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Abstract 

Valuation of properties is widely used today as a basis for such as a purchase or a sale. The 

purpose of this study is to describe and discuss the process when valuing ownership 

apartments and problems related to this. This is done in collaboration with two research 

questions that are (1) what the basis for these problems are, and (2) how these problems can 

be solved.  

Two methods are used in the study: a literature review in which research in the areas of 

valuation and ownership apartments has been reviewed and summarized to form a basis for 

the study. Also an interview study is made with professional surveyors, property valuers and 

brokers, in order to give a more practical basis for the study. 

The literature shows how Jordabalken explains the meaning of 3D buildings and ownership 

apartments. In which the criteria’s that must be met by the formation of a ownership 

apartment is given, which among other things only can be in new construction or existing 

building that has not been used as a residence for the last eight years. The different housing 

forms that currently available in Sweden are also given by the literature which is leasehold, 

condominium, cooperative leasehold, housing and ownership apartment. It also explains the 

different types of valuation methods, where location price method involves the use of 

comparable objects and averages. 

The interview study presents a picture of how the valuation of ownership apartments today 

works in practice, which is done by a kind of location price method with an extended area for 

comparable objects, by that condominiums are used to form a base for averages. The 

interview study also shows how ignorance and uncertainties of the market affect the 

establishment of ownership apartments which complicates the process of evaluating these 

objects by the small amount of comparable objects that are available.  

The problems that arise when valuing ownership apartments are because of lack of 

comparable objects when using the location price method, which could be solved by an 

improved record keeping of sold condominiums and by reducing the precautions and 

ignorance that now exists around ownership apartments in Sweden. 

 

Keywords: ownership apartment, evaluation, location price method, housing, 3D property.  



 
 

Sammanfattning 

Värdering av fastigheter sker i stor utsträckning idag och används som underlag vid t.ex. ett 

köp eller vid en försäljning. Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera processen 

vid värdering av ägarlägenheter och problem relaterat till detta. Detta görs i samverkan med 

två forskningsfrågor som innefattar (1) vad ligger tillgrund för dessa problem och (2) hur kan 

dessa problem kan lösas.  

I studien har två metoder används. Den första är en litteraturstudie i vilken tidigare forskning 

inom områdena värdering och ägarlägenheter har granskats och sammafattats. Den andra är en 

intervjustudie med yrkesverksamma lantmätare, fastighetsvärderare och mäklare, detta för att 

tillföra ett mer praktiskt underlag till studien. 

Litteraturstudien visar hur Jordabalken definierar och förklarar innebörden av 3D fastigheter 

och ägarlägenheter. Vidare ges de kriterier som skall uppfyllas vid bildandet av en 

ägarlägenhet vilket t.ex. endast kan ske vid nyproduktion eller i befintlig byggnad som inte 

har använts som bostad under de senaste åtta åren. De olika bostadsformerna som idag finns i 

Sverige tas upp i litteraturstudien, vilka är hyrerätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt, småhus 

och ägarlägenhet. Vidare förklaras även olika typer av värderingsmetoder där ortsprismetoden 

innebär användandet av jämförelseobjekt och nyckeltal. 

Intervjustudien ger en bild över hur värdering av ägarlägenheter fungerar i praktiken. 

Värderingen sker genom en typ av ortsprismetod med ett utökat område för insamlande av 

jämförelseobjekt genom att bostadsrätter används som jämförelseobjekt. Intervjustudien visar 

även på hur okunskap och osäkerhet på marknaden påverkat etableringen av ägarlägenheter i 

Sverige. Detta försvårar processen med att värdera ägarlägenheter eftersom underlaget för 

värderingen brister och försvårar bedömningen av värdet. 

De problem som uppkommer vid värdering av ägarlägenheter beror på bristfälligt underlag 

vid användandet av ortsprismetoden. Problemet skulle kunna lösas genom en förbättrad 

registerhållning av sålda bostadsrätter samt genom att minska den försiktighet och okunskap 

som nu råder kring ägarlägenheter. 

 

Nyckelord: ägarlägenhet, värdering, ortprismetoden, bostadsform, 3D fastighet.  
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1. Inledning 

Vid värdering av fastigheter ges ett marknadsvärde som kan ligga tillgrund för t.ex. en 

försäljning. Detta har länge använts vid försäljning av flera huvudsakliga bostadsformer i 

Sverige så som bostadsrätt och småhus. I och med ägarlägenheters inträde på den svenska 

bostadsmarknaden skapades en möjlighet till förvärv av lägenheter med direkt äganderätt, 

vilket kan liknas med ägandet av ett småhus. Då ägarlägenheter är relativt nytt i Sverige och 

uppkommer de endast i en begränsad utsträckning, totalt 665 stycken vid årsskiftet mellan 

2012 och 2013 (Wiström, 2013). Vilket kan skapa problem och försvårar arbetet med att ta 

fram underlag för en adekvat bedömning av dess marknadsvärde. 

1.1 Bakgrund till studien 

De traditionella fastigheterna i Sverige definieras i två dimensioner (2D) och ges hjälp av dess 

X- och Y-koordinater ett horisontalat läge. Under de senaste årtiondena har flera nordiska 

länder genom lagstiftning skapat möjlighet för tre dimensionella fastigheter (3D) vilka i 

Sverige preciseras med dess Z-koordinat för att avgränsa dess vertikala omfattning (Ekbäck, 

2011). Paasch & Paulsson (2011) förklarar att ingen internationell definition av 3D fastigheter 

finns över hela världen, utan de definieras beroende på deras specifika särdrag i varje land.  

Ekbäck (2011) anser att det alltid har funnits ett behov av 3D fastigheter men att det tidigare 

inte kommit att vara ekonomisk försvarsbart. Under senare tid har dock fördelarna vuxit, 

främst enligt Ekbäck (2011) p.g.a. en växande efterfrågan av mark i större städer samt ny 

byggteknik, vilket har minskat kostnaden att skapa komplexa byggnader ovan och under jord 

vilket 3D fastighet ofta innefattar. 

Den första Maj 2009 blev det möjligt att skapa lägenheter med direkt äganderätt i Sverige, 

vilka kom att kallas ägarlägenheter som då är en typ av 3D fastighet (Källström & Rüter, 

2009). I Sverige definieras dessa ofta i enlighet med 1:1a § Jordabalken (SFS 1970:944)”en 

tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet”. 

