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Abstract 

In the current situation in the housing market and in particular the inner city much attention is 

directed towards achieved prices per square meter in sales. The indicator is as a principle an 

appropriate measure of the housing market’s health and development, and can to some extent 

be used to make approximations of the general economic health status of municipalities and 

counties. It occurs occasionally that questions about whether prices are based on fundamentals 

at all times.The thesis questions that very issue, not from a macro accompanying financial 

perspective but rather from a microeconomic perspective, where each tenant ownership in the 

study is a micro-object. Are the observed prices per square meter rational relative to housing 

cooperative’s assets or is there a lack in the observed prices anchoring the respective 

association's finances. A result that does not enhance the image that the observed prices are 

rational in relation to housing cooperative’s assets should be seen as a warning signal that the 

macro-economic part of the housing market in the area may be subject to irrational pricing, and 

as a consequence one might argue that the market as a whole is unbalanced.    

 

The result is that there are variations in the observed square meter prices and net assets. In 

most cases, the net asset is not huge, the average is just over 3000 sek per square meter, which 

means that the market is definitely not completely out of balance. But in this study, an image 

that reinforces the theory that the market would be rational has not been found. 

The link between the square meter price and net asset is not linear, in fact there is little to no 

correlation. The correlation between the fee and net assets, however is stronger, although it is 

not fully capitalized. The difference is that net assets is a key that shows how strong economy 

housing cooperative has, and as such it is directly connected to have large fee the cooperative 

has to charge its members to retain a sustainable economy. It has been shown in previous 

studies that the fee capitalization on housing prices is not very strong, at least not in 

Stockholm's inner city, especially Östermalm
1
. With that conclusion in mind it is not entirely 

surprising that the net asset would have even smaller capitalization effect. There are some 

measures that reasonably ought to change the way the market is acting. Greater financial 

accountability of developers and estate agents and a better understanding and deeper insight 

into the economic factors that are directly related to the ownership of the housing cooperative 

sought. The market is not out of balance, but it would be more rational if the market looked 

beyond prices per square meters.  

                                                 
1 Examensarbete nr 260 Årsavgiftens kapitalisering i bostadsrättspriser S. 2 
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Sammanfattning 

 

I dagens situation på bostadsmarknaden och i synnerhet innerstan riktas stor fokusering på 

uppnådda kvadratmeterpriser vid försäljningar. Nyckeltalet är som princip ett lämpligt mått på 

hur bostadsmarknaden utvecklas och mår, och kan i viss mån användas för att göra 

generellare ekonomiska hälsostatusar på kommuner och län. Det uppkommer emellanåt 

frågetecken kring om priserna är baserade på fundamenta alla gånger.  

 

Examensarbetet ifrågasätter just denna fråga, inte ur ett makroekonomiskt perspektiv utan 

snarare ur ett mikroekonomiskt perspektiv, där varje bostadsrätt i studien utgör ett mikro-

objekt. Är de faktiska kvadratmeterpriserna rationella i förhållande till föreningars tillgångar 

och låneskulder eller saknar de observerade priserna koppling till respektive förenings 

ekonomi. Ett resultat som inte stärker bilden av att de observerade priserna är rationella i 

förhållande till föreningens ekonomiska situation bör ses som en varningssignal att den makro 

ekonomiska bostadsmarknaden för området inte är i balans. 

eftersöks. Marknaden är inte ur balans, men den skulle kunna bli mer rationell om marknaden 

tittade längre än kvadratmeterpriset 

 

Resultatet är att det finns variationer i de observerade kvadratmeter priserna och respektive 

objekts nettotillgångar. I de flesta fall är substansvärdena inte enorma, den genomsnittliga 

netto tillgången är drygt 3000 kronor per kvadratmeter, vilket innebär att marknaden definitivt 

inte är helt ur balans. Men i denna studie har en bild som som förstärker bilden av att 

marknaden skulle vara rationell inte funnits. Kopplingen mellan priset per kvadratmeter och 

netto tillgångar är inte linjär, i själva verket finns det liten eller ingen korrelation mellan 

dessa. Korrelationen mellan avgiften och nettotillgångar är starkare, även om det inte är helt 

kapitaliserad. Skillnaden mellan de två korrelationerna är att nettotillgångarna är en faktor 

som visar hur stark ekonomi bostadsrättsföreningen har, och som sådan är direkt ansluten till 

hur stor avgift föreningen måste belasta sina medlemmar med för att upprätthålla en hållbar 

ekonomi. 

Det har visats i tidigare studier att avgiftens kapitalisering på bostadspriserna inte är särskilt 

stark, åtminstone inte i Stockholms innerstad, särskilt beträffande Östermalm. Med den 

slutsatsen i åtanke är det inte helt förvånande att nettotillgångarna har ännu mindre 

kapitaliserings effekt. Ökad finansiell redovisningsskyldighet för föreningar och en bättre 

förståelse och djupare insikt i de ekonomiska faktorer som är direkt relaterade till ägandet av 

bostadsrättsföreningen borde eftersträvas. Marknaden är inte ur balans, men det skulle vara 

mer rationellt om marknaden såg bortom priserna per kvadratmeter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bostadspriserna i Stockholms län redovisar de högsta kvadratmeterpriserna i hela riket
2
. 

Kvadratmeterpriset för länet är 36 023 kronor, dyrast inom länet är Östermalm som redovisat 

ett snitt på kvadratmerpris på 65 335 för november 2012
3
.  

 

Vad som är säreget med bostadsrättsföreningar och utgör grunden i det här arbetet är att 

köparen av en bostadsrätt inte köper själva bostaden, utan en evig nyttjanderätt förankrat i 

medlemskap och medlemskapets andel i bostadsrättsföreningen.  

 

Faktorer som påverkar bostadspriserna är väldigt många. Geografiskt läge, mikroläget i 

fastigheten, antalet rum, hiss, takhöjd, balkong, öppen spis, lägenhetens standard för att inte 

glömma icke fastighetstekniska faktorer såsom utsikt.  

 

En faktor som till skillnad från ovanstående faktorer inte går att estimera vid en visuell 

besiktning är föreningens ekonomi. Eftersatt underhåll eller goda lokalförhållanden kan ge 

indikationer på hur det ser ut i bostadsrättsföreningens årsredovisning. Det skall dock kommas 

ihåg att en förening vars fastighet är visuellt tilltalande inte nödvändigtvis åtföljs av en lika 

attraktiv årsredovisning.  

 

Det optimala sättet att observera föreningens ekonomiska påverkan hade varit om alla 

lägenheter var belägna på samma plats med samma standard, utseende och byggår. Dessvärre 

finns inga sådana förutsättningar i Stockholms innerstad.  

 

Förhoppningen är att se om det föreligger stora variationer bland tillgångar och låneskulder i 

bostadsrättsföreningar, om så föreligger, hur dessa faktorer påverkar observerade slutpriser. 

Vidare är det också intressant att se om skillnader föreligger mellan befintligt bestånd och 

nyproducerade bostadsrätter. 

 

Utgångspunkten för denna studie är att undersöka hur man skulle värdesätta bostadsrätter 

genom att utgå från hur man i många fall värderar kommersiella fastigheter, genom att gå in 

och göra beräkningar utifrån hyresintäkter och andra tillgångar och skuldsättningar. 

 

Den effektiva marknadshypotesen antar att alla priser precist avspeglar den tillgängliga 

informationen korrekt, givet vad som är känt. Priset för en tillgång är alltid korrekt prissatt 

givet den tillgängliga informationen
4
. 

 

Ett starkt argument för denna hypotes är att det är svårt att generera vinster genom att sälja en 

tillgång billigt och sälja den dyrt, överskådligast blir om vi ser på aktiemarknaden. I en 

konkurrens situation där flera investerare handlar på samma marknad, måste en investerare 

tävla med professionella investerare som letar efter samma möjligheter. Låt säga att 

investeraren tror att en tillgång är under eller överprisad, måste denna reflektera över varför 

                                                 
2 http://xn--mklarstatistik-5hb.se/maeklarstatistik/riket.aspx?Typ=Boratter&srt=desc&tab=KBoy3mv  

3 http://xn--mklarstatistik-5hb.se/maeklarstatistik/laen.aspx?LK=180&Typ=Boratter&srt=desc&tab=KBoy3mv 

4 Robert Shiller Irrational Exuberance kap 9 sid 171.  
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tillgången fortsätter att vara så prissatt, trots de professionella investerarnas ansträngningar att 

göra en lönsam transaktion. Givet att de professionella investerarna lyckas generera vinst 

genom att sälja dyrt och handla billigt skulle konsekvensen enligt effektiva marknads 

hypotesen bli att tillgångarna skulle drivas till dess verkliga värde. Säljer de överprisade 

tillgångar så faller de till verkligt värde och köper de upp underprisade tillgångar så dras priset 

upp till verkligt värde
5
. 

 

Den effektiva marknadshypotesen har inte helt oväntat utsatts för kritik och studier som tyder 

på att den inte är applicerbar vare sig empiriskt eller teoretiskt. När finanskriser har slagit till 

har tillgångarna ofta drivits upp av aktörer som handlar på ”irrational exuberance”, ett citat 

som nämndes av Fed’s ordförande Alan Greenspan under ett tal under American Enterprise 

Institute 1996. Talet fick de globala aktiemarknaderna att sjunka ett antal procent globalt
6
. 

