoparken. Kollektivtrafiken i staden är väl utbyggd och trafikeras ofta. Av vår okulära 
besiktning av området att döma, saknas det närbutiker i Romstad, Sommaro och på 

                                                
49 Eniro.se (2009) 
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strandområdet men avstånden till andra områden runtomkring är relativt korta. Det finns bara 
ett sjukhus i Karlstad som är beläget på vägen ut mot Sommaro vilket framgår i Figur 7. När 
det gäller närhet till vatten har respektive bostadsobjekt närmare analyserats för att se 
huruvida vattnet har betydelse för läget eftersom alla områden har nära till vattendrag. Alla 
objekt har cykelavstånd till centrum där variationen på dessa avstånd bedöms utifrån figur 7. 
Kraven vi ställt på valet av bostadsrättsförening är att de ska vara av samma upplåtelseform 
(bostadsrätt) och inte vara för gammalt (max 4 år). Lägesbedömningen i tabell 7 har utgått 
ifrån att Kvarteret Ärtan har betyg 3 och lägen som bedöms vara bättre eller sämre får högre 
respektive lägre betyg.  

3.2.3 Valda bostadsrätter som jämförelseobjekt 
Herrgården 
Bostadsrättsföreningen Herrgården omfattar 31 bostadsrätter som är lokaliserade norr om 
stadsdelen Strand. Producerande företag var Skanska och lägenheterna hade ett 
försäljningspris på ca 24 500 kr/m2 BOA vilket motsvarar ca 28 000 kr/m2 BOA vid 
värdetidpunkten 2009-06-30. Herrgården har en högre lägesbedömning eftersom placeringen 
är närmre centrum.  
 
Klarälvsparken 
Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken omfattar sammanlagt 30 bostadsrätter som är 
placerade vid Klarälvens strand på Råtorp. Bostadsrättsföreningen producerades av 
Sverigehuset som vid försäljning hade ett pris på ca 27 600 kr/m2 BOA vilket motsvarar ca 28 
000 kr/m2 BOA vid värdetidpunkten 2009-06-30. Klarälvsparken har fått samma 
lägesbedömning som Ärtan eftersom avstånd till centrum är ungefär lika stora. 
 
Nyttig 
Föreningen Nyttig omfattar 30 bostadsrätter som är lokaliserade på den södra delen av 
stadsdelen Herrhagen. Bostadsrättsföreningen producerades av NCC och hade vid försäljning 
ett pris på 26 200 kr/m2 BOA vilket motsvarar ca 28 200 kr/m2 BOA vid värdetidpunkten 
2009-06-30. Nyttig har fått högre lägesbedömning än Ärtan eftersom avståndet till centrum är 
kortare samt att Nyttig ligger närmre vattnet.  
 
Pukslagaren 
Bostadsrättsföreningen Pukslagaren är placerade på Södra Råtorp och omfattar 47 
bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen producerades av PEAB och hade vid försäljning ett pris 
på 19 200 kr/m2 BOA vilket motsvarar ca 22 000 kr/m2 BOA vid värdetidpunkten 2009-06-
30. Nyttig har fått lägre lägesbedömning än Ärtan eftersom avståndet till centrum är längre. 
 
Strand 
Föreningen Strand kommer att placeras på området med samma namn. Föreningen kommer 
att bestå av 30 bostadsrätter med försäljningspriset 21 710 kr/m2 BOA vilket även är samma 
vid värdetidpunkten. Bostadsrätterna produceras av Skanska själva och Strand har fått något 
högre lägesbedömning än Ärtan eftersom avståndet till centrum är kortare. Eftersom ingen 
förening är skapad än finns ingen ekonomisk plan att tillgå. 
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Tabell 8. Sammanställning över prisutveckling samt pris vid värdetidpunkten. 

Jämförelseobjekt 
Ekonomisk plan 
Daterad 

Pris 
kr/m2BOA 

Prisutveckling 
% 

Pris vid värdetidpunkt 
kr/m2BOA 

Herrgården 2005-11-14 24 513 1,17 28 653 

Klarälvsparken 2008-08-18 27 626 1,04 28 612 
Nyttig 2007-10-09 26 243 1,07 28 181 

Pukslagaren 2006-04-20 19 219 1,14 22 025 

Strand  21 710 1,0 21 710 

Medelvärde:    25 836 
 
 
3.2.4 Slutgiltig bedömning av betalningsviljan 
 
Vår slutliga bedömning av betalningsviljan tas fram genom att tolka och jämföra resultaten 
från begagnade - och nyproducerade bostadsrätter samt mäklarnas uppfattning. Resultatet av 
den multipla regressionsanalysen vägs in och bedöms utifrån vår egen uppskattning av 
metodens noggrannhet och lämplighet för uppgiften. 
 