Ägarlägenheter ger ett direkt ägande till en specifikt begränsad del av en byggnad vilket då 

skiljer sig från t.ex. en bostadsrätt där bostadsföreningen äger fastigheten och 

lägenhetsinnehavaren endast innehar en andel i den ekonomiska föreningen.   
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Dock har skapandet av ägarlägenheter i Sverige under senare tid inte kommit att ske i stor 

utsträckning. Under 2010 producerades 10624 lägenheter i flerbostadshus där endast 85 av 

dessa var ägarlägenheter (Flodin & Victorin, 2011) och vid årsskiftet mellan 2012 och 2013 

fanns det totalt 665 stycken ägarlägenheter i Sverige. Detta menar Anita Subasic (2012) beror 

på bankernas och befolkningens svaga intresse, då ägarlägenheter är relativt nytt i Sverige. 

Vilket skapar en oro bland intressenter och banker kring finansieringen. Ägarlägenheters 

framtid i Sverige är något som diskuteras flitigt och Paulsson (2013) förklarar hur en ökad 

marknad för ägarlägenheter skulle komma att ge internationella köpare ett större urval av 

objekt, då det är en ägandeform som de ofta redan är bekant med.  

Vid köp av fastigheter i Sverige görs ofta en värdering där ett marknadsvärde ges, vilket då 

skapar ett underlag för fastighetens prissättning. Dessa värderingar grundar sig ofta på tidigare 

transaktioner som gjorts med liknande objekt vilket förenklar processen med att uppskatta ett 

marknadsvärde genom olika värderingsmetoder (Kullman & Sundh, 2006). 

Ägarlägenheters begränsade utbredning i Sverige medför att information angående tidigare 

transaktioner är begränsade, vilket då skapar problem vid värdering och en osäkerhet för det 

beräknade marknadsvärdet. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att beskriva och diskutera processen vid värdering av ägarlägenheter 

och problem relaterat till detta. 

Forskningsfrågor: 

1. Undersöka vad som ligger till grund för dessa värderingsproblem 

2. Ge rekommendationer för hur problemen kan lösas 

Målet med studien är att genom dess resultat och diskussion kunna förse och presentera ny 

kunskap rörande värdering av ägarlägenheter och problem relaterat till detta. 

Rekommendationer och lösningar kommer att redovisas under diskussion och slutsats där en 

mer personlig uppfattning ges. 

1.3 Studiens avgränsningar 

Studien avgränsas till ägarlägenheter, andra former av 3D fastigheter kommer därför inte att 

behandlas under studien, 3D fastigheter kommer endast förklaras översiktligt för att ge 

bakgrund till ägarlägenheter som bostadsform och hur de skiljer sig från t.ex. bostadsrätter. 

Studien behandlar de värderingsmetoder som tillämpas i praktiken vid värdering av 

fastigheter i Sverige med ortsprismetoden som huvudsaklig inriktning. 
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2. Metod 

För att uppnå studiens syfte och besvara de frågeställningar som angivits har en studie gjorts 

för att ge en djupare förståelse för värdering av ägarlägenheter och problem relaterat till detta. 

Då denna studie skall undersöka komplexa fall som vilka problem som kan uppstå samt vad 

som ligger till grund för dessa så är en kvalitativ studie lämplig att tillämpa (Trost, 2007). 

En litteraturgransking har gjorts med syftet att ge en överblick över de bostadsformer och 

värderingsmetoder som används i Sverige. Det har skett genom undersökningar av texter 

inom berörda områden. Utöver det har även en empirisk undersökning genomförts i form av 

en intervjustudie där fem kvalitativa intervjuer med två fastighetsvärderare, två 

förrättningslantmätare och en mäklare har gjorts, detta för att bilda ett mer praktiskt underlag 

för studien. 

2.1 Litteraturgransking 

Som underlag till arbetet har en litteraturgransking gjorts inom områdena 3D fastigheter, 

ägarlägenheter och fastighetsvärdering. Detta för öka kunskapen om vad tidigare forsking 

inom området har angett (Backman, 2010). Litteraturgranskingen har sedan kommit att bilda 

underlag för arbetet med adekvat material. Litteratur som granskats har bestått av böcker, 

vetenskapliga artiklar och studentuppsatser.  

För att finna trovärdig och relevant litteratur har flertalet databaser och sökmotorer kommit 

till användning. Högskolan i Gävle har föresett studien med databaser som Emerald, 

ScienceDirect och SpringerLink. Där sökord som användes inom Högskolan i Gävles 

databaser var ”three dimensions properties”, ”3D properties”, ”3D fastigheter”, 

”tredimensionella fastigheter”, ”ownership apartments”, ”ägarlägenheter”, ”valuation”, 

”property”, ”värdering”, ”fastighet”, ”Sweden”, ”Sverige”, ”värderteori”, ”marknadsvärde”, 

”ortprismetoden”, ”jämförelseobjekt”, ”ortsprismetoden”, ”rapport” och ”värdeteori”. 

Utöver dessa databaser användes även databasen Google Scholar där samma sökord 

användes. Tidskrifter som Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research och Land 

Use Policy har varit de mest använda under framställandet av litteraturgranskningen. Även 

elektroniska böcker har granskats genom Högskolan i Gävles bibliotek. Elektroniska 

publikationer av studentuppsatser har även använts vilka har givits genom respektive 

universitets/högskolas databas för Högskolan Väst och Karlstads Universitet.  
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2.2 Intervjustudie 

För att ge en djupare förståelse över hur värdering i samband med ägarlägenheter förhåller sig 

i praktiken skall en kvalitativ intervjustudie göras (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna skall 

då förse studien med ett underlag vilket visar mer praktiskt hur dessa fastigheter behandlas 

vid värdering i Sverige. 

En intervjustudie har skett genom fem kvalitativa intervjuer med Johanna Dalin 

(Förrättningslantmätare, Gävle), Karl Magners-Hafström (Förrättningslantmätare, Gävle), 

Maria Sundkvist (fastighetsvärderare, Gävle), Martin Larsson (Fastighetsvärderare, Gävle) 

och Mikael Fagergren (Mäklare, Gävle). Syftet med intervjuerna var att få en djupare 

uppfattning över hur processen vid värdering av ägarlägenheter går till samt hur problem i 

samband med dessa uppkommer och vad som kan ligga till grund för dem i praktiken. Från 

studiens syfte och litteraturgranskingens resultat utformades de frågor som användes under 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa frågor delas upp i två kategorier: 

1. Ägarlägenheter 

2. Värdering 

Intervjustudien skall återge deltagarnas personliga uppfattning rörande värdering av 

ägarlägenheter. Inom de två kategorierna finns tolv frågor vilka bl.a. behandlade 

ägarlägenheters utveckling, dess fördelar och nackdelar, dess framtid, process vid värdering, 

värderingsmetoder, brister vid värdering m.m. Utöver dessa frågor fanns utrymme för 

följdfrågor vilka beroende på relevans och kvalité togs med i resultatet av intervjustudien, för 

att ge en så djup förståelse som möjligt (Trost, 2007).  