Fyra år senare kom så It kraschen, och Greenspans citat har gett upphov till titeln på Robert 

Shillers bok.  

 

”Irrational exuberance” är överdriven entusiasm hos investerare som får tillgångspriser att 

stiga långt över fundamenta och tillgångens verkliga underliggande värde
7
. I studien granskas 

bostadsrättsföreningar. Till skillnad från aktiemarknaden, är bostadsmarknaden inte lika 

volatil, främst beroende på att tillgången inte är lika likvid. Då bostadsrättsföreningar normalt 

har hårda begränsningar i möjligheten att hyra ut i andra hand existerar i praktiken ingen 

investerarmarknad i bostadsrätter utan köpare köper bostadsrätter för att använda för sitt eget 

boende. 

 

För att återknyta till effektiva marknadsteorin så skulle bostadsrättpriserna avspegla all 

tillgänglig information om objektet för den tiden. Undersökningen kommer titta på enskilda 

objekt på marknaden inom ett visst geografiskt område. Givet den effektiva marknadsteorin 

skulle objekten spegla den tillgängliga informationen, om den effektiva marknadsteorin 

stämmer in på bostadsrättsmarknaden för området skulle då underliggande tillgångar i 

bostadsrättsföreningen påverka prisbildningen.  

1.2 Syfte 

Den här uppsatsen kommer att undersöka de underliggande tillgångarna i 

bostadsrättsföreningar, och om priserna på bostadsrätter justeras utefter värdet på de 

underliggande tillgångarna föreningen besitter.  

1.3 Metod 

Studien omfattar data inhämtad från olika mäklarbyråer aktiva inom områdena samt 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. De sistnämna materialet måste inhämtas för varje 

bostadsrättsförening var för sig. Statistiska analyser av materialet ligger till grund för 

resultatet. Utöver den empiriska analysen är information inhämtad ifrån olika källor på 

internet och i skrift som redogör för hyresnivåer i området. 

 

                                                 
5 Robert Shiller Irrational Exuberance kap 9 sid 172. 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Irrational_exuberance 

7 http://www.investopedia.com/terms/i/irrationalexuberance.asp#axzz2K2Nxc8t3 
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Vid sidan av analysen av bostadsrätter på Östermalm/Gärdet så presenteras en analys av 

nyproduktion i innerstaden, detta för att undersöka om det förekommer stora variationer från 

befintligt bestånd relaterat till underliggande tillgångar i föreningarna. 

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar för uppsatsen är befintliga bostadsrätter inom Östermalm/Gärdet, då dessa 

områden har jag störst lokal kännedom kring, och att ett större område skulle innebära att 

större hänsyn skulle behöva göras för priskorrektion samt att mängden data skulle vara för 

stor för denna studie. För nyproduktion som inte ingår i den empiriska analysen i den här 

uppsatsen utan finns med enbart för att se om det föreligger stora skillnader gentemot det 

befintliga beståndet sett utifrån tillgångarnas kapitalisering på bostadsrättspriserna, är området 

större. Önskvärt hade varit att undersöka flera nyproducerade bostadsrätter inom 

Östermalm/Gärdet, men begränsningen ligger i att det endast i undantagsfall sker 

nyproduktion där.  

 

Begränsningen i uppsatsen handlar också om den tid insamlingen tar, tillgången på data och 

hur mycket tid som krävs för att analysera och justera dessa. Uppsatsen är ur denna synpunkt 

en pilotstudie. Resultatet är därför inte säkerhetsställt, däremot är resultatet fortfarande 

intressant för vidare och djupare framtida undersökningar på området.  

1.5 Disposition 

 

Kapitel 2  Belyser bostadsrättsföreningen ur juridisk synvinkel, vilka regelverk som 

behandlas och funktionen av en bostadsrättsförening. Vidare belyser kapitlet den 

ekonomiska situationen i en bostadsrättsförening. 

 

Kapitel 3 Förklarar hur vilka metoder som vanligen används vid värdering av bostäder. 

Vidare tas olika värderingsbegrepp upp, samt vilken värderingsmetod som 

används i den empiriska analysen. 

 

Kapitel 4  Kapitlet tar upp hur bostadsmarknaden ser ut för området, bland annat hur 

beståndet ser ut. 

 

Kapitel 5  Presenterar den empiriska analysen, där ett urval av data analyseras för att 

bekräfta eller förkasta teorin om att bostadsrättsföreningars tillgångar inte är 

kapitaliserade på bostadsrättspriserna. 

 

Kapitel 6 Sammanfattar studien i en diskussion och slutsats av vad studien kommit fram 

till. 
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2 Bostadsrätten och bostadsrättsföreningen 

2.1 Bostadsrättens juridiska skillnad från andra boende former 

Till skillnad från om du köper en fastighet så blir du inte direkt ägande till bostaden om du 

köper en bostadsrätt. Som köpare blir du istället delägare i en ekonomisk förening, och 

förbehåller rätten att bo i en specifik lägenhet. Bostadsrättsägare kan du bli i en villa, en 

lägenhet, ett radhus eller kedjehus. Fastigheten som bostadsrätten ingår i ägs av en 

bostadsrättsförening vilken man som köpare blir medlem i. Föreningen äger fastigheten och i 

den inräknas förutom bostäderna, eventuellt också mark, gemensamma utrymmen på vind 

eller i källare uteplatser, lokaler och garage men även bostäder som hyrs ut av föreningen till 

icke medlemmar. För alla fastigheter uppkommer kostnader, såsom drift och underhålls 

kostnader men även fastighetsskatt och eventuella finansiella kostnader. Ägaren i det här 

fallet föreningen har rätt att ta ut avgifter av medlemmarna för att täcka dessa. Medlemmarna 

har skyldighet att erlägga dessa avgifter. Dessa avgifter kallas för årsavgifter och betalas 

vanligen månadsvis därav begreppet månadsavgift. Det är föreningens styrelse som beslutar 

om hur stora dessa avgifter blir
8
. Bostadsföreningars syfte är att utan eget vinst intresse 

tillhandahålla lägenheter till dess medlemmar. 

 

Bostadsrätten påminner och har många likheter med hyresrätten då båda utgör en 

nyttjanderätt. Skillnaden ligger i de juridiska olikheterna, den centralaste skillnaden är att 

bostadsrätten är nyttjanderätten inte tidsbegränsad utan gäller på evig tid och att 

bostadsrättsinnehavaren äger en andel av fastigheten. Detta gör att incitamenten för att som 

bostadsrättsinnehavare vara aktivare när det kommer till styrningen och bestämmelser över 

sitt boende. Juridiskt sett har bostadsrättsinnehavaren betydligt starkare ställning än vad en 

hyresgäst har, det krävs till exempel starkare skäl för en bostadsrättsförening att bli av med en 

medlem i föreningen än vad det krävs för en fastighetsägare att bli av med en hyresgäst. 

2.2 Skatteregler bostadsrättsföreningar 

Det finns två olika typer av bostadsrättsföreningar juridiskt sett, skillnaderna avgör hur de 

beskattas. En bostadsrättsförening kan antingen vara ett privatbostadsföretag eller ett oäkta 

bostadsföretag. Bedömningen görs i samband med varje beskattningsårs utgång. Det 

skatteverket kommer fram till vid en sådan bedömning blir gällande för hela det taxeringsåret.  

 

För att bostadsrättsföreningen skall vara ett privatbostadsföretag gäller att medlemmarnas 

verksamhet uppgår till minst 60 procent
9
. 

2.3 Ekonomisk plan 

Vid bildandet av en bostadsrättsförening skall en ekonomisk plan upprättats och denna skall 

registreras vid Bolagsverket. I den ekonomiska planen skall förutom information om 

fastigheten också redovisas anskaffningskostnad för fastigheten och finansieringen av denna, 

Vidare skall en årsbudget redovisas, där inkluderad vilka årsavgifter och kostnader som 

uppkommer, en 11 årig budget med känslighetsanalys skall också återfinnas. Skälet till att den 

är 11 år är att det sista året skall man kunna se effekterna när skatterabatten upphör år 10. 

                                                 
8omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/ 

9skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/bostadsrattsforeningar/driva/skatteregler.4.400

023ac12df56d65d980004832.html 
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För att överhuvudtaget få upplåta en fastighet krävs att föreningen äger fastigheten eller har 

tomträtt eller arrende som inte är tidsbegränsat
10

. 

2.4 Belåning av bostadsrätt 

Bostadsrätten utgör ingen fast egendom, bostadsrätter behandlas under bostadsrättslagen 

(1991:614).  

 

Äger man en fastighet har man rätt att upplåta ett pantbrev i denna till säkerhet för en fordran. 

Vid en utmätning har borgenären rätt att få betalt den del av fordran som anges i pantbrevet.  

När du köper en fastighet så är den vanligen förenad med ett befintligt pantbrev som man då 

övertar, en bostadsrätt är däremot aldrig förenad med en fordran.  

 

Bostadsrätten är en del av en bostadsrättsförening, när det kommer till belåning så är det 

bostadsrättsföreningen som står på lånet och inte de upplåtna lägenheterna.  Ur den 

synpunkten är det därför väldigt viktigt att ta hänsyn till den belåningen om man vill vara 

rationell vid ett bostadsköp.  