Tabell 9. Sammanställning av underlag för betalningsviljan. 
Underlag Pris (kr/m2 BOA) 
Begagnade bostadsrätter 23 216 
Nyproducerade bostadsrätter 25 836 
Mäklarnas uppfattning 20 549 
Medelpris: 23 200 
  
Multipel regressionsanalys 22 595 
 
Som det framgår i tabell 9 ligger spannet på betalningsviljan mellan ca 20 500 – 26 000 kr/m2 
BOA. Dock så är det de nyproducerade bostadsrätterna som drar upp priset jämfört med de 
begagnade bostadsrätterna samt vad mäklarna har för uppfattning om prisbilden på området. I 
den rådande lågkonjunkturen så är antagligen betalningsviljan närmre mäklarnas uppfattning 
än vad de nyproducerade bostadsrätterna har som pris. Eftersom regressionsanalysen inte blev 
lika noggrann som önskat och mäklarna uppskattade lägre priser än vad vi fått fram, bör 
försäljningspriset ligga i den nedre delen av intervallet. Den multipla regressionsanalysen 
visar sig vara fullt tillämpbar för området då dess resultat kom väldigt nära vårt medelpris av 
de mer traditionella metoderna. Detta innebär att den multipla regressionsanalysen blir 
lämpligast att använda för liknande uppgifter då den inte kräver så stor arbetsinsats. Den 
kräver dock att man vet vad man vill bygga och i vilken omfattning. Kompletterar man denna 
metod med mäklarnas uppfattning så får man ett snabb, enkel och verklighetstrogen 
betalningsvilja.  
Vår analys av resultatet är att betalningsviljan för kvarteret Ärtan bör vara ca 22 000 kr/m2 
BOA med prisintervallet 20 500 – 23 000 kr/m2 BOA. 
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4. Diskussion 
 
Vi har kommit fram till att Karlstads utgångsläge för en nyetablering av bostadsrätter på 
kvarteret Ärtan är måttligt goda, vilket innebär att utgångsläget inte är optimalt men 
fortfarande lönsamt. Denna bedömning har vi försökt göra så objektiv som möjligt och vägt 
fördelar mot nackdelar på orten. Karlstads läge och uppbyggda charm på dess deltaområde 
tror vi ligger som en god grund för att göra Karlstad attraktivt. Stadens näringsliv och 
sysselsättning har utvecklats väldigt bra de senaste åren och visar på goda förutsättningar att 
klara svårare tider enligt vår analys. Bostadsutvecklingen i staden är även den positiv. 
 
Romstad som område upplever vi har goda förutsättningar för investeringar på 
fastighetsmarknaden då det råder brist på bostadsrätter i området samt att medelinkomsten är 
större här än medlet för hela Karlstad. Då man jämför med riket så ligger dock 
medelinkomsten i Karlstad lite lågt. Men detta tror vi beror på dess höga studentantal vilket 
skapar missvisande värden. Antaganden som dessa tror vi bör göras då man enbart har 
statistik som ligger till grunden. Vi har därför följt den linjen att inte tro på all statistik rakt av 
utan sätta den i ett helhetsperspektiv och hitta möjliga missvisningsfaktorer. Detta tror vi gett 
oss en mer rättvis bild av staden och dess förutsättningar.   
 
Efter att vi talat med flera mäklare och fått deras uppfattning om denna möjliga etablering så 
tror vi att målgruppen 30 till 40 år är den starkaste målgruppen att satsa på. Vi tycker dock att 
man ska försöka anpassa boendet så att även de lite äldre målgrupperna (55+) kan passa in då 
det skulle kunna skapa en kedjereaktion av att fler småhus blir lediga på marknaden vilket 
tydligt efterfrågas i staden. Detta sätter dock en del krav på utförandet av boendet där t.ex. 
trappor och dylikt som försvårar rörligheten hos de äldre bör undvikas. Detta skulle kunna 
kringgås med en så enkel lösning som att låta de nedre planen på ett eventuellt 2-planshus 
vara anpassade för äldre människor. En god mix av dessa två grupper tror vi i sig kan skapa 
liv, god anda, charm, trygghet och trivsel i området vilket behövs för att få det attraktivt på 
marknaden. Romstads läge och närhet till diverse tjänster och behov uppfyller flertalet av de 
krav som dessa målgrupper har.  
 