Valet av intervjupersoner kom att ske genom tidigare möten under studietiden bl.a. från kurser 

och studiebesök som försetts av Högskolan i Gävle, samt genom rekommendationer av 

kunniga personer inom området. 

Intervjuerna har gått till på följande sätt. När kontakt tagits och intervjun inleddes 

presenterade var part sig för varandra. Därefter förklarade författaren översiktligt arbetets 

bakgrund, mål och syfte samt varför han/hon hade valts att intervjuats och hur intervjuerna 

skulle komma att användas i arbetet. Sedan förklarade författaren hur intervjun skulle komma 

att gå till samt vad denne vilja uppnå med resultatet av intervjuerna.  
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Under intervjun spelades samtalen in om intervjupersonen godkände det. Detta för att 

underlätta det senare arbetet med att sammanställa svaren. Vid slutet av intervju gick 

författaren igenom de svar som intervjupersonen hade kommit att ge, detta för att minska 

risken för missförstånd. Varje intervju kom att sammanfattas kort efter dess avslutande, detta 

för att miminera risken att viktig information skulle gå förlorad. Under dessa 

sammanfattningar utelämnades irrelevant information för att skapa ett så konkret underlag 

som möjligt. Efter att samtliga intervjuer genomförts sammanställdes resultaten av dessa i 

studiens resultatdel, detta för att senare tillsammans med litteraturstudien bilda ett adekvat 

underlag för studien. 
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3. Resultat 

3.1 Litteraturgranskning 

Sverige innehar tre huvudsakliga bostadsformer att tillgå genom hyresrätt, bostadsrätt, och 

småhus. Utöver dessa brukas även kooperativ hyresrätt och ägarlägenhet i mindre omfattning. 

De olika bostadsformerna medför i sin tur olika former av ägande. Vilka är ägande, indirekt 

ägande och icke ägande. De olika formerna av ägande påverkar de olika bostadsformernas 

användning och beskaffenhet. Den svenska marknaden fördelas genom småhus 46 %, 

hyresrätt 36 % och bostadsrätt 18 % där bostadsrätten har ökat markant under de senaste 60 

åren (Lind & Lundström, 2009). 

3.1.1 Fast egendom 

För att ge en djupare förståelse av ägarlägenheters särdrag ges en förklaring av Jordabalkens 

1:1§ 1st i vilken fast egendom definieras enligt följande: 

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

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.” 

Med jord i denna paragraf menas mark, vilken är indelad i fastigheter. Dessa fastigheter 

avgränsas horisontellt vilket görs med dess X- och Y-koordinat. Vidare ges att fastigheter 

även kan vara avgränsade vertikalt, detta görs med en fastighets Z-koordinat.  

Figur 1. Ägarlägenheter (Berg & Javelius, 2012 s.16). 

De fastigheter som indelas både horisontellt och vertikalt kallas idag för tredimensionell 

fastighet (3D fastighet).  
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3.1.2 Bostadsformer i Sverige 

En bostad i Sverige kan som i de flesta andra länder innehas under flera olika rättsliga former. 

Det enklaste sättet att se på detta är att skilja mellan tre olika former av innehav, vilka är 

ägande, indirekt ägande och icke ägande. 

Ägande innebär ensamägande och andelsägande. Indirekt ägande betyder att en juridisk 

person t.ex. en förening eller ett bolag står som ägare till byggnaden och de boende är 

medlemmar i föreningen eller andelsägare i bolaget. I vilken medlemmars eller andelsägares 

rättighet till att nyttja lägenheten är tryggad genom ett avtal mellan associationen och 

medlemmen. Den sista formen av innehav, icke ägande omfattar i praktiken hyresrätt och i 

vissa fall även arrende, där det även finns ett kontrakt mellan de olika parterna (Flodin & 

Victorin, 2011). 

De olika formerna av ägande uppkommer genom de bostadsformer som finns att tillgå i 

Sverige vilka är hyresrätt, kooperativ hyresrätt, småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet (Berg & 

Javelius, 2012). Nedan ges en förklaring av de olika bostadsformerna i Sverige. 

3.1.2.1 Hyresrätt 

Den idag vanligaste bostadsformen i Sverige är hyresrätter i vilken en hyrestagare hyr en 

lägenhet mot en månadshyra av exempelvis en privat fastighetsförvaltare, privat hyresvärd 

eller ett kommunalt bostadsbolag. Hyresrätt utgör en bostadsfrom vilken inte skapar något 

ägande för hyresgästen.  

Vid denna typ av bostadsform upprättas ett hyresavtal vilket kan göras både muntligt eller 

skriftligt. Detta hyresavtal kan senare vara begränsad eller obegränsad i tid, där t.ex. 

hyresavtal som är obegränsad tid innebär en uppsägningstid på tre månader. Hyreslagen, 

vilken återfinns i jordabalkens 12 kapitel reglerar lagar angående hyresrätter, dessa lagar är 

tvingande och till förmån för hyresgästen. Ett exempel på detta är att ett hyresavtal aldrig kan 

träffas som skulle komma att ge hyresgästen en sämre ställning än vad denne är given genom 

hyreslagen (Flodin & Victorin, 2011). 

  



9 
 

3.1.2.2 Bostadsrätt 

Vid indirekt ägande är bostadsrätt den boendeform som lagstiftaren har valt att föredra 

framför andra former. Detta beror på att bostadsrättslagen (SFS 1991:614) (BRL) ger 

betydelsefulla regler angående bildandet av föreningar som syftar till att skydda de enskilda 

som satsat kapital i ett projekt genom insatser. Bostadsrätt kan definieras i enlighet med 1:4§ 

BRL som en upplåtelse av en lägenhet med mot ersättning utan tidsbegräsning, där nyttjandet 

endast får upplåtas av en bostadsrättsförening. I 1:3§ BRL förklaras att endast en medlem i 

föreningen får upplåtas bostadsrätt (Flodin & Victorin, 2011).  

Kopplingen mellan föreningen och medlemmarnas ägande är unikt för bostadsrätt som 

boendeform. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, med ändamål att i 

föreningens byggnad upplåta lägenheter med bostadsrätt åt medlemmar i föreningen. Till 

denna förening betalar varje medlem en årsavgift, som ofta delas upp per månad och i 

praktiken kallas för månadshyra eller bara hyra. Den inkomst föreningen erhåller skall då 

täcka de kostnader som uppkommer för byggnadens gemensamma ytor samt betala de lån 

fastigheten innehar. Medlemmarna i föreningen har möjlighet att utöva ett inflytande över 

användningen av föreningens ekonomi genom att närvara och rösta på föreningsstämmor, 

samt så kan de väljas att sitta med i styrelsen för föreningen (Flodin & Victorin, 2011).  