 

Köparen av en andel i en bostadsrättsförening kan normalt låna från svensk bank upp till 85 % 

av marknadsvärdet. 

2.5 Ekonomin i en bostadsrättsförening 

Som tidigare nämnts har bostadsrätten liknelser mellan både äganderätt och hyresrätt, 

skillnader i ägandet emellan dessa är att man som ägare i en äganderätt fattar alla 

fastighetsrelaterade beslut själv, och i en hyresrätt är det fastighetsägaren som fattar dessa 

beslut. Som ägare av en bostadsrätt fattas sådana beslut föreningsstämman. Det finns en hel 

del juridiska villkor för hur beslut kan fattas på en sådan stämma, men dessa lämnar vi åt 

sidan.  

 

I den ekonomiska planen som upprättas så anges ägarförhållandena i föreningen. Då olika 

lägenheter i fastigheten vanligtvis utgör olika storlekar så är andelstalen olika dvs lägenhetens 

procentuella andel av bostadsrättsföreningens egna kapital, dvs nettot av tillgångar och 

skulder.. När gemensamma fastighetsutgifter eller utdelningar sker så är de i förhållande till 

andelstalen. Därför är avgiften justerad efter andelstalen och inte delade på antalet 

medlemmar rakt av. Utöver lägenhetsytan är det vanligt förekommande att lägenheter belägna 

på högre våningsplan och lägenheter som har balkong har ett högre andelstal.  

 

Andelsförhållandet är inte oföränderligt utan ibland görs det justeringar av andelstalen dels 

beroende på modernare sätt att beräkna lägenhetsytor idag, tekniker som inte fanns 

tillgängliga vid upprättandet av den ekonomiska planen i vissa fall, särskilt 

sekelskiftsfastigheter. Ett annat exempel då en justering är nödvändig är om föreningen 

ombildar vindsutrymmen eller källarutrymmen till bostäder ämnade som bostadsrätter. Då 

utökas bostadsrättsarean och andelstalen måste därför justeras därefter och vid en ökad 

bostadsrättsarea sjunker andelstalen.  

                                                 
10 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt S. 297 
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2.6 Kostnader i en bostadsrättsförening 

Här följer en kortare redovisning av de vanligaste och viktigaste kostnadsposterna en 

bostadsrättsförening har. Föreningens eventuella intäkter utöver årsavgifter behandlas i ett 

senare kapitel. Då de utgör grunden för värderingen av föreningars tillgångar, är de lämpligare 

att behandla separat och samtidigt knyta in värderingsförfaranden. 

 

Till skillnad från en traditionell fastighet utan större markstycke kan bostadsrättsföreningar ha 

intäkter vid sidan av medlemsavgifterna som kan ha stor inverkan på föreningens ekonomi. 

Sådana sidointäkter kan vanligen vara hyror kommersiella lokaler eller garage. Genom olika 

värderingsmetoder kan man uppskatta värdet av dessa tillgångar.  

 

Utgifterna i föreningen är  

 

 Fastigetsavgift 

 Fatighetförvaltning 

 Kommunala avgifter för tjänster som uppvärmning, el, vatten och sophämtning. 

 Underhåll, reparationer och nyinvesteringar 

 Finansiella kostnader däribland räntekostnader. 

 

Dessa utgifter finansieras som tidigare nämnts med eventuelle intäkter som fastigheten 

genererar, dock så utgör medlemmarnas årsavgifter i ett privatbostadsföretag större delen av 

intäkterna  

 

Fastighetsavgiften skall erläggas av fastighetsägaren, det vill säga föreningen och inte den 

enskilde bostadsrättsinnehavaren. Finansieringen av alla de här kostnaderna utgör föreningens 

medel, så alla utgifterna är justerade efter andelstalen. För äganderätter är det fastighetsägaren 

som erlägger fastighetsavgiften 

 

Fastighetsförvaltningen, eller enklare uttryckt fastighetsskötseln, inkluderar kostnader för att 

hålla fastigheten i presentabelt och säkert skick, till exempel städning av 

gemensamhetsutrymmen. Där ingår även andra nödvändigheter som takskottning. Hur ofta 

det städas i olika föreningar skiljer sig såklart åt, i vissa föreningar sköts städningen av 

medlemmarna själva. 

 

Underhåll, reparationer och investeringar är poster som till skillnad från 

fastighetsförvaltningen kan variera stort från år till år. Större reparationer eller investeringar 

kan medföra att årsavgifterna behöver höjas om det inte finns kapital i föreningen och därför 

är det viktigt att veta vilka investeringar som gjorts i en förening när man köper en 

bostadsrätt. Exempel på större investeringar är hissbyten och stambyten.  

 

Belåningen påverkar också årsavgifterna då föreningar med högre ränteutgifter har större 

kostnader att täcka. Obelånade fastigheter, vanligen föreningar som har amorterat av sina lån 

slipper att betala räntor. Ökade räntor leder till högre årsavgifter och det är därför en trygghet 

i att bedömningen av framtida årsavgifter blir lättare att bedöma om föreningen amorterar av 

sina lån. 
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2.7 Tomträtt och dess innebörd 

En tomträtt liknar i stor utsträckning en äganderätt. Den väsentliga skillnaden är att 

tomträttsinnehavaren erlägger ett vederlag till fastighetsägaren. Tomträtt kan endast upplåtas 

ur mark som är i allmän ägo. Nyttjanderätten är för obestämd tid och en uppsägning är endast 

aktuell från fastighetsägarens sida. Uppsägning får emellertid endast äga rum vid utgången av 

bestämda tidsperioder. Det måste ha förflutit minst 60 år från kontraktet innan det är aktuellt, 

därefter gäller 40 års intervaller. Dessa regler är för bostadsbebyggelse, i andra situationer 

tillämpas andra regleringar.  

 

Tomträttsavgälden skall spegla en långsiktig avkastning på det bedömda marknadsvärdet av 

marken. Avgälden gäller i tio årsperioder. Hänsyn skall tas till de vedertagna avkastningskrav 

som gäller för marken i området
11

. Varför tomträtter behandlas i denna uppsats är då det 

ibland förekommande sådana inom nyproduktion. Det är möjligt att göra approximationer för 

värderandet av en sådan. Det vill säga vad skulle priserna för lägenheter vara utifall det rörde 

sig om äganderätt istället för tomträtt. En sådan bedömning underlättas av att det finns 

likartade äganderätter i området för att verifiera om approximationen kan anses vara rimlig.  

 

2.8 Värdering av bostadsrätter 

Bostadsrätter är som tidigare nämnts nyttjanderätten till en lägenhet och dess tillhörande andel 

i föreningen. Det är en ekonomisk tillgång och priset på denna styrs av utbud och efterfrågan 

på marknaden. Marknadens aktörer består i huvudsak av konsumenter. Konsumenterna 

tenderar att värdera bostadsrätterna efter antalet rum, area, geografiskt läge samt läget inom 

fastigheten, det vill säga våningsplan och väderläge. En viktig faktor som vanligen 

underskattas av aktörerna är föreningens ekonomi. Ekonomin i föreningen påverkar framtida 

uttag av årsavgifterna och den förändringen i årsavgifterna borde ur ett rationellt perspektiv 

påverka bostadsrättspriserna. Studier visar dock på att marknaden och konsumenterna tar liten 

eller ingen hänsyn till en sådan faktor vilket medför att prisbilden därigenom framstår som 

irrationell
12

. 

  

                                                 
11 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt S.25 

12 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt S. 305 
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3 Värderingsförfaranden 

3.1 Värde 

För att kunna förstå resonemanget att de underliggande tillgångarna i bostadsrättsföreningar 

borde påverka den befintliga prisbilden av bostadsrätter, och att värdet för individuella 

bostadsrätter inom samma område lämpligen borde variera i större utsträckning till följd av 

den anledningen, krävs en djupare insikt om vad som skapar värde. 

 

Vad ger upphov till värde, normalt konstateras att det krävs fyra förutsättningar för att värde 

ska uppstå. Behov, begränsad tillgång, dispositionsrätt och överlåtbarhet. De här faktorerna 

kan kortfattat beskrivas som värdeteorins kärna;  

 

”De flesta resurser är av begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett behov av 

dem vilket skapar ett ”värde” i människors medvetande som kan komma till uttryck i ett pris 

genom olika betalningsvillighet i en marknadsprocess”
13

.  

 

Det bör tilläggas att det finns andra sätt att se på värde annat än den ekonomiska, vanliga 

begrepp är affektionsvärde, estetiskt värde, politiska/strategiska värden för att nämna några. 

Dessa faktorer är subjektiva och varierar från individ till individ vilket leder till att det inte går 

att göra några antaganden på en värdebedömning i sammanhanget. 

 

Nedan beskrivs marknadsvärde och avkastningsvärde mer ingående, tillämpat på fastigheter. 

Den grundläggande tanken i den här uppsatsen är att tillämpa dessa teorier inte på fastigheter 

utan på bostadsrätter, och det är centralt att känna till principerna för att tillämpa dem på 

bostadsrätter. 

 

De två mest använda och betydelsefulla värdebegreppen idag är marknadsvärde och 

avkastningsvärde, och det har varit så även tidigare. Marknadsvärdet beskrivs som det pris 

som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad 

med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.  