När det gäller våra jämförelseobjekt har vi valt ut de mest lämpliga objekt för uppgiften. 
Några av dessa kan knappt jämföras med läget på Romstad men vi valde ändå att ta med dessa 
i bedömningen för att få en bättre överblick på marknaden. Dessa mindre jämförbara objekt 
har gett oss tydligare intervall på hur priserna varierar på lägen som anses vara bättre 
respektive sämre än läget på Romstad. Våra analysresultat av betalningsviljan hamnade på ett 
intervall mellan ca 20 500 – 26 000 kr/m2 BOA. Likt de uppskattningar som mäklare i 
området har tror vi dock att den verkliga betalningsviljan hamnar i den lägre delen av detta 
relativt breda intervall. Vår slutliga betalningsvilja blir därför ca 22 000 kr/m2 BOA med 
prisintervallet 20 500 – 23 000 kr/m2 BOA. 
 
Den rådande finanskrisen ställer dock till besvär för vår slutliga bedömning då all indata inte 
känns så aktuell för tillfället eftersom den större delen av statistiken släpar efter. Detta ser vi 
som en osäkerhetsfaktor vilket kan skapa en viss felbedömning i vårt slutliga resultat. Vi har 
ändå försökt att väga in denna osäkerhet och haft finanskrisens dalande siffror i baktanken när 
vi gjort våra slutliga bedömningar. 
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Användandet av metoden ”multipel regressionsanalys” trodde vi skulle ge ett högt pris 
jämfört med de andra metoderna. Detta antagande gjorde vi då formeln bygger på värden från 
bostadsrätter i storstadsregionerna och inte på orter såsom Karlstad. Det har dock visats sig att 
denna metod är fullt tillämpbar även i Karlstad då vi ur formeln erhållit ett resultat som inte 
alls skiljer sig nämnvärt från det resultat vi erhållit från de begagnade bostadsrätterna, 
nyproducerade bostadsrätterna och vad mäklarna har som uppfattning att betalningsviljan för 
Ärtan kan tänkas vara. Den multipla regressionsanalysen ser vi därför som en utmärkt metod 
att använda då en snabb överblick av prisbildningen på specifika bostäder eftersträvas. 
Metoden kräver dock att planlösningen på ett bestämt antal bostadsrätter är gjord samt att 
vissa ekonomiska planer finns. Den enda metoden som inte var tillämpbar i full utsträckning 
var elasticitetsmetoden som gav ett orimligt resultat på efterfrågan. Detta tror vi beror på att 
statistik på lediga hyresrätter användes och inte på bostadsrätter. 
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5. Slutsatser 
 
Marknadsanalysen bygger på en stor mängd statistik och indata av olika slag. Mycket av den 
statistik som behövs kommer från Statistiska Centralbyrån som sammanställer dessa. Större 
delen av denna information delas ut med ca 1 års eftersläpning vilket kan ha en stor 
påverkande roll på resultatet. 
 
När det gäller efterfrågan och betalningsviljan på kvarteret Ärtan är inte utgångsläget för 
nyproduktion utmärkta för tillfället. Det ligger även en osäkerhet i huruvida marknaden 
reagerar på den rådande lågkonjunkturen som medför att antalet arbetslösa ökar och 
invånarnas konsumtion minskar. Detta kan även påverka efterfrågan på nya bostäder. En 
förutsättning för att få en nyetablering i området lönsam och säljbar är att lägga stor vikt vid 
utförandet och få området attraktivt. Detta är viktigt om vi ska stå för en hållbar utveckling i 
byggbranschen. Går det inte att nå en ökad attraktivitet med den inkomst vår slutliga 
betalningsvilja ger, bör Skanska överväga beslutet om de överhuvudtaget ska bygga på 
området i dagsläget. 
 