En bostadsrätt innehar ofta ett ekonomiskt värde vilket en medlem kan tillgodogöra sig genom 

en försäljning av bostadsrätten eller att värdet övergår till annan genom bodelning, arv eller 

liknande. En bostadsrätt kan i likhet med ett vanligt småhus pantsättas men det finns vissa 

brister i systemet, för att lösa dessa föreslås i SOU 1998:80 att ett centralt register skall 

inrättas vilket skall förenkla processen. Detta förslag har dock inte blivit lagstiftat ännu 

(Flodin & Victorin, 2011).  
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3.1.2.3 Kooperativ hyresrätt 

Ytterligare en form av indirekt äganderätt är kooperativ hyresrätt som är en typ av hyresrätt. I 

Sverige sker en kontinuerlig förändring av hyresrätt som upplåtelseform. Förändringar 

angående detta har kommit att förbättra hyreslagstiftningen gällande hyresgästernas 

rättigheter som ges genom hyresgästorganisationerna. Termen kooperativ hyresrätt ger 

uppfattningen att hyresgäster har ett större inflytande över hur byggnaden används, vilket 

stämmer. Likt bostadsrätter använder sig kooperativ hyresrätt utav en ekonomiskförening 

vilket då ökar hyresgästernas inflytande i jämförelse med en vanlig hyresrätt. Då kooperativ 

organiseras i en ekonomisk förening faller den inom ramen för en hybrid mellan bostadsrätt 

och hyresrätt (Flodin & Victorin, 2011). 

Inom kooperativ hyresrätt talar man om tre olika huvudformer nämligen ägarmodellen och 

hyresmodellen samt uppdragmodellen. Ägarmodellen uppkommer när hyresgästkooperativet 

äger det självförvaltade huset/bostadsområdet. Hyresmodellen innebär att en av de boende 

bildat en förvaltarförening som hyr en eller flera hyresfastigheter i själva huvudfastigheten 

och har på så sätt övertagit ett visst ansvar och beslutande som annars vilat på 

fastighetsägaren. Uppdragsmodellen uppkommer när de boende, genom en förvaltarförening i 

ett avtal med fastighetsägaren reglerar hur ansvaret i förvaltningen skall fördelas mellan de 

olika parterna (Flodin & Victorin, 2011). 

Gemensamt för dessa olika huvudformer är att hyresregler skall tillämpas i 

upplåtelseförhållandet. I ägarmodellen och hyresmodellen är det föreningen som är 

fastighethetsägare. Tvärt emot uppdragmodellen där det åter är hyresvärden som är 

fastighetsägare (Flodin & Victorin, 2011). 

3.1.2.4 Småhus 

Den bostadsform i Sverige som ger ett fullständigt ägande är småhus, vilket definieras som en 

fristående villa, parhus, radhus och kedjehus vilken är inrättad för bostad åt en eller två 

familjer. Till ett småhus kan komplementhus tillhöra som t.ex. garage eller förråd. Större 

byggnader, som är inrättade till bostad för tre eller fler familjer tillhör även boendeformen 

småhus förutsatt att byggnaden ligger på fastighet bestående av åkermark, skogsmark, 

betesmark eller skogsimpediment. Småhus kan delas upp i två kategorier, fastigheter med 

äganderätt eller tomträtt (Flodin & Victorin, 2011). 



11 
 

3.1.2.5 Ägarlägenhet 

Den första maj 2009 blev det möjligt att skapa en ny boendeform i Sverige i form av 

ägarlägenheter. Ägarlägenheter skiljer sig ifrån t.ex. bostadsrätter i den mening att de ger 

direkt ägande. Köparen innehar alltså inte bara rätten att nyttja bostaden som vid bostadsrätt 

utan äger bostaden. Detta ägande kan liknas med ägandet av ett vanligt småhus. Vilket medför 

speciella förhållanden vid uthyrning och pantsättning då dessa kan pantsättas som vilken 

fastighet som helst samt hyras ut med i enlighet med jordabalkens 12 kapitel (Högberg & 

Qvillby, 2012). 

3.1.3 Bildandet av ägarlägenheter 

Bildandet av 3D fastigheter och då ägarlägenheter i Sverige sker när en fastighet ombildas 

eller nybildas i enlighet med Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) (FBL). Dessa bildas 

genom ett beslut i en lantmäteriförrättning. En ansökan om detta skall från behörig sökande 

lämnas till lantmäterimyndigheten, med behörig sökande menas ofta ägaren av den fastighet 

som skall indelas i ägarlägenheter. Under lantmäteriförrättningen klargörs genom en dialog 

med sakägare och förrättningslantmätare hur ägarlägenheterna skall avgränsas samt vad som 

skall komma att utgöra gemensam egendom i den berörda fastigheten som yttertak, 

trappuppgång, fasad stamledningar m.m. (Lantmäteriet, 2013). 
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3.1.3.1 Juridiskt ramverk 

Flera juridiska kriterier ur FBL skall uppfyllas vid bildande av 3D fastigheter och då 

ägarlägenheter, där dessa kriterier förklaras och tas upp under denna del.   

Ur FBL 3:1§ ges de allmänna lämplighets- och planvillkor som skall uppfyllas för att en 

fastighetsbildning ska kunna genomföras: 

”Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 

hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. 

Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till 

behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den 

vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Fastighetsbildning får inte 

äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas 

få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte 

heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör 

tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.” 

Senare i FBL 3:1§ förklaras att bildandet av 3D fastigheter endast får ske om åtgärden är 

lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet: 

”En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får ny- eller 

ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att 

tillgodose det avsedda ändamålet.” 
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FBL 3:1a§ Förklarar de kriterier som skall uppfyllas för att en 3D fastighets skall få nybildas 

eller ombildas: 

”Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller 

ombildas får ske endast om: 

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller annan 

anläggning eller en del av en sådan, 

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den 

ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, 

3. det står klart att åtgärden 

a) är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning, och  

b) är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att 

trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, och 

4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är ägnad att 

omfatta minst tre bostadslägenheter.” 

FBL 3:1b§ Förklarar de tillägg och avvikelser som anges i andra och tredjestyckena i FBL 

3:1a§: 

”Fastighetbildningen får endast ske om 

1. det står klart att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten ska omfatta inte inom åtta 

år före fastighetsbildningsbeslutet till någon del har använts som bostadslägenhet, 

och 

2. ägarlägenhetsfastigheten genom fastighetsbildningen kommer att ingå i en 

sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter.” 
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3.1.3.2 Samfällighetsförening 

Vid skapandet av ägarlägenheter skall även en samfällighet bildas, där varje ägarlägenhet i 

byggnaden äger en del i samfälligheten. Samfällighetens syfte är att se till de gemensamma 

utrymmen som finns i byggnaden som yttertak, trappuppgång, fasad stamledningar m.m. 