 

Definitionen enligt European Valuation Standard lyder; “market value is the estimated 

amount for which an asset should exchange on the date of valuation between a willing buyer 

and a willing seller in arm’s length transaction after proper marketing wherein parties had 

each acted knowledgeably and without compulsion”.  

 

Jämfört med den till svenska innebär definitionen egentligen detsamma med undantaget att 

EVS definitionen lagt till att parterna handlat rationellt.  

 

 Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 

värderingsobjektet. 

 

Den naturliga frågeställningen blir att avgöra vilket värde man skall använda sig av. 

Avkastningsvärdet är starkt förknippat med individuella förutsättningar och preferenser. Detta 

borde leda till att en samlad mängd konsumenters avkastningsvärde bildar ett marknadsvärde. 

                                                 
13Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt S 245. 



 

 16 

Det hälsosammaste värdet skulle då grundas i att avkastningsvärdesberäkningar utgör 

prisbildningen på marknaden, dessa prisnivåer bildar marknadsvärden, som i sin tur kan 

härledas till olika parametrar vid framtida avkastningsvärdebedömningar. 

 

Något som är viktigt att komma ihåg är att ett betalt pris är en faktisk observation på en 

marknad. Marknadsvärdet är endast en bedömning av ett förväntat pris vid en eventuell 

försäljning. Detta gör att tillförlitligheten på ett bedömt marknadsvärde ökar med antal 

observerade faktiskt betalda priser där objekten är jämförbara. 

 

Marknadsvärdets avspegling i marknadens aktuella priser är något som debatterats både i 

Sverige och internationellt, det som tagits upp till diskussion är om det behövs ett nytt 

marknadsvärdebegrepp, som skall avse ”normala” förhållanden. Internationellt är principen 

att marknadsvärdet skall avse bedömt pris för värdetidpunkten utan att justeras för externa 

faktorer utanför objektets fysiska attribut. Det hela är svårt att överblicka, speciellt vid 

extrema rörelser till exempel vid påtaglig starkt konjunktur och priserna pressas snabbt upp, 

ska man då kalla de observerade priserna för marknadsvärden, eller är det så att man skall se 

det som ”injicerade” marknadsvärden. 

 

Fastigheters ekonomi spelar stor roll för bedömning av tänkbart värde. Värdet skall ses som 

potentiell framtida avkastning och förräntningskrav. Värdet tas fram genom förväntade 

framtida nyttor. Det är med den anledning viktigt att ta med in i bedömningen framtidsutsikter 

beträffande samhällsekonomin, marknaden, fastigheten och orten. Värdetidpunkten är kritisk 

ur den synpunkten att faktorer som just nämnts tenderar att förändras vilket då förändrar 

värdet. Det bedömda värdet man kommer fram till gäller efter de förutsättningar som 

preciserats och gäller endast för den bestämda värdetidpunkten, att skilja på är 

värderingstidpunkten som avser när värderingen utförts.  

 

Det finns olika metoder för att göra bedömningar om värde, de som är av störst vikt i denna 

uppsats är ortsprismetoder och avkastningskalkylbaserade metoder. Det är inte nödvändigtvis 

så att man begränsar sig till användandet av endast en metod. Bedömda värden i empirin är en 

hybrid kombination av ovannämnda metoder. 

 

Ortsprismetoden grundar sig i jämförelser av marknaden. Bedömningen i en ortsprismetod 

bygger då på observerade priser för jämförbara fastigheter, kallade jämförelseobjekt. 

Utgångspunkten är att titta på omgivningen i större utsträckning än objektet. Tillförlitligheten 

är då direkt knuten till mängden observationer, graden av jämförbara objekt och tidsfaktorn. 

Flera objekt, med jämförbara egenskaper inom korta tidsintervall för försäljningar är således 

avgörande. Det leder till problem då fastigheter som regel är unika, och normalt sker få 

överlåtelser. Det leder till att om man använder sig av strikta urval, det vill säga att kraven för 

jämförbarhet och tidsintervall ökar, får man färre objekt vilket leder till ökad osäkerhet. 

Vänder man på det och släpper kraven får man fler jämförelseobjekt men som samtidigt leder 

till ökad osäkerhet då objektens jämförbarhet är mindre. 

 

Det finns olika varianter på avkastningskalkylmodeller. Den modell som kommer tillämpas i 

empirin i den här uppsatsen grundar sig på evighetskapitalisering. Normalt tittar man på ett 

normaliserat driftnetto för det första året, därefter tillämpar man en evighetskapitalisering på 

detta. Driftnettot är differensen mellan fastighetens bruttoinbetalningar avdraget dess 

kostnader för drift och underhåll, där i inkluderat fastighetsskatt och eventuell 

tomträttsavgäld. Den här metoden saknar restvärden, kalkylen gäller för oändlig tid. Kalkylen 
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ser ut enligt följande; V= (dn/da), där dn är det framräknade driftnetto år 1 och da är 

direktavkastningsprocenten
14

.  

 

I denna studie baseras kalkylen på intäkterna som uppges i årsredovisningen, vilket innebär 

att vakanser och andra avvikelser som över längre tid inte är normala för föreningen förbises. 

Vidare tas ingen hänsyn till kostnader föreningen har. Intäkterna för olika tillgångsslag 

subtraheras alltså inte med kostnader som åtföljer tillgångsslaget. Kostnader i föreningen skall 

täckas av avgifter som medlemmarna erlägger, av den anledningen beräknas inte upplupna 

kostnader för värderingen av tillgångarna.  

 

3.2 Direktavkastnings principer 

Direktavkastning är vanligt nyckeltal inom fastigheter men även inom finanssektorn. Det mäts 

ut genom att man ställer upp inkomstöverskott dividerat med kapitalvärde på tillgången. När 

man beräknar inkomstöverskott i fastigheter pratar man om driftnetto. Driftnettot är nettot av 

hyresintäkterna subtraherat kostnader för drift och underhåll. 

 

Direktavkastningen för en fastighet är sålunda 

Direktavkastning = Driftnetto/marknadsvärde. 

 

Direktavkastningskrav är ett begrepp som anger det finansiella kravet man har på hur effektivt 

kapitalet i en investering skall vara. I teorin skall denna vara uppbyggd på tre faktorer, först 

och främst har man alternativa investeringsmöjligheter som anses risk-fria, den procentuella 

avkastningen från den investeringen utgör grunden för det individuella 

direktavkastningskravet. Ovanpå den risk-fria avkastningsprocenten skall man tillföra ett 

riskpremium som skall motsvara risken i den investeringen man undersöker, bland annat 

vakansrisk och risk för kostnader i hyresgästanpassningar. Slutligen tillför man skillnader i 

värdeutvecklingen
15

.  

 

Kalkylräntan är en viktig förutsättning när man ska värdera olika objekt. Det är den räntesats 

som används vid investeringsanalys för diskontering av belopp över tiden
16

. Den skall 

avspegla avkastningskravet. Kalkylräntan används då man jämför investeringsobjektet med en 

alternativ placering, vanligt är att man tittar på obligationer som alternativ investering, i 

synnerhet statsobligationer. För att investeringen man tittar på skall vara lönsam krävs att den 

ger samma avkastning som obligationen man jämför med. Sålunda blir kalkylräntan att se 

som en alternativkostnad för kapitalet i en alternativ placering.  

 

Normalt sett innebär fastighetsinvesteringar en annan risk än obligationer, varvid det blir 

motsägelsefullt att jämföra avkastningen mellan dessa. För att komma runt detta problem så 

tillsätter man en faktor benämnd som riskpremie. 

 

Riskfri realränta + inflation + riskpremie = nominell kalkylränta. 

 

                                                 
14 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt S 281 

15 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.176789!/Menu/general/column-content/attachment/278.pdf 

16 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt S 558 
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Som nämnts ovan så skulle en riskfri realränta kunna bestå av en statsobligation som under 

normala förhållanden får anses som riskfri. Inflationen är den förväntade inflationstakten för 

investeringsperioden. Slutligen så utgör riskpremien en kompensation för investeraren, då 

riskerna i investeringen är högre än den riskfria realräntan så utgör riskpremien skillnaden 

mellan den faktiska risken i investeringen subtraherat riskfria realräntan. 
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4 Bostadsmarknaden 
 

Prisstatistik kring bostadsrättsmarknaden skiljer sig från traditionella fastighetsöverlåtelser då 

de inte är fast egendom, utan lös egendom. Tidigare har inget lägenhetsregister funnits utöver 

det interna lägenhetsregister som bostadsrättsföreningar använder sig av. De interna 

lägenhetsförteckningarna är till för att användas vid överlåtelser, pantsättningar och 

avgiftshantering, utöver att det enligt bostadsrättslagen skall finnas ett sådant register
17

.  

Sedan 2009 har lantmäteriet börjat upprätta ett nationellt lägenhetsregister, där alla lägenheter 

får lägenhetsnummer.  

I och med att bostadsrätter är lös egendom så finns ingen offentlig prisstatistik tillgänglig, den 

prisstatistik som finns tillgänglig idag är insamlade utav olika företag och bygger på statistik 

inhämtad från fastighetsmäklare. 

 

I Stockholm är uppdelningen mellan bostadsrätt och hyresrätt väldigt jämn, beträffande 

flerbostadshus. Av totalt 703 055 lägenheter utgör 360 044 bostadsrätt och 344 010 hyresrätt. 