Det finns dock flera goda förutsättningar för en nyetablering på Romstad då Karlstad bland 
annat är Värmlands residentstad och en universitetsstad vilket leder till en befolkningstillväxt 
samt hög utbildningsnivå på invånarna. Karlstads näringsliv och sysselsättning visar på en 
stabil utveckling där en mångfald av näringsgrenar gör staden starkare än många andra städer 
då konjunkturen dalar.  
 
Betalningsviljan för bostadsrätter på kvarteret Ärtan borde hamna på ca 22 000 kr/m2 BOA 
med prisintervallet 20 500 – 23 000 kr/m2 BOA. En lämplig målgrupp för slutprodukten är 30 
till 40 -åringar som visar på god och stark betalningsvilja. Det vore dessutom inte fel att 
anpassa delar av boendet till lite äldre personer. En möjlig mix av dessa tror vi kan skapa både 
charm, trygghet och ökad trivsel i området vilket behövs för att få området attraktivt på 
marknaden. För att målgruppen 30-40-åringar ska välja Ärtan bör också ett t.ex. bullerplank 
monteras mot Skoghallsvägen för att förhindra att småbarn kommer ut på vägen. 
 
Samtliga analysmetoder vi använt förutom elasticitetsmetoden har visat sig vara lämpliga för 
uppgiften. Elasticitetsmetoden är inte lämplig för denna uppgift då den bygger på hyresrätter 
och inte bostadsrätter vilket gav ett orimligt resultat. Den multipla regressionsanalysen som 
gjordes utöver de vanliga analysmetoderna i marknadsanalysarbetet gav ett resultat på ca 22 
600 kr/m2 BOA, vilket är väldigt nära den uträknade betalningsviljan. Den multipla 
regressionsanalysen lämpar sig därför bäst för uppgiften såvida dess krav på indata finns till 
förfogande. Kompletterar man denna metod med mäklarnas uppfattning så får man ett snabb, 
enkel och verklighetstrogen betalningsvilja som inte kräver någon vidare erfarenhet vilket 
ökar användarmöjligheten. 
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6. Tackord 
 
Genomförandet av denna marknadsanalys har krävt mycket information som inte finns 
tillgängliga i läroböcker etc. Därför har vi varit beroende av att många insatta personer 
förmedlat, offrat tid och hjälpt oss att få tag i den informationen vi behövt. Alla personer vi 
tagit kontakt med har varit otroligt tillmötesgående. Vi vill därför visa vår uppskattning och 
tacksamhet till alla er som gjort detta arbete möjligt.  
 
Stort tack till: 
 Niklas Armus 
 Lotti Lindstrii 
 Tomas Martinsson 
 Gunnar Sjöberg 
 Samtliga inblandade på Karlstad Kommun 
 Bengt Sandelin 
 Birgitta Samuelsson 
 David Astnor 
 Frida Lind 
 Jörgen Mälargård 
 Klas Anderson  
 Malin Rohlin 
 Marie Falk 
 Ove Blomqvist 
 Per Tedenrud 
 Tetra Vestin 
 Ulf Johansson 
 Ylva Manholm 
 Ulrica Fixell 
 Eva-Lisa Eriksson 
 Mats Eriksson 
 Lars Andersson 
 Mona Petersen 
 Alf Rangedahl 
 Tommy Bergquist 

 
Med vänliga hälsningar: Oscar Stanser och Erik Augustson 
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Bilaga 1: Indata 
Näringsliv och sysselsättning  
Tabell 10. Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2006  

 
Källa: SCB50  
 
Tabell 11. Största arbetsgivarna i offentliga sektorn i Karlstad 
Myndighet/bolag (offentlig sektor) Antal anställda 
Karlstads kommun 7 253 
Landstinget i Värmland 5 086 
Karlstads universitet 1 136 
Polisen  379 
Räddningsverket 353 
Posten AB 335 
Försäkringskassan 322 
Källa: Karlstads kommun51  
Tabellen beskriver de största offentliga arbetsgivarna i Karlstads kommun (de med mer än 
trehundra anställda). Förutom kommunen, landstinget, länsstyrelsen och statliga verk finns 
även kommunala och statliga bolag med.  
 