Även en gemensamhetsanläggning bildas i vilken varje ägarlägenhet äger en del i. Denna 

syftar till att behandla de gemensamma anläggningarna byggnadens ägarlägenheter innefattar. 

De kostnader som uppstår för dessa utrymmen och anläggningar fördelas mellan delägarna. 

Samfällighetsföreningen kan även behandla kostnader för el- och vattenförbrukning 

(Lantmäteriet, 2013). 

3.1.4 Fastighetsvärdering 

Genom litteraturgranskningen inom värdering av fastigheter ges i detta kapitel en beskrivning 

över teorier och värderingsmetoder som idag används vid värdering av fastigheter i Sverige. 

Syftet är att ge en djupare förståelse för det presenterade materialet under resultatdelen. 

Värdering av fastigheter delas upp i de tre grundläggande kunskapsområden värdeteori, 

värderingsteori och värderingsmetoder (Carlson & Ek, 2007). 

3.1.5 Värdeteori 

Värderteori definieras som ”filosofi om hur värde skapas”. Det är en teori som ligger till 

grund för hur ett värde uppkommer och gäller generellt för alla former av tillgångar. För att 

värde skall uppstå för en fastighet krävs det att tre kriterier uppfylls: 

1. Att det finns ett behov av fastigheten. 

2. Att fastigheten tillför någon nytta. 

3. Att fastigheten skall finnas i begränsad omfattning. 

Dessa tre kriterier eller begrepp utgör värdeteorins kärna, men brukar även kompletteras med 

att fastigheten skall vara möjlig för ägaren att disponera och överlåta (Carlson & Ek, 2007).  
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3.1.6 Värderingsteori 

Värderingsteori syftar till att precisera den filosofi av värde som ges genom värdeteorin. Vid 

värdering av fastigheter finns två olika värderingssituationer, överlåtelsesituation och 

innehavaresituation. Överlåtelsesituation behandlar den summa pengar en fastighet kan 

erhålla genom en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden. Kopplat till denna 

värderingsmetod är begreppet marknadsvärde som definieras enligt följande,  

”Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss 

angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvångssituation” (Kullman & Sundh, 

2006).  

Den andra värderingssituationen, innehavaresituation behandlar de framtida nyttor i form av 

avkastning en fastighet kan tillbringa ägaren. Kopplat till innehavaresituationen kan begreppet 

avkastingsvärde definieras genom framtida nyttor (avkastning) från en fastighet vid aktuell 

värdetidpunkt (Dorchester, 2011). 
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3.1.7 Värderingsmetoder 

Vid värdering av fastigheter i Sverige används i huvudsak tre värderingsmetoder 

ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och produktionskostnadsmetoden. Värderingsmetoder 

definieras som metoder eller verktyg vid värdering av fastigheter (Carlson & Ek, 2007). 

3.1.7.1 Ortsprismetoden 

Ortprismetoden används för att bedöma ett marknadsvärde för en fastighet genom att 

analysera och jämföra liknande objekt inom orten med själva värderingsobjektet. Kvaliten av 

resultatet vid ortprismetoden är ytterst beroende på att aktuella och adekvata jämförelseobjekt 

finns att tillgå inom området då dessa bildar underlag för de beräkningar som görs av tidigare 

trasaktioner (Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos & French, 2003). Denna metod delas 

in i fyra olika grupper som bruttokapitaliseringsfaktorn, nettokapitaliseringsfaktorn, 

köpeskillingskonfidenten och areametoden detta beroende på vilken beräkning som utförs. De 

fyra grupperna beskrivs på följande sätt, 

1. Bruttokapitaliseringsfaktorn - Genom beräkningar av bruttokapitaliseringsfaktorn görs 

priserna på jämförelseobjekten lättare att jämföra då tidigare köpeskillingar normeras 

till bruttoårshyror för jämförelseobjekten. I och med detta kan fastighetspriser per 

hyreskrona ges (Eriksson, 1998). 

 

2. Nettokapitaliseringsfaktorn - Vid användandet av nettokapitaliseringsprocent kan en 

jämförelse av köpskillingarna göras med hjälp av driftsnettot. Detta genom att 1 delas 

med driftsnettot, dividerat med köpeskillingen. Resultatet av denna beräkning kan 

sedan ge lönsamhetsbedömning för direktavkastning på totalt kapital vilket kan vara 

betydande vid investeringsbedömningar (Eriksson, 1998). 

 

3. Köpeskillingskonfidenten - För att kunna jämföra jämförelseobjektens köpeskillingar i 

hänsyn till dess taxeringsvärde används köpeskillingskonfidenten (K/T). Detta sker 

genom att köpeskilling för jämförelseobjektet divideras med dess taxeringsvärde där 

resultatet visar priset per taxeringskrona (Eriksson, 1998). 

 

4. Areametoden - Vid areametoden beräknas jämförelseobjektens pris per kvadratmeter. 

Detta genom att jämförelseobjektens tidigare köpeskillingar divideras med dess yta i 

kvadratmeter (Eriksson, 1998).  
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3.1.7.2 Nuvärdesmetoden 

Vid nuvärdesmetoden beräknas förväntade framtida avkastningar, vilka nuvärdesberäknas till 

värdetidpunkten för värderingen. Vid nuvärdesmetoden behandlas två olika 

beräkningsmetoder, kassaflödesmetoden och intäkts/kostandsmetoden (I/K-metoden). 

1. Kassaflödesmetoden - Löpande in- och utbetalningar beräknas över en kalkylperiod 

genom denna metod. Prognoser görs över in- och utbetalningar där dessa senare 

diskonteras till värdetidpunkten för värdering med det bedömda restvärdet av 

fastigheten (Carlson och EK, 2007). 

 

2. Intäkts/kostandsmetoden (I/K-metoden) - I/K-metoden deals upp i två modeller som 

räntabilitetsmodellen och diskonteringsmodellen. Där vid räntabilitetsmodellen ett 

driftsnetto normaliserats för ett år som sedan diskonteras för evig tid. Från driftsnettot 

dras sedan avskrivningar från fastighetens byggnadsdel av. Denna modell tar ej 

hänsyn till restvärden. Vid diskonteringsmodellen beräknas driftnettot för ett visst 

antal år, även en nuvärdesberäkning görs av restvärdet efter kalkylperiodens slut 

(Carlson & Ek, 2007). 

3.1.7.3 Produktionskostnadsmetoden 

I sig själv ger produktionskostnadsmetoden ej ett värde för en fastighet utan denna metod 

syftar till att bedöma återanskaffningskostnaden för en ny liknande byggnad/anläggning där 

markvärdet tillkommer enligt ortprismetoden. Då en fastighets marknadsvärde både kan 

överstiga eller understiga dess återskaffningskostnad kan ej ett direkt värde anges genom 

denna metod (Carlson & Ek, 2007). 
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3.2 Resultat av intervjustudie 

Nedan redovisas och analyseras de genomförda intervjuerna. Resultatet av dessa kommer att 

presenteras i de två kategorierna: värdering och ägarlägenheter. Resultatet kommer att 

redovisas genom en sammanställning av samtliga intervjuer. 