Fördelat procentuellt utgör bostadsrätterna 51 % och hyresrätter 49 % av beståndet
18

. 

När det gäller området som studien handlar om, Östermalm är situationen väldigt annorlunda. 

Östermalm har under de senaste tjugo åren genomgått en revolutionerande omvandling, 1990 

utgjordes området av 25 542 hyresrätter gentemot 11 304 bostadsrätter
19

. 

 

 

.  

 

Av grafen kan man avläsa att proportionen bostadsrätter kontra hyresrätter mer eller mindre 

spegelvänts. Beståndet som helhet har däremot varit relativt oförändrat under de senaste 20 

åren. Detta beror på att de enda tillgängliga utrymmena för bebyggelse främst utgörs av 

parker och torg. För att öka beståndet krävs att man river befintliga byggnader och uppför 

högre fastigheter som inrymmer fler bostadsrätter, något som är minst sagt ovanligt, men det 

finns exempel där så gjorts, värt att nämna är produktionen av bostadsrätter på den tidigare 

skolgården tillhörande Engelbrektsskolan. Ökningen kan också härledas till något som är 

väldigt intressant för den här uppsatsen, de befintliga utrymmena i bostadsrättsföreningar, 

såsom källarplan och vindsutrymmen. Genom renovering av dessa kan de konverteras till 

bostadsrätter, och förutom att öka utbudet av bostadsrätter också ge ordentliga 

kapitalinjektioner till föreningarna.  

 

                                                 
17 http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/20F74F3303A4A35BC125770D0054FF93 

18 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____335520.aspx 

19 http://www.dn.se/sthlm/bostadsratterna-pa-vag-att-ta-over-stan 
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Ombildningslagen (OmbL) från 1982 var en början på en uppluckrad lagstiftning, som gav 

hyresgästerna möjligheten att förvärva fastigheten. Under 1990- talet gjordes så ytterligare 

förändringar i lagen, och 1992 kunde allmännyttans hyresrätter ombildas. Vidare i 

bostadsrättslagen sänktes majoritetskravet, om mer än hälften av medlemmarna var för en 

ombildning var det tillräckligt, år 2003 återinfördes kravet på 2/3 majoritet. Den kanske 

viktigaste orsaken till att antalet ombildningar varit så stora och särskilt i Stockholm är att det 

ofta varit en win-win situation för fastighetsägare som hyresgäster. Fastighetsägarna har fått 

ett högre pris av den nybildade bostadsrättsföreningen jämfört med vad de hade fått om 

försäljningen gått till andra kommersiella fastighetsägare. Betalningsviljan har varit högre hos 

bostadsrättsföreningar än kommersiella aktörer. För hyresgästen som tar del av en ombildning 

har det oftast inneburit goda vinstmöjligheter vid en framtida försäljning.  

 

De ekonomiska argumenten för bägge parter har alltså varit de största bidragande orsakerna 

till ombildning och generösare lagstiftning från 1990-talet har gjort detta möjligt. Vid sidan av 

de ekonomiska faktorerna finns givetvis andra aspekter såsom ökat inflytande över sitt boende 

och eventuellt billigare boende
20

. Utvecklingen av konverteringar från hyresrätter till 

bostadsrätter har avtagit sedan 2010, i Stockholm skedde 2010, 14 000 lägenhetsombildning 

från hyresrätt till bostadsrätt, 2011 var samma siffra 4 400
21

. 

 

Det bör nämnas att även om undersökningar visar på att det är gynnsamt ekonomiskt både för 

fastighetsägare och hyresgäster att ombilda så finns det grupper som inte har de ekonomiska 

förutsättningarna att finansiera en ombildning, vilket har lett till att själva ombildningens 

existens lett till debatt som är politiskt laddad, då framförallt vänsterpartiet och 

socialdemokraterna ser den minskade andelen hyresrätter såväl i innerstad som i förort som ett 

problem
22

. 

 

                                                 
20 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1555723&fileOId=1563751 

21 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____335520.aspx 

22 http://www.dn.se/sthlm/bostadsratterna-pa-vag-att-ta-over-stan 
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5 Empirisk analys 
 

I det här kapitlet kommer teorierna som nämnts att appliceras på anskaffad data. Genom att 

applicera teorierna mot sammanställd data är förhoppningen att vidga de standardiserade 

modellerna som tillämpas för att värdera bostadsrätter. 

 

5.1 Datamaterial 

Datamaterialet som redovisas är inhämtad av Rosanne Hungria, källan är ebud.nu. 

Primärdata består av ett excel-ark som omfattar data i form av kolumner; adress, 

försäljningspris, kvm, månadsavgift, transaktionsdatum samt område. Datum för 

transaktionerna består av 2010-2011. 

 

Den här datan kompletteras med årsredovisningar från respektive adress bostadsrättsförening. 

Samtliga årsredovisningar är från 2011 års kalenderår. Data för nyproducerade lägenheter är 

inhämtade från de ekonomiska planer som varit tillgängliga och den information som funnits 

på byggherrarnas respektive hemsidor.  

 

5.2 Begränsningar i datamaterialet 

Den begränsningen som har störst påverkan på resultatet är mängden data, av ursprungliga 

dryga 100 dataobjekt, återstår emellertid endast 47 objekt ur det befintliga beståndet. 

Anledningen till att så pass många objekt faller bort är på grund av att det inte går att beräkna 

värdet per kvadratmeter, då väldigt många objekt antingen inte har en årsredovisning 

tillgänglig eller inte publicerar sådan information som är avgörande för att räkna fram värden.  

 

Den viktigaste parametern är bostadsrättsarea, det är den som ligger till grund för beräkningar 

av låneskuld/kvm och tillgångar/kvm och slutligen ger oss det justerade priset per 

kvadratmeter. I vissa fall där bostadsrättsarea inte finns angiven har det ändå varit möjligt att 

räkna ut denna, genom att bakåträkna andra nyckeltal, förutsatt att dessa finns angivna. 

Exempelvis Lån/kvm eller avgift/kvm, då lånen och avgifterna alltid redovisas kan man 

bakåträkna och få fram korrekt bostadsrättsarea. Givet ett värde på avgift/bostadsarea kan 

bostadsarean fås ut genom att dividera de totala årsavgifterna mot den angivna 

avgiften/bostadsrättsarea vilket ger oss bostadsrättsarean. 
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5.3 Innehåll och urval 

5.3.1 Beräkningsmodell 

Ur årsredovisningarna har ett antal variabler infogats i excel-arket, i den mån uppgifter har 

redovisats.  

 Skulder till kreditinstitut (korta och långa) 

 Lokalarea 

 Garagearea/platser  

 Bostadsrättsarea 

 Hyreslägenhetsarea 

 Årsavgifter 

 Garageintäkter 

 Intäkter hyresbostäder 

 Lokalintäkter, 

 Kassa, bank och övriga finansiella omsättningstillgångar. 

 

Utifrån nämnda variabler har ett antal andra parametrar räknats ut,  

 Låneskulder/kvm, 

 Tillgångar (kassa & bank, samt finansiella tillgångar)/kvm 

 Värde lokaler,  

 Värde garage,  

 Värde hyreslägenheter,  

Lånen och tillgångarna i kassa & bank divideras med bostadsrättsarean, Värdet för lokaler, 

garage och hyreslägenheter fås fram genom evighetskapitalisering. 

 

 

Tillgångar kassa & bank/ kvm bostadsrättsarea 

Värde lokaler/kvm bostadsrättsarea 

 Värde garage/ kvm bostadsrättsarea 

+   Värde hyreslägenheter/ kvm bostadsrättsarea 

-                              Skuld/ kvm bostadsrättsarea 

                                                                      =                Netto tillgång/ kvm bostadsrättsarea 

 

 

Uppställningen här till höger ger oss nyckeltalet netto tillgång/ kvm bostadsrättsarea. 

Lokalarean, hyreslägenhetsarean samt garagearean i den översta punktlistan har tagits med 

även om de inte ingår i värdeframtagningen utan för att visa nyckeltal såsom priset per 

kvadratmeter på lokaler garage och hyreslägenheter. Årsavgifterna är intressanta då dessa 

hänger lite ihop med undersökningen. Den primära undersökningen är hur netto tillgångarna/ 

kvm bostadsrättsarea kapitaliseras i bostadsrättspriserna. Vidare är det intressant också att se 

hur dessa tillgångar påverkar årsavgifterna, varför en sådan analys också presenteras i 

empirin. 

 

5.3.2 Garage som ekonomisk tillgång 

Om bostadsrätter är en begränsad tillgång på Östermalm så är det inget gentemot vad 

garageplatser är. Ett bevis på det är marknaden för parkeringsplatser. Observerade garage 

annonser ger en bild av situationen. En annons är daterad 1 februari 2012 och där kostar en 

garageplats 700 000 kronor, utöver en hyra på 591 kronor per månad, garaget är beläget på 
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Floragatan 11
23

. En annan annons daterad 21 februari med garageplats på Skeppargatan 58 

säljs för 650 000 kronor
24

. En ännu dyrare garageplats finns belägen på Linnégatan och 

kostar 900 000 kronor annonserad oktober 2012
25

. 