Tabell 12. Största arbetsgivarna i privata sektorn i Karlstad 
Företag (Privat sektor) Antal 
Konsum Värmland ekonomisk förening 1 026 
Metso-koncernen 900 
TietoEnator AB 500 
TeliaSonera AB 360 
Swebus AB 317 
Källa: Karlstads kommun52 
Tabellen beskriver de största privata arbetsgivarna i Karlstads kommun (de med mer än 
trehundra anställda). Förutom aktiebolag och andra företagsformer finns även ekonomiska 
föreningar och samfälligheter med. Uppgifterna kommer antingen från företagen själva, deras 
intresseorganisationer eller från Statistiska centralbyrån. 

                                                
50 Statistiska Centralbyrån (2009c) 
51 Karlstads kommun (2009a) 
52 Karlstads kommun (2009b) 



 
 

 

 

 
Figur 8. Figur över sysselsättningsförändring i Sveriges kommuner 200653 
 
 
Tabell 13. Andel arbetssökande 

 
Källa: SCB54  
 
 
 
 
Tabell 14. Befolkning efter utbildningsnivå 31/12-07 

 
Källa: SCB55  
 
 
 
                                                
53 Statistiska Centralbyrån (2009d) 
54 Statistiska Centralbyrån (2009c) 
55 Statistiska Centralbyrån (2009c) 



 
 

 

 
Befolkning 
 
Tabell 15. Befolkningsförändring 1997 - 2007 

 
Källa: SCB56 
 
 
Tabell 16. Flyttningar 2007 

 
Källa: SCB57 
 
Tabell 17. Folkmängden i Karlstad 31/12 2007 

 
Källa: SCB58 

                                                
56 Statistiska Centralbyrån (2009c) 
57 Statistiska Centralbyrån (2009c) 
58 Statistiska Centralbyrån (2009c) 



 
 

 

Inkomst 
 
Tabell 18. Sammanräknad förvärvsinkomst 2006 

 
Källa: SCB59 
 
 
Tabell 19. Kommunalskatt 2008 

 
Källa: SCB60  

                                                
59 Statistiska Centralbyrån (2009c) 
60 Statistiska Centralbyrån (2009c) 



 
 

 

Hyres- och fastighetsmarknaden 
 
Ortens bostadsläge 
Tabell 20. Tobins Q kvoter omvärderade till egen rangordning 
Arvika 0,64 3 
Eda 0,49 4 
Filipstad 0,31 5 
Forshaga 0,47 4 
Grums 0,49 4 
Hagfors 0,41 4 
Hammarö 1,07 1 
Karlstad 0,87 2 
Kil 0,59 4 
Kristinehamn 0,56 4 
Munkfors 0,32 5 
Storfors 0,37 5 
Sunne 0,65 3 
Säffle 0,58 4 
Torsby 0,48 4 
Årjäng 0,68 5 
Källa: ByggaHus61 
 

  
Figur 9. Karta som visar Karlstads dellägen av fastighetsmarknaden62  

                                                
61 ByggaHus (2009) 
62 Datscha (2009c) 

A-läge 

B-läge 

B-läge 

D-läge 



 
 

 

Tabell 21. Tabell över Karlstads delmarknader 
Läge Hyresnivå kr/m2år Vakansgrad % Avkastningskrav % 
A-läge 1 136 – 1 231 0 – 1,0 5,0 – 6,0 
B-läge 1 175 – 1 200 0 – 1,0 5,5 – 6,5 
C-läge 1 075 – 1 200 1,0 – 5,0 6,75 – 7,75 
D-läge 992 – 1 055 1,0 – 5,0 7,0 – 7,75 
 Källa: Datscha63  
 
Regressionsanalysen 

 
Diagram 1 Visar försäljningspriser på bostadsrätter samt prisutvecklingen. 
 
 
Jämförelse mellan Romstad och Karlstads kommun 
 
Tabell 22. Jämförelse mellan Romstad och kommunen 
Område Förvärvsinkomst 

Median 20-64 år 
tkr 

Inkomstindex Medel
ålder 

Arbets- 
Sökande 
% 

Eftergymnasial 
Utbildning % 

Kommunen 235,0 100 41 2,8 41,4 
Lorensberg 285,4 121 41 1,2 57,2 
Romstad 269,0 114 37,6 2,0 36,6 
Kronoparken 116,3 49 33,1 3,8 46,2 
Källa: Karlstads kommun64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
63 Datscha(2009c) 
64 Karlstads kommun (2009c) 
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Tabell 23. Kapitalkostnadstillägg för vidare uträkning av totalt kapital 
Bostadsrättsförening 
 