3.2.1 Utvecklingen av ägarlägenheter i Sverige  

Utvecklingen av ägarlägenheter i Sverige har skett i liten utsträckning sedan dess införande 

2009. Vad detta beror på menar flera är Sveriges tradition med användandet av bostadsrätter i 

samband med att det inte har funnits något särskilt behov av ägarlägenheter i Sverige, vilket 

har skapat en försiktighet på marknaden med uppförandet av ägarlägenheter. En förskitighet 

hos banker och köpare har påverkat dess utbredning men då främst p.g.a. att ägarlägenheter är 

nytt i Sverige och att försäljningen av dessa objekt har gått trögt sedan dess införande 2009. 

Det finns ett tydligt samband mellan bostadsrätter och ägarlägenheter i Sverige då de bl.a. tros 

följa varandra vid t.ex. en värdeökning. Martin Larsson (2013) anser att ägarlägenheter p.g.a. 

högre kapitalinsattser är mer känsliga än bostadsrätter vid en ökning av räntan, vilket visar på 

ett tydligt samband mellan dessa två. 
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3.2.1.1 Ägarlägenhetens för- och nackdelar 

Även om ägarlägenheter och bostadsrätter har mycket gemensamt så innebär ägarlägenheter 

olika för- och nackdelar som är specifik för just den typen av bostadsform. Nedan har en 

sammanställning gjorts på de intervjuades för- och nackdelar med ägarlägenheter. 

Fördelar 

 Tydlig ägandeform 

 Låg månadsavgift 

 Ökad säkerhet för bank 

 Mindre verksamhet genom samfällighet 

 Ökad kontroll över ekonomin för byggnaden 

Nackdelar 

 Oklart andrahandsvärde 

 Okunskap gällande beskaffenhet 

 Osäkerhet rörande skötsel av gemensamma ytor 

 Högre beskattning 

Övervägande del av intervjupersonerna har en positiv inställning till ägarlägenheter och ser 

gärna att de ökar i utbredning i Sverige. Några ger en mer neutral inställning men kan ändå se 

hur nya lösningar angående uthyrning av bostäder i vissa områden kan komma att förenklas 

genom brukandet av ägarlägenheter. De mindre positiva har uppfattningen att behovet av 

ägarlägenheter är något framtvingat men att de ändå är positiva till möjligheten av fler 

bostadstyper i Sverige (Hafström, 2013). 
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3.2.1.2 Ägarlägenheters framtid i Sverige 

Gällande ägarlägenheters framtid nationellt visar resultatet att samtliga intervjupersoner tror 

att framtiden är god men att det kommer att ta tid innan formen används i större utsträckning. 

Detta kommer enligt Maria Sundkvist (2013) främst att ske genom att man kommer hitta 

nischar där ägarlägenheter kommer att vara det bästa alternativet och då kommer de att öka 

inom dessa områden. Då ägarlägenheter är nytt i Sverige tros den osäkerhet om dess värde 

som nu finns skall kunna komma att minskas genom att fler ägarlägenheters säljs (Larsson, 

2013). Vidare måste den okunskap som nu råder angående ägarlägenheter hos banker och 

köpare minska för att utbredningen skall kunna komma att öka (Hafström, 2013). Att 

ägarlägenheter skulle komma att kunna ersätta bostadsrätten anser inte de intervjuade, men 

däremot som ett komplement inom specifika områden (Dalin, 2013). 

3.2.2 Värderingsprocess och värdepåverkande faktorer 

Processen med att värdera en fastighet återges i samtliga fall på ett liknande sätt. Det sker 

genom att fastigheten besiktas i fält med syftet att se till dess beskaffenhet och skick. I 

samband med detta ses lämpliga jämförelseobjekt i området över, som senare kan komma att 

bilda underlag för bedömningen av marknadsvärdet. Efter att insamlandet av data i fält så 

sammanfattas den och beräknas för att sedan utgöra ett marknadsvärde (Sundkvist, 2013). 

Vid värdering av bostadsformer liknande ägarlägenheter som bostadsrätt och småhus används 

i stort sätt uteslutande ortsprismetoden. Orsaken är att den avspeglar marknaden för området 

bäst eftersom metoden förlitar sig på tidigare sålda objekt i området (Larsson, 2013). Som ett 

exempel på hur det skulle kunna vara missvisande att använda en annan värderingsmetod ges 

som exempel produktionskostnadsmetoden. Då även om en fastighet kostar en viss summa att 

uppföra behöver det inte betyda att denna är värd det, eftersom marknaden i området kan 

skilja sig från produktionskostnaden (Fagergren, 2013).  
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Ägarlägenheter och bostadsrätter berör ofta samma målgrupp av köpare men vid 

ägarlägenheter krävs ett större kapital vid förvärv genom högre insatser p.g.a. bankers hårdare 

krav för att ge bolån genom kontantinsatser och amortering (Larsson, 2013). Bankernas 

hårdare krav skall bero på en osäkerhet rörande ägarlägenheter p.g.a. att det är en ny 

bostadsform med osäker framtid (Fagergren, 2013). Detta medför att målgruppen av köpare 

av ägarlägenheter avgränsas och utgörs av köpare med större tillgång av kapital som kanske 

redan har gjort en karriär på bostadsmarknaden (Larsson, 2013).  

Vidare visar studien att det inte är den utbredda användingen av bostadsrätter i Sverige som 

har påverkat intresset av ägarlägenheter, utan att det beror på försiktighet från banker och 

köpare. Detta p.g.a. av en osäkerhet och okunskap som ofta anses vara de mest påverkande 

faktorerna angående värdet och utbredningen av ägarlägenheter i Sverige (Fagergren, 2013).  
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3.2.2.1 Värdering av ägarlägenhet med dess brister och lösningar 

Vid en värdering av en ägarlägenhet förklarar samtliga intervjudeltagare att de skulle använda 

sig av ortsprismetoden liknande arbetsprocessen vid en bostadsrätt. Maria (2013) berättar då 

ägarlägenheter endast finns i liten utsträckning måste dessa jämföras med bostadsrätter som 

då kan utgöra jämförelseobjekt för värderingsobjektet (ägarlägenheten). Sedan görs eventuella 

tillägg eller avdrag för de för- och nackdelar ägarlägenheten besitter i förhållande till en 

bostadsrätt i området, vilket då påverkar värdet (Hafström, 2013). Ett exempel på detta är att 

ägarlägenheter använder sig av en samfällighet och gemensamhetsanläggningar i jämförelse 

mot bostadsrättens ekonomiska förening (Sundkvist, 2013). 