  

Onekligen är det en stor tillgång för bostadsrättsföreningar som har garage. Priserna för den 

som inte är insatt vid en första anblick vara astronomiska, och det är inte konstigt då de 

ovannämnda p-platserna kostar mer än en lyxbil.  Alternativet till att köpa en parkerings plats 

är antingen att parkera på gatan och betala 700 kronor per månad i boendeparkering eller hyra 

av en garage plats. Hyrorna varierar i området men priser mellan 2000-3000 tusen kronor per 

månad är vanligt.  

 

Låt säga att man köper en garageplats för 650 000 kronor och vi utgår i exemplet att man får 

full belåning till en ränta av 3 %. Räntekostnaden för ett år blir då 19 500 vilket ger 1 625 

kronor per månad. Genast framstår köpeskillingen på 650 000 kronor som en väldigt gynnsam 

affär, med uppsidor som potentiell värdeökning. Ytterligare ekonomiska skäl att köpa en  

garageplats istället för att hyra en är att om man tar upp ett lån så kan man utnyttja 

ränteavdraget. I exemplet så får man tillbaka 30 % av räntekostnaderna för lån upp till 

100 000, och 20 % på överskjutande belopp, vilket medför att räntekostnaden på ett år blir 15 

300 efter skatteavdrag istället för om man inte väljer att belåna och betalar 19 500 i 

räntekostnader årligen. Med ränteavdraget medför lånet en månadskostnad på 1 275, ovanpå 

detta belopp så tillkommer rimligen en hundralapp eller tre i garageavgift som skall täcka 

kostnader i garaget. Fortfarande kvarstår faktum att priserna i annonserna är helt rationella 

med dagens räntekostnader. 

 

Åt andra hållet kan man evighetskapitalisera en månadsavgift för att bedöma värdet av en 

garage-plats. En månadsavgift på 2 000 kronor med ett avkastningskrav på 5 procent och en 

inflation på 2 procent ger ett värde av 800 000 kronor. I en evighetskapitalisering utgår man 

från att betalningsströmmen är oändlig, Den årliga avgiften på 24 000 kronor divideras med 

avkastningskravet subtraherat inflationen. 24 000 dividerat med 0,03 ger oss 800 000. Värdet 

motsvarar det belopp som garageplatsen är värd för ägaren givet ovannämnda förutsättningar. 

 

I framräkningen av garage värdet för våra objekt har det inte funnits möjlighet att beräkna 

värdet utifrån ovannämnda teorier. Bland annat därför att garage marknaden som sådan är 

väldigt liten, det görs inte tillräckligt många transaktioner för att tillgången som sådan skall 

anses likvid. Vidare ser årsredovisningarna för olika bostadsrättsföreningar olika ut, några 

föreningar finns angivet hur många garage platser som föreningen äger, samtidigt som andra 

endast redovisar garageintäkter utan att nämna antalet platser.  

 

Det bör tilläggas att garageplatserna i många föreningar inte kan antas hyras ut till 

marknadshyra, det vill säga att föreningen subventionerar platserna till dess medlemmar, 

något som får intäktssidan att vara undervärderad. Garage ser mer eller mindre likadana ut, 

det som kan skilja är om de är under fastigheten eller om garageplatserna är öppna, ibland kan 

sådana platser finnas på innergårdar. Med klimatet som det är i Stockholm är en garageplats 

under fastigheten mer åtråvärd, då snö och isbildningar undviks. 

                                                 
23 http://www.affarsvarlden.se/hem/bostad/article3398209.ece 

24 http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article14405430.ab 

25 http://www.di.se/artiklar/2012/10/9/p-plats-for-en-miljon-kronor/ 
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Slutligen är garage en väldigt okomplicerat tillgång då den inte behöver hyresgäst anpassas 

vid kontraktsutgång, ur den synpunkten är det lättskött och kräver inte något större kompetens 

för förvaltning. Syftet med den här uppsatsen är att bedöma föreningars tillgångar och se om 

dessa är kapitaliserade i bostadsrättspriserna, och då krävs att någon form av bedömning av 

garage platser tillämpas. Den valda metoden är en evighetskapitalisering på garageintäkterna. 

I antaganden har ett direktavkastningskrav om 3 % används då garage som tillgång utgör en 

betydligt mindre marknadsrisk än lokaler.  

5.3.3 Lokaler i bostadsrättsföreningar 

En annan ibland förekommande tillgång för bostadsrättsföreningar är lokaler. Av objekten i 

undersökningen har flertalet lokaler för kommersiell uthyrning. Uthyrningsintäkten sett som 

kr per kvadratmeter och år varierar mellan 800-2 500 kronor. Till skillnad från garageplatser 

så är lokalsidan mer svårbedömd som tillgång av flera olika orsaker. I årsredovisningar 

framgår alltid hyresintäkter som en post i resultaträkningen, dessvärre är den ofta 

sammanslagen med bostadshyresintäkter vilket leder till att det inte i alla fallen går att 

bedöma lokalintäkterna separat, detta gäller i viss mån även för garageintäkter, men de 

tenderar oftare att ha en egen post.  

 

Förutom den bokföringsmässiga komplikationen så är lokalmarknaden betydligt mer komplex 

än garagemarknaden. Lokalhyresgästerna har olika krav som kan knytas till verksamheten de 

opererar med. Det finns en uppsjö av lokalhyresgäster verksamma inom olika områden på 

Östermalm, och de ställer givetvis olika krav på lokaler som tillhandahålls.  

Några olika aktörer i den marknadn är hälsoinriktade vilket kan variera från gym, massage, 

hårvård, behandlingar. Vidare finns det livsmedelsbutiker, klädesbutiker och varubutiker, 

banker, barer och restauranger. Dessa är de man oftast kommer att tänka på i dessa 

sammanhang och det är ganska självklart att de har olika betalningsförmågor och utgör olika 

ekonomiska risker för bostadsrättsföreningar. 

 

Alla fastigheter har nödvändigtvis inte lika synliga hyresgäster. I denna kategori skulle man 

kunna placera sådana hyresgäster som använder sig av mer traditionella boendeytor. Exempel 

på sådana hyresgäster är advokatkontor, läkarmottagningar, bolag vars verksamhet inte 

bedriver direkt kundkontakt. 

 

Sedan har vi andra verksamheter ofta förekommande i källarplan såsom kemtvättar. 

 

Sammanfattningsvis finns det olika hyresgäster och olika lokalutrymmen, vilket medför att 

för att en noggrannare analys av varje enskild bostadsrättsförening och dess lokaler för en mer 

precis tillgångsvärdering. En sådan analys skulle vara att få en inblick i hyreskontrakten för 

att se löptider, villkor och hyresgästinformation. Då uppsatsen endast är en pilotstudie finns 

inte tiden eller resurserna för att göra en sådan kvalitativ bedömning. 

 

För en tillgångsbedömning av lokalerna används i den här studien bara hyresintäkterna för ett 

år och utifrån dessa görs en evighetskapitalisering med ett bestämt direktavkastningskrav. I 

kalkylen används 4 % som avkastningskrav. Östermalm ligger inom Central District Området 

även om de inte utgör lokalfastigheter får måttet anses lika inom rimliga nivåer. Enligt 
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mätningar från Jones Lang Lasalle har avkastningskravet legat mer eller mindre oförändrat 

inom det området sedan 2010
26

.  

5.3.4 Hyreslägenheter i bostadsrättsföreningar 

Hyresbostäder i bostadsrättsföreningar förekommer i en del fall av de objekten som studien 

granskat. Även här har årsredovisningarna mycket att önska, i många fall redovisas inte 

antalet kvadratmeter denna yta utgör. I flera årsredovisningar anges endast hur många sådana 

lägenheter som finns i fastigheten.  

 

Hyresmarknaden för bostäder i Stockholms innerstad är kraftigt reglerad, med hänsyn till hur 

hög hyra fastighetsägaren kan ta ut av sina hyresgäster. Det finns en så kallad 

bruksvärdeshyra som utgör grunden för hur hög hyra som kan utkrävas. Just hyresmarknaden 

är ett ämne för debatt både politiskt och i media, huruvida om ändringar kommer att ske inom 

framtiden är ovisst, men med största sannolikhet kommer inte de lagliga ”vita” hyrespriserna 

inom Östermalm att sjunka, utan snarare talar mycket för en anpassning närmare 

marknadshyra. En sådan övergång skulle innebära betydligt högre avkastningar för 

fastighetsägare och sålunda även bostadsrättsföreningar. Som det ser ut idag existerar ingen 

vakans för första hands kontrakt vilket medför att avkastningskraven för bostäder i innerstan 

är väldigt låga.  

 

För objekten i denna studie används avkastningskravet 2,5 %. Vilket kan översättas som att 

det är en helt risk-fri marknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Jones Lang Lasalle Stockholm Office Market Profile Q3 2012. 
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5.4 Räkneexempel 

Figur 1, exempel på värderingsförfarande  

 
 

Här ovan är tre objekt, de illustrerar hur framräknade värden kalkyleras. Samtliga objekt har 

haft samma direktavkastningsparametrar.  

 

I exemplet ovan har vi tre objekt Furusundsgatan (FG) och Birgerjarlsgatan (BG) samt 

Stråhattsfabriken (SF). Den övre tabellen listar information givet av ursprungsdatan, underlag 

för transaktionen. Där garageintäkter tar vid har data inhämtats från 2011 års årsredovisning i 

samtliga fall. SF utgör ett litet undantag då indatan är inhämtad från den ekonomiska planen 

upprättad av Tenzing 2011-12-13. Kvadratmeterpriset för SF är insatsen för fastighetsköpet 

dividerat med bostadsrättsarean.  