Långfristiga 
skulder (kr) 

Total BOA (m2) Tilläggskostnad 
(kr/m2) 

Trädlärkan 15 445 750 1 716 9 00165 
Sånglärkan 21 425 678 2 362 9 07066 
Herrgården 36 340 000 3 002 12 10567 
BoKlok Skåreberget 18 241 856 1 665,6 10 95268 
Fänriken 14 928 000 1 466 10 18369 
Fortuna 40 916 781 3 398 12 04170 
Falken 25 197 655 2 897,5 8 69671 
Laxen 33 644 000 3 682 9 13772 
Oden 28 908 000 2 912 9 92773 
Utsikten 20 909 000 2 193 9 53474 
Varmbadshuset 19 750 875 2 593 7 61775 
Jägartorpet 29 850 000 2 606 11 45476 
Älven 5 495 500 560 9 81377 
Kasernhöjden 13 45 901 692 4 672 9 82578 
Frej 14 439 749 1 474 9 79679 
Gröna Huset 3 697 510 507 7 29380 
Neptun 31 939 750 3 769 8 47481 
Kaptenen 18 630 000 1 812 10 28182 
Trumslagaren 22 945 014 2 448 9 37383 
BoKlok Sandbäcken 30 394 839 2 914 10 43084 
Pipare 15 239 803 1 500 10 16085 
Felix 29 833 875 2 887 10 33486 
Näcken 41 000 000 3 656 11 21487 
Nyttig 43 765 000 2 454 17 83488 
Löved 21 945 396 2 092 10 49089 

                                                
65 Brf Trädlärkan, Årsredovisning 2008 
66 Brf Sånglärkan, Årsredovisning 2008 
67 Brf Herrgården, Årsredovisning 2008 
68 Brf BoKlok Skårebreget, Årsredovisning 2008 
69 Brf Fänriken, Årsredovisning 2006-2007 
70 Brf Fortuna, Årsredovisning 2007-2008 
71 Brf Falken, Årsredovisning 2007 
72 Brf Laxen, Årsredovisning 2007 
73 Brf Oden, Årsredovisning 2006-2007 
74 Brf Utsikten, Årsredovisning 2007 
75 Brf Varmbadshuset, Årsredovisning 2007 
76 Brf Jägartorpet, Årsredovisning 2006-2007 
77 Brf Älven, Årsredovisning 2007 
78 Brf Kasernhöjden 13, Årsredovisning 2007 
79 Brf Frej, Årsredovisning 2007 
80 Brf Gröna Huset, Årsredovisning 2007 
81 Brf Neptun, Årsredovisning 2007 
82 Brf Kaptenen, Årsredovisning 2007 
83 Brf Trumslagaren, Årsredovisning 2007 
84 Brf BoKlok Sandbäcken, Årsredovisning 2008 
85 Brf Piparen, Årsredovisning 2007-2008 
86 Brf Felix, Årsredovisning 2007-2008 
87 Brf Näcken, Årsredovisning 2007-2008 
88 Brf Nyttig, Årsredovisning 2007-2008 
89 Brf Löved, Årsredovisning 2007-2008 



 
 

 

Höken 0 2311,5 090 
BoKlok Brage 104 815 1035 1012791 
Hercules 35 605 289 4066 875792 
Lusten 17 860699 2092 853893 
Snickaren 13 358 000 1362 980894 
Södra Råtorp 17 874 657 1680 1064095 
 
Utbud 
 
Tabell 24. Kalkylerat bostadsbestånd 2007 i Karlstads kommun utifrån FoB90 samt 
inrapporterade förändringar 
   2007 
Antal lägenheter i småhus  Vid årets början                                         15 658 
Nybyggda                                          + 105 
Rivna 1991 - 2007 0 
Vid årets slut 15 763 
Antal lägenheter i flerbostadshus   Vid årets början                                           27 812 
Nybyggda                                          + 276 
Ombyggda*                                       + 693 
Avgångar genom ombyggnad*         - 635 
Rivna                                                - 0 
Vid årets slut 28 146 
Summa lägenheter vid årets slut 43 909 
* Avser ombyggnad, som minst omfattar utbyten av rörsystem samt utrustning i 
hygienutrymmen eller lägenheter som tillkommit eller avgått genom ombyggnad t.ex. inredning 
av vindar, ombyggnation från lokal till lägenhet, sammanslagningar mm.96 
 