Värdering av en fastighet genom ortsprismetoden grundar sig på underlag från 

jämförelseobjekt vilket kan medföra ett bristfälligt underlag för det beräknade 

marknadsvärdet p.g.a. av få jämförelseobjekt med liknande beskaffenhet inom området. För 

att undgå detta kan sökningsområdet för jämförelseobjekt utökas till flera orter för liknande 

objekt vilket på så sätt ökar underlaget för bedömning av marknadsvärdet (Sundkvist, 2013). 

Bristande registerhållning av bostadsrätter anses vara en bidragande orsak till det bristande 

underlagt för jämförelseobjekt vid värdering av ägarlägenheter, då detta endast görs frivilligt 

av olika värderingsföretag. Där en effektiv registerhållning av försäljningar av bostadsrätter 

på sikt även skulle komma att minska den försiktighet och osäkerhet rörande ägarlägenheter 

hos banker och köpare (Fagergren, 2013).  

Därför skulle en lösning av de brister som kan uppstå vid värdering av ägarlägenheter kunna 

vara att införa ett bättre register av försäljningar av bostadsrätter samt att bättre informera om 

ägarlägenheters för- och nackdelar för att minska den okunskap om dessa vilket har bidragit 

till osäkerheten och försiktigheten rörande ägarlägenheter som bostadform i Sverige 

(Fagergren, 2013). 
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4. Diskussion 

Under detta avsnitt behandlas en diskussion rörande det resultat som framkommit i 

litteraturstudien och intervjustudien. Diskussionens focus ligger på att reflektera över arbetets 

givna syfte och frågeställningar, detta genom en personlig analys av det insamlade resultatet.  

4.1 Diskussion om resultat 

Ägarlägenheters etablering i Sverige är beroende av nya projekt om uppförandet av dessa, 

som i sin tur påverkas av intresset på marknaden för denna typ av fastighet. Anita Subasic 

(2012) tar upp detta som ett av dess problem i studien. Vid ett bristande intresse kan andra 

boendeformer komma att förespråkas vid nyproduktion, som t.ex. bostadsrätt eller hyresrätt. 

Okunskapen angående ägarlägenheter nationellt anses vara en bidragande orsak till att 

intresset för uppförandet av ägarlägenheter är lågt. Även de kriterier som anges i 

litteraturstudien (kapitel 3, avsnitt 1.3.1) skall uppfyllas vid skapandet av ägarlägenheter. 

Vilket kan vara en orsak till ägarlägenheters etableringssvårigheter i Sverige, då de endast får 

upprättas vid nyproduktion eller i befintlig bostad som ej har använts som bostad de senaste 

åtta åren. Detta medför problem vid värdering av ägarlägenheter.  

Ur intervjustudien genom Martin Larsson (2013) och litteraturstudien genom Pagourtzi m.fl. 

(2003) ges ortsprismetoden som bästa alternativ vid värdering av ägarlägenheter. Fagergren 

(2013) förklarar under intervjun hur exempelvis produktionskostnadsmetoden ej ger ett 

marknadsvärde, utan endast en typ av återskaffningskostnad. Då även om en fastighet kostar 

sen viss summa att uppföra behöver det inte betyda att den innehar samma värde som 

kostanden. Carlson & EK (2007) förklarar i litteraturstudien att nuvärdesmetoden används vid 

beräkningar av framtida avkastningar, vilken då är mest anpassad för att värdera komersiella 

fastigheter. Att ortsprismetoden är beroende av jämförelseobjekt som bildar underlag för 

genomsnittsliga nyckeltal som sedan appliceras på värderingsobjektet ges av Pagourtzi m.fl. 

Ur vilket framkommer att kvalitén av metoden är beroende på att aktuella och passande 

jämförelseobjekt finns inom det specifika området. Då det nästan inte finns någon omsättning 

av ägarlägenheter ännu samt p.g.a. dess smala utbud ger detta ett bristande material av 

jämförelseobjekt. Maria Sundkvist (2013) berättar i intervjustudien att bostadsrätter inom 

området eller inom liknande områden i Sverige kan användas som jämförelseobjekt. 
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Även om bostadsrätter kan användas som jämförelseobjekt skiljer de sig i viss utsträckning 

från ägarlägenheter, där skillnaderna ges av Högberg & Qvillby (2012). För detta förklarar 

Karl Hafström (2013) i intervjustiden att avdrag eller tillägg görs beroende på om det är en 

ökande eller minskande värdefaktor. Dessa avdrag eller tillägg är alltså inte baserade på data 

utan är endast en personlig uppfattning av marknaden, vilket kan påverka det slutliga värdets 

felmarginal och trovärdighet. Då ägarlägenheter är nytt i Sverige finns ytterst lite och osäker 

data om ägarlägenheters andrahands värde. Där marknadens försiktighet försvårar ytterligare 

arbete med att ta fram ett riktigt marknadsvärde vid värdering av en ägarlägenhet. Dessa olika 

problem vid värdering av ägarlägenheter grundar sig alltså i den osäkerhet som finns på 

marknaden för ägarlägenheter, vilken enligt Mikael Fagergren (2013) beror på en okunskap 

om dess beskaffenhet och innebörd. Där enligt intervjustudien flera fördelar kan uppnås med 

användandet av denna bostadsform.  

En kortsiktig lösning som skulle komma att underlätta arbetet med värdering av 

ägarlägenheter idag ges genom intervjustudien av Mikael Fagergren (2013). Där ett förslag att 

skapa ett bättre register över sålda bostadsrätter skulle förenkla processen med att hitta 

linkande jämförelseobjekt. Men för att på lång sikt förenkla processen med värdering av 

ägarlägenheter förklarar Karl Hafström (2013) under intervjun att den okunskap och 

försiktighet som idag finns på marknaden rörande dessa objekt behöver minskas. Mikael 

Fagergren (2013) tror för att uppnå detta, kan köpare och finansiärer behöva upplysas om 

ägarlägenheter angående dess beskaffenhet och fördelar. I sin tur skulle detta komma att 

kunna öka antalet ägarlägenheter som produceras och omsätts vilket ökar underlaget av 

jämförelseobjekt, som är det grundläggande problemet vid värdering av ägarlägenheter.   