 

Den undre tabellen utgör beräkningar baserade på den övre tabellens data. Med 

direktavkastningskrav enligt följande, garage 3 %, bostäder 2,5 % och lokaler 4 %. 

Intäktssidan på den övre tabellen har alltså evighetskapitaliserats med ovan nämnda procent 

för att bedöma värdet på den underliggande tillgången, därifrån är de dividerade med den 

totala bostadsrättsarean, då hyresarean och lokalarean exkluderade. Samma boarea har också 

använts för att justera skulderna samt kassa & bank till kvadratmeter.  

 

Utifrån dessa får vi en netto tillgång. Netto tillgången ger oss det justerade kvadratmeterpriset, 

och slutligen får vi fram en procentuell förändring mellan ursprungspriset och det justerade. I 

exemplet ovan så har FG en negativ netto förmögenhet och priset borde alltså ligga 2 % över 

det ursprungliga värdet, för BG som har en positiv netto förmögenhet motsvarar det justerade 

kvadratmeterpriset 85,5 % av det ursprungliga och slutligen SF som har en negativ 

Objekt Furusundsgatan 11 Birger Jarlsgatan 120 C Stråhattsfabriken

  boyta 27 32 -  kr                        

manadsavgift/kvm 666,00 kr                294,00 kr                  629,93 kr                 

köpesumma 1 835 000,00 kr     2 170 000,00 kr       -  kr                        

kvadratmeterpris 67 962,96 kr          67 812,50 kr             66 579,41 kr            

Garage intäkter 141 766,00 kr        760 772,00 kr          480 000,00 kr         

bostadshyresintäkter 52 361,00 kr          -  kr                         -  kr                        

lokal intäkter 43 884,00 kr          1 832 168,00 kr       1 900 000,00 kr      

Kassa & Bank 1 122 127,00 kr     2 586 991,00 kr       -  kr                        

Lån Kredinstitut 13 043 719,00 kr  9 982 500,00 kr       94 807 500,00 kr    

Total Boa i brf 2 875,00 kr             6 495,00 kr               4 011,00 kr              

Garagetillgång/kvm 1 643,66 kr             3 904,40 kr               3 989,03 kr              

Lokaltillgång/kvm 381,60 kr                7 052,22 kr               11 842,43 kr            

Bostadstillgång/kvm 728,50 kr                -  kr                         -  kr                        

kassa bank/kvm 390,31 kr                398,31 kr                  -  kr                        

Total tillgång/kvm 3 144,07 kr             11 354,93 kr             15 831,46 kr            

Skuld/kvm 4 536,95 kr             1 536,95 kr               23 636,87 kr            

Netto tillgång /kvm 1 392,88 kr-             9 817,98 kr               7 805,41 kr-              

Justerat kvadratmeterpris 69 355,84 kr          57 994,52 kr             74 384,82 kr            

* 102,0% 85,5% 111,7%

* Det justerade priset per kvm's procentuella skillnad från det ursprungliga priset per kvm.
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nettoförmögenhet och bör därmed justeras upp med 11,7 % på det ursprungliga 

kvadratmeterpriset. 

 

Just de här tre objekten är intressanta då de har nästan identiskt kvadratmeterpris 

ursprungligen, men att det efter justeringar skiljer drygt sexton tusen kronor per kvadratmeter 

mellan objekten. Det här illustrerar problematiken med att enbart ta hänsyn till det 

observerade kvadratmeterpriset vid bostadsköp. Avgiften är relativt lik mellan FG och SF 

samtidigt som BG har mindre än halva deras månadskostnad. SF är endast med som ett 

exempel på nytillkomna bostadsrätter och är inte inkluderad i resten av studien. Dels för att 

den inte ligger i området för studien Östermalm/Gärdet utan är belägen på Kungsholmen, men 

jag anser att den är intressant i avseendet för att den ekonomiska planen daterar ungefär 

samtidigt som försäljningarna av de två andra objekten.  

 

Liten avsides kommentar till riskerna med SF är den höga belåningen, de har 27,3 msek 

bundet till 5 år och ytterligare 27,3 msek på 3 år, och ytterligare 27,3 msek på 2 år med räntor 

på 3,35 % för 2 år, 3,5 % för 3 år och 4,1 % för 5 år. Vidare har de 12,9 msek rörligt till 4,2%. 

Eftersom den kombinerade skulden är på 23 637 kronor så utgör räntekostnaderna en 

betydligt större risk än för de andra exemplena som har avsevärt lägre skulder. Enligt 

Tenzings räntekänslighetsanalys skulle en ökning av räntan med tre procentenheter innebära 

att årsavgiften år sex när alla lånen omförhandlats landar på 1 374 kronor per kvadratmeter 

jämfört med 630 kronor per kvadratmeter som det är med angivna ränteförutsättningar.  
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5.5 Priskorrelationer 

5.5.1 Avgift/tillgångar 

Korrelationen mellan månadsavgift och nettotillgångar i bostadsrättsförening är väldigt 

intressant ur synpunkten att avgiften används ofta som en fingervisning på hur ekonomin i en 

förening ser ut. Det är som tidigare nämnts avgifterna som skall täcka kostnaderna i en 

förening. Rimligen borde lägre månadsavgifter hänga samman med större tillgångar i 

föreningen och vice versa.  

 

Av de 46 jämförelseobjekten går det absolut att se att lägre avgift ofta innebär högre 

tillgångar, och att lägre tillgångar innebär högre avgift. Den röda linjen i grafen representerar 

månadsavgiften per kvadratmeter för objekten, den blåa kurvan representerar den uträknade 

nettotillgången/ kvm. Grafen är utefter månadsavgiften det vill säga, att ju längre ut till höger 

på grafen vi tittar desto högre är månadsavgiften och längst till vänster är avgiften som lägst. 

 

 Figur 2, Vänster Y skala netto tillgång (röd linje), höger Y skala månadsavgift (blå linje) 

 
 

Resultatet är ganska entydigt ur den synpunkten att majoriteten av objekten med negativa 

tillgångar återfinns längst till höger, särskilt objekt 37-46. De första 15 objekten med lägst 

månadsavgift redovisar positiva nettotillgångar. Tillgångarna påverkar inte månadsavgiften i 

den utsträckning man förväntar sig och vad som torde vara en rationell avspegling. 

 

Genom att granska månadsavgifterna kan man hitta vissa brytgränser. En sådan är när 

månadsavgiften överstiger 570kr/kvm och år. Inom den kategorin så återfinner vi 13/46 

objekt. Bortsett från ett undantag för ett objekt som redovisar 7 424 kr i tillgångar/kvm så är 

tillgångarna inte överstigande 1 000 kr/kvm, och i 9/13 fall är tillgångarna negativa.  

Resterande 31 objekt redovisar positiva tillgångar i 28 av fallen, de tre objekten med negativ 

nettotillgång återfinns i spannet 440-546 kronor i månadshyra. Samtliga av objekten med 

positiv tillgång har så överstigande med 1 000 kr/kvm.  

 

Ska man dra någon form av slutsats av den begränsade mängden data kan man säga att en 

månadsavgift på överstigande 570 kr/kvm och år återfinns i föreningar med negativ eller 

obefintliga tillgångar, nästan uteslutande förutom objektet med 7 424kr i tillgång. Den andra 

slutsatsen man kan dra är att gruppen som har månadsavgift understigande 570 kr/kvm och år, 

med hyfsad sannolikhet har en positiv tillgångssida, men spridningen av tillgångarna är såpass 

stor att man definitivt inte kan dra några slutsatser om föreningens nettotillgångar bara genom 

att se månadsavgiften.  

 

 -   kr

 200 kr

 400 kr

 600 kr

 800 kr

 1 000 kr

-10 000 kr

-5 000 kr

 -   kr

 5 000 kr

 10 000 kr

 15 000 kr

 20 000 kr

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45



 

 29 

Figur 3, Röd linje genomsnittlig avgift/kvm, Grön Linje Genomsnittlig netto tillgång, svara 

linjen är regressionskurvan. 

 
 

I det ovanstående sambandsdiagrammet går det lättare att se sambandet mellan netto tillgång 

per kvadratmeter och avgift per kvadratmeter och år. I diagrammet representerar de blåa 

punkterna varje enskilt objekt ur de 47 objekten. För att exemplifiera, punkten längst upp till 

vänster representerar ett objekt som ha 15 037 kronor i nettotillgång per kvadratmeter och 61 

kronor per kvadratmeter och år i avgift. Den gröna linjen representerar objektens 

genomsnittliga nettotillgång (3 733 kr). Den röda linjen representerar den genomsnittliga 

avgiften (500 kr). Den svarta linjen som skär snitten är en linjär regressionslinje utifrån givna 

data. Den är i det här fallet negativ, något som var förväntat, det vill säga att ju längre ut till 

höger på X- axeln (avgifterna), vi hamnar desto lägre bör vi hamna på y axeln, netto 

tillgången.  

 

Uppe till höger har vi några värden, först har vi vinkeln på regressionsaxeln som säger att om 

vi har ett värde för X som är lika med 0, så skall nettotillgången vara 15 245 kronor. Därefter 

så för varje krona i avgift vi har så skall nettotillgången minska med 23 kronor.  