Enligt KBAB ligger deras vakans på 0 % samtidigt som de bedömer att Karlstads totala 
vakans på hyreslägenheter ligger på 1 %.97 Vakanser i allmännyttan är 153 st. 1.4 % av 
allmännyttans bestånd.98  
Karlstad utbud hamnar på 43909*0,01+105+276+693-635 = 878 
 

                                                
90 Brf Höken, Årsredovisning 2007 
91 Brf BoKlok Brage, Årsredovisning 2007 
92 Brf Hercules, Årsredovisning 2007 
93 Brf Lusten, Årsredovisning 2007 
94 Brf Snickaren, Årsredovisning 2008 
95 Brf Södra Råtorp, Årsredovisning 2007 
96 Mona Stensmar Petersson (2009-04-01) 
97 Tetra Vestin (2009-04-01) 
98 Karlstad Kommun, Årsredovisningen 2007 



 
 

 

Efterfrågan 
 
Tabell 25. Hushållskvoter (underlag för hushållsprognosframställan) 
Ålder Riket Storstad Tätort Glesbygd 
16-19 6,5 % 5,0 % 7,5 % 3,0 % 
20-24 44,0 % 41,5% 46,0 % 29,5 % 
25-64 57,5 % 59,0 % 59,0 % 53,0 % 
64- 67,5 % 70,0 % 69,0 % 64,0 % 
Användningsförklaring: Om man ser till rikets % och att befolkningen i åldersgruppen 20-24 i 
en ort ökar med 100 personer, kommer ca 44 hushåll tillkomma på marknaden.  
Källa: Fastighetsekonomi99 
 
Tabell 26. Befolkningsförändring fördelat på åldersgrupper 2005-2008 
Åldersgrupp Befolkning 2005 Befolkning 2008 Medelförändring/år 
16-19 4141 4619 120 
20-24 6608 6974 92 
25-64 43198 43711 128 
64- 14356 15124 192 
Källa: Karlstads kommun100 
 
Tabell 27. Inkomstutveckling i Karlstad 2005-2007 
År Medelinkomst kr Inkomstutveckling Snittutveckling 
2005 224 600 -  
2006 230600 2,67 %  
2007 237700 3,07 % 2,87 % 
Källa: Karlstads kommun101  
 
Tabell 28. Inkomstelasticitet för inkomstutveckling 
Inkomstutveckling Inkomstelasticitet 
1 % 0,2-0,4 
2 % 0,4-0,6 
3 % 0,6-0,8 
Källa: Fastighetsekonomi102 
 
Tabell 29. Priselasticitet för boendekostnadsutveckling 
Boendekostnadsutveckling Priselasticiteten 
1 % – 0,25 
2 % – 0,5 
3 % – 0,75 
Källa: Fastighetsekonomi103 
 
 
 
 
 
                                                
99 Fastighetsekonomi (2009) 
100 Karlstads kommun (2009f) 
101 Karlstads kommun (2009g) 
102 Fastighetsekonomi (2009) 
103 Fastighetsekonomi (2009) 



 
 

 

Hyresutveckling i Karlstad. 
Hyresförändring hos KBAB i Karlstad var 2,5 % år 2009104 
Hyresförändringen hos Studentbostäder AB i Karlstad var 2, 75 % år 2009.105 
Hyresförändringen hos Newsec i Karlstad var 2,75 % år 2008.106 
Hyresförändringen i Karlstad enligt Hyresgästföreningen var 2,6 hos allmännyttan.107 
Diagram 1 visar att prisutvecklingen på bostadsrätter är positiv och har under perioden 1 
december 2008 till 30 juni 2009 varit + 2,4 %. 
 