4.2 Diskussion om metodval 

Genom att undersöka tidigare material inom studiens område gavs ett mer allmänt underlag 

över olika värderingsmetoder och bostadsformer i Sverige med tyngdpunkten på 

ägarlägenheter och ortsprismetoden. Ur de granskade texterna sammanfattades först 

definitionen av en fastighet, detta för att senare kunna klargöra en bild av vad en 3D fastighet 

innebär och då även ägarlägenhet. För att förklara ägarlägenhetens roll på den svenska 

bostadsmarknaden gavs en sammafattning över de olika bostadsformerna i Sverige samt en 

mer djupgående förklaring av ägarlägenheter och dess bildande.  
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I litteraturstudien förklarades de rådande och mest använda metoderna vid värdering av en 

fastighet. Detta för att ge en översiktlig bild över vilka metoder som används idag och hur 

dessa skiljer sig åt, då de används olika beroende på värderingsobjekt, samt kan medföra olika 

typer av problem vid värdering. 

För att ge ett mer praktiskt underlag vid värdering av ägarlägenheter gjordes senare en 

intervjustudie vilken behandlade två huvudområden, ägarlägenheter och värdering. De frågor 

som intervjuerna kom att innefatta grundades under arbetet med litteraturstudien i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. Valet av intervjupersoner skedde genom en kontakt 

med tidigare lärare inom fastighetsvärdering på högskolan i Gävle och genom 

rekommendationer från lantmäterikontoret i Gävle. 

Valet föll på de personer som hade betydande kunskap inom minst ett av huvudområdena. För 

att täcka in de båda områdena i intervjuerna valdes två fastighetsvärderare vilka skulle komma 

att ge utförliga svar på värderingsfrågorna, två lantmätare vilka gav utförliga svar på frågor 

angående ägarlägenheter samt en mäklar vilken gav mer översiktliga svar inom de båda 

kategorierna. Alla medverkande fick dock svara på alla frågor i den mån de kunde. Denna 

variation av kunskap hos intervjupersonerna torde ge en bredare och mer generell bild av 

verkligheten än om de hade haft liknande kunskap inom de två områdena. 

Genom att kombinera litteraturstudien och intervjustudien gavs ett underlag som skall anses 

vara trovärdigt och samtidigt komma med ny information inom området för värdering av 

ägarlägenheter i Sverige. 

Litteraturstudiens resultat grundar sig i författarens personliga uppfattning av vad som ansågs 

vara relevant för studien. Andra val eller annan uppfattning hade kommit att förändra 

innehållet rörande litteraturstudien och dess påverkan av resultatet. För intervjustudien 

påverkas resultatet av valda intervjupersoner och form av intervju. Intervjupersonerna valdes 

genom rekommendationer från kunniga personer inom området, som i sin tur kan variera med 

typ av kunskap inom de två områdena. Genom ett annat urval av intervjupersoner hade 

eventuellt ett att annat resultat kommit att kunna presenteras, men detta tros vara osannolikt 

då svaren från samtliga deltagare ofta liknade varandras. 

  



26 
 

Det finns flera metoder att genomföra studien på och det är upp till studiens författare att 

besluta om vilka metoder som skall tillämpas och anses vara de mest lämpade utifrån de givna 

förutsättningarna. Författaren anser att valet att kombinera litteraturstudien och 

intervjustudien gav ett adekvat material för hela studien. Då den presenterar en djupgående 

bild över processen vid värdering ägarlägenheter, problem relaterat till detta, vad dessa beror 

på samt förslag på lösningar. 

4.3 Slutsatser 

Vid värdering av ägarlägenheter används en form av ortsprismetod vilken förlitar sig på 

jämförelseobjekt. Då ägarlägenheter sedan 2009 är nytt i Sverige finns endast en begränsad 

tillgång av jämförelseobjekt, vilket skapar problem vid bedömningen av ägarlägenheters 

marknadsvärde. Dessa problem grundar sig i en försiktighet och osäkerhet på den svenska 

marknaden, vilket har kommit att bromsa dess utveckling. Idag används sålda bostadsrätter 

som jämförelseobjekt vid värdering av ägarlägenheter, en kortsiktig lösning vore därför att 

förbättra registerhållningen av sålda bostadsrätter i Sverige. Men för att mer långsiktigt 

förenkla processen vid värdering av ägarlägenheter behöver den osäkerhet och försiktighet 

som råder idag rörande ägarlägenheter på marknaden minskas. Vilket skulle öka dess 

utbredning i Sverige och på så sätt skapa ett större underlag för jämförelseobjekt. Detta skulle 

kunna ske genom att bättre upplysa köpare och finansiärer angående ägarlägenheters 

beskaffenhet och dess fördelar. 

4.4 Förslag på vidare forskning 

Ett spännande forskningsområde att undersöka är på vilket sätt den bristfälliga 

registerhållningen av sålda bostadsrätter skulle kunna förbättras, för att sedan undersöka dess 

resultat i praktiken. 

Rörande ägarlägenheter finns flera forskningsområden att undersöka då detta är ett aktuellt 

område som ofta uppmanar till diskussion. En undersökning av framtida användningsområden 

i vilka ägarlägenheter skall anses vara den mest lämpliga bostadsformen kan anses som ett 

aktuellt och intressant forskningsområde. Även att djupare undersöka hur okunskapen och 

försiktigheten angående ägarlägenheter kan minskas vore ett intressant forskningsområde. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

-Värdering av ägarlägenheter 

Författaren presenterar sig: 

 Examensarbete, bakgrund och syfte 

 Syfte med intervju 

 Samtycke att referera till intervjupersonen i studie 

 Förklara upplägget av intervju 

 Okej att spela in samtalen 

 

Datum för intervjun: 

Namn:  

Yrke: 

Arbetsplats: 

Ort: 

Antal år verksam inom området: 
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Värdering 

1. Förklara översiktligt din arbetsprocess vid värdering av en fastighet och en 

ägarlägenhet. 

2. Vid liknande typer av värderingsobjekt som t.ex. småhus och bostadsrätter, vilken 

värderingsmetod använder du dig av och varför? 

3. På vilket sätt tror du att övriga bostadstyper i Sverige som småhus eller bostadsrätt 

påverkar värdet av ägarlägenheter? 

4. Vid värdering av en ägarlägenhet vilken eller vilka värderingsmetoder skulle du 

använda/rekommendera och varför? 

5. Vilka eventuella brister i form av osäkerhet kan den/de metoderna medföra vid just 

värdering av ägarlägenheter? 

6. Vad tror du ligger bakom dessa brister/problem? 

7. Hur tror du att dessa eventuella osäkerheter/brister för värdering av ägarlägenheter kan 

lösas? 

Ägarlägenheter 

1. Varför tror du utvecklingen av ägarlägenheter i Sverige har bromsats av? 

2. Vilka fördelar och nackdelar tänker du på när du hör ägarlägenheter? 

3. Vilken är din personliga uppfattning av ägarlägenheter? 

4. På vilket sätt tror du att övriga bostadstyper i Sverige som småhus eller bostadsrätt har 

påverkat utvecklingen av ägarlägenheter? 

5. Hur tror du framtiden för ägarlägenheter i Sverige ser ut? 

 

 

 

 

 

 

 