Multipel Regressionsanalys 
 
Tabell 30. Tabell över planerade bostadsrätter/fastighet 
Typ Rum Antal 

lgh 
Kvm 

2 rok 2 4 52 
3 rok 3 10 68 
4 rok 4 10 81 
Källa: Skanska Projektutveckling 
 
Tabell 31. Exempel på byggnation på Ärtan 

Typ Rum Antal lgh Tot Rum Kvm Tot Kvm 

2 rok 2 4 8 52 208 
3 rok 3 10 30 68 680 
4 rok 4 10 40 81 810 
Tot:   24 78   1698 
Källa: Skanska Projektutveckling 
 
x1 = 3,25 
x2 = 70,75 
x3 = 0 
x4= 900 m2 108 
x5= 250 kr/m2 109 
x6= 850 tkr 110 
 
Sätter vi in ovanstående värden i formeln får vi:  
푦 − 휀 = 19238− 4985푥 + 244,1푥 + 23,64푥 − 2,569푥 + 1,787푥 + 0,004887푥 = 

22595kr/m2 BOA 

                                                
104 Marie Falk (2009-04-16) 
105 Ylva Manholm (2009-04-16) 
106 Frida Lind (2009-04-16) 
107 Birgitta Samuelsson (2009-04-27) 
108 Skatteverket (2009) 
109 Skatteverket (2009) 
110 Skatteverket (2009) 



 
 

 

Bilaga 2: Uträkningar 
Uträkningar med näringslivets specialiseringskvot 
Värden nedan är hämtade från tabell 10. 
Tabell 32. Näringsgrenar i bassektorn 
Näringsgren Näringslivets specialiseringskvot (Riket) 
Tillverkning, utvinning 9/17 = 0,53 
Handel och kommunikation 50 % 21/18= 1,17 
Finansiell verksamhet, företagstjänster 15/14= 1,07 
Forskning 10/11= 0,91 
 
Tabell 33. Näringsgrenar i servicesektorn 
Näringsgren Näringslivets specialiseringskvot (Riket) 
Jordbruk, Skogsbruk, Jakt, Fiske 1/2= 0,5 
Energi, vatten, avfall 1/1= 1,0 
Byggindustri 6/6= 1,0 
Handel och kommunikation 50 % 21/18= 1,17 
Finansiell verksamhet, företagstjänster 15/14= 1,07 
Utbildning 10/11= 0,91 
Vård och omsorg 19/16= 1,19 
Personliga och kulturella tjänster 7/7= 1,0 
Offentlig förvaltning 8/6= 1,33 
 
 
Uträkningar för bestämning av efterfrågan 
 
Tabell 34. Hushållsökning på marknaden 
 
Åldersgrupp 

 
Befolkningsökning 

 
Rikets hushållskvot 

Tillkomna hushåll på 
marknaden 

16-19 120 pers. 6,5 % 8 st. 
20-24 92 pers. 44,5% 41 st. 
25-64 128 pers. 57,5% 74 st. 
64- 192 pers. 67,5% 130 st. 
∑   Totalt 253 hushåll 
 
Inkomstutvecklingen i Karlstad bedöms vara 2,87 % vilket ger en inkomstelasticitet på 0,67 
(Interpolering av värden som tas ifrån fastighetsakademiboken) 
Den inkomstrelaterade efterfrågan blir 0,67*253=170st hushåll 
 
Hyresutvecklingen i Karlstad bedöms vara ca 2,6 % i medelvärde vilket ger en priselasticitet 
på -0,65 (Interpolering av värden som tas ifrånfastighetsakademiboken)  
Den boendekostnadsrelaterade efterfrågan blir -0,65*253= -164 stycken hushåll. 
 
Den slutliga efterfrågan som beror av både inkomstutveckling och boendekostnadsutveckling 
blir 170-164= 6st hushåll 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 3: Underlag för beräkning av betalningsvilja 
Begagnade bostadsrätter 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Nyproducerade bostadsrätter 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mäklarnas uppfattning 

 
 
 
 

 
 
  

Mäklare Uppskattat försäljningspris Månadshyra Kap. Månadsavgift Totalt kapital Medelvärde 
Skandiamäklarna 14500 3500 7 199 21 699 20 549 
Riksmäklaren 15000 3500 7 199 22 199   
Fastighetsbyrån 13000 3500 7 199 20 199   
Mäklarhuset 13000 3500 7 199 20 199   
HusmanHagberg 13500 3500 7 199 20 699   
Skanskas mäklare 11100 3500 7 199 18 299   

      Antal månader: 12 
    Kost. Drift-Under/BOA: 266 
    Kvm BOA: 70 
    Ränta: 0,046 
    

      
      Objekt: Ränta+amoteringstakt: Drift-Under. 

   Herrgården 3,7 247 
   Klarälvsparken 5,97 255 
   Nyttig 5,5 282 
   Pukslagaren 4,5 295 
   Strand 3,55 250 
   



 
 

 

 