 

Det viktigaste är dock R2 så kallad coefficient of determination. R2 är alltid ett tal mellan 0 

och 1. Måttet används inom statistik och dess huvudsyfte är att förutse framtida utfall baserat 

på den använda informationen. Ett tal nära ett ger en indikation om att regressionslinjen 

stämmer väl överens med jämförelseobjekten, på samma sätt som ett tal närmare noll ger 

indikation på att regressionslinjen inte stämmer väl in på datan.  

I det här fallet har vi ett värde på 0,43 för R2 vilket varken kan ses som högt eller lågt.  

 

Bland bilagorna återfinns en regressionsanalys på ovanstående diagram, det är den enda 

analysen värd att ta med då övriga figurers data saknar ett starkt samband. 
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5.5.2 Observerade priser/kvm jämfört med justerade priser och nettotillgångar/kvm.  

Figur 4, Vänster Y skala, kvadratmeterpris röd (faktiska), grön (justerade), Höger Y skala 

netto tillgång, blå. 

 
   

 

Grafen ovan illustrerar tre olika data, den blåa kurvan är nettotillgång per kvadratmeter, den 

röda är faktiska observerade priser och den gröna är justerade priset/ kvm .  

 

Tidigare har det nämnts och diskuterats om att en bostadsrätt är en andel i en förening, om vi 

liknar den med en aktie. Så kan vi då kalla den blåa linjen för substansrabatt. Det vill säga 

skillnaden mellan det justerade priset per/kvm och vad bostadsrätterna värderas till på 

nuvarande marknad i kr/kvm. I det här exemplet är grafen uppställd så att den blåa kurvan är 

konstant ökande, där negativa netto-tillgångar återfinns till vänster på x-axeln och högre netto 

tillgångar befinner sig till höger. 

 

Brytpunkten ligger vid det 18:e objektet. Efter det objektet har samtliga objekt positiv 

nettotillgång, och objekten mellan 0 och 18 har negativ tillgång. På samma sätt som att det är 

en rabatt för objekten efter brytpunkten är det en ekonomisk belastning för objekten som 

ligger mellan 0- brytpunkten.  

 

För att förtydliga vad som avses med rabatt och belastning i det här fallet kan vi låtsas att man 

har köpt objekt 1 i grafen, man har köpt en lägenhet för 56 180 kr/kvm. Nettotillgången som 

räknats fram är negativ (-4 253 kr/kvm). Skulle föreningen vilja ha en neutral tillgång så 

behövs kapital som kan liknas vid en nyemission där samtliga medlemmar erlägger 4 253 

kronor/kvm bostadsrättsyta de innehar. Då ökar kassa och bank eller också amorterar man av 

en del av lånen i föreningen. Följaktligen så måste köparen av bostadsrätten först betala 

56 180 kronor/kvm och sedan 4 253 kr/kvm för att få en neutral nettotillgång. Så det justerade 

priset blir sålunda 60 433 kr/kvm som representeras av den gröna linjen. 

 

Det som avses med rabatt är på liknande vis om objektet i fråga har en positiv netto tillgång. 

Tittar vi på objekt 47 och låtsas köpa den så lägger vi ut 72 826 kr/kvm, nettotillgången för 

objektet uppgår till 12 791 kronor. Dessa medel skulle då i teorin kunna delas ut till 

medlemmarna vilket får konsekvensen att man som köpare skulle återfå 12 791 kr/kvm. Det 

justerade priset blir då 60 035 kr/kvm. En sådan utdelning är dock skattepliktig, alternativt 

kan medlen användas i en räntebärande fond som genererar avkastning till medlemmarna.  
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Det här sättet att se på nettotillgångarna för att göra prisjusteringar förutsätter att det saknas 

hänsynstagande på marknaden. I inledning togs begreppet effektiv marknadsteori upp, om 

denna teori är applicerbar så kan man inte se det som rabatter eller belastningar. Anledningen 

till detta är att marknaden vid köp av bostadsrätter redan skulle tagit hänsyn till netto 

tillgången och justerat priset därefter. Det vill säga att den röda linjen i grafen redan är 

justerad, och att en ytterligare justering förvränger prissättningen.  

 

För att se om marknaden har tagit hänsyn till netto tillgånarna  i föreningarna vid 

bostadsrättsköp behöver vi studera det här scatter diagrammet. Med diagrammet kan man dra 

slutsatsen att litet eller inget hänsynstagande tas för de observerade objekten. Den svarta 

linjen är regressionenslinjen, den är förvisso uppåtpekande vilket indikerar att desto högre 

netto tillgång objekten har, desto högre observerat pris har objekten. Då spridningen av datan 

är så stor medför det stora standardavvikelser och datan är inte alls passande 

regressionskurvan, R2 är 0,0068 vilket är ett mått på hur bra den observerade datan stämmer 

inpå regressionskurvan.  

Hade marknaden tagit hänsyn till netto tillgångarna hade objekten legat närmare 

regressionslinjen och sambandet mellan netto tillgång och  observerade priser hade varit 

starkare.  

Figur 5, Grön linje genomsnittlig netto tillgång, röd linje genomsnittligt kvadratmeterpris, 

svart linje motsvarar regressionskurvan. 
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5.5.3 Föreningens lån i förhållande till månadsavgiften 

Figur 6, Grön linje genomsnittlig skuld per kvadratmeter, röd linje är genomsnittlig avgift, 

svarta linjen motsvarar regressionslinjen. 

 

 
 

Vi har kommit fram till två saker hittills, att netto tillgången är låg eller negativ med 

tillförlitlig säkerhet endast när avgiften överstiger 570 kr/kvm. Hur är det då med föreningens 

lån, det vill säga skuld till kreditinstitut. Räntekostnader är en utgiftspost som belastar 

månadsavgiften, då denna är till för att täcka alla uppkomna kostnader. Både lånen (rött) och 

avgifterna (blått) är uträknade per kvadratmeter bostadrättsyta. Av datan som använts går det 

inte att påvisa några som helst samband mellan belåning/kvm och avgift/kvm. I dagsläget är 

räntenivåerna relativt låga vilket leder till att räntekostnaderna inte blir särskilt stora. Detta i 

sin tur bidrar till att räntekostnaderna procentuellt utgör en mindre del av föreningens 

kostnader. Vid ett mer ansträngt räntescenario är det rimligt att anta att denna utgiftspost 

kommer ta över en större procentuell andel av de totala utgifterna och resultatet borde bli att 

objekten kommer söka sig närmare den svarta linjära linjen. 
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5.6 Befintliga bostadsrättspriser kontra nyproduktion 

 

Medelpriset baserat på de 47 jämförelseobjekten är 58 543 kr/kvm, och det justerade snittet är 

54 811 kronor. Det bör nämnas att ingen prisjustering har gjorts för de objekt som är sålda 

2010 respektive 2011, 28 objekt är sålda under 2010 resterande 19 objekt är sålda under 2011. 

För 2012 har snittpriset på Östermalm sedan augusti legat stabilt på 65 000 kr kvadratmetern, 

vilket är en ganska stor prisökning från 58 500. Skiftet 2011-2012 låg priserna på ganska 

exakt 60 000 kronor per kvadratmeter, vilket får studiens kombinerade mått på 2010-2011 på 

58 543 kronor att anses spegla marknaden för den tidpunkten ganska bra.  

 

En avsides studie i uppsatsen var att jämföra nyproduktion mot befintligt bestånd. De tre 

objekten jag tittat på gällande nyproduktion är prissatta nu nyligen och antagandet har gjorts 

att prissättningen får antas gjorts med snittpriset på 65 000 kronor för Östermalm i åtanke. För 

att priserna på nyproduktion skall sättas i relation till befintliga 2010-2011 bestånd har en 

enkel beräkning gjorts. Studiens genomsnittspris på 58 543 kronor har dividerats med 65 000, 

vilket ger kvoten 0,9006. Denna multipliceras på snittpriset för nyproduktion. Värt att nämna 

är att snittpriset för nyproduktion är det justerade priset, detta då två av fastigheterna är 

tomträtter vilket måste korrigeras för. Vidare har samma beräkningar gjorts som för befintligt 

bestånd, det vill säga evighetskapitalisering på lokaler och garage subtraherat med lån. 

Genomsnittet för de justerade priserna på de tre nyproduktionerna gav 72 641 kronor, detta 

multiplicerat med kvoten på 0,9006 ger 65 424 kronor. De justerade priserna för det befintliga 

beståndet låg på 54 811 kronor, och de justerade priset för nyproduktionen låg på 65 424 

kronor. Det verkar alltså existera ett mervärde för att bo i nyproduktion kontra befintligt 

bestånd baserat på den begränsade nyproduktionen som jämförts.  
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6 Slutsatser 
 

Denna pilotstudie har inte statistiskt kunnat konstatera att marknaden tar hänsyn till 

underliggande nettotillgångar när det gäller köp av bostadsrätter, tvärtom visar den att 

marknaden agerar irrationellt i frågan. Denna bild bekräftades också vid en visning av ny 

projekterade bostadsrätter vid Engelbrekt skolan. Den 10 februari besökte jag Veidekke på en 

visning av kvarteret Sädesärlan, av 77 bostadsrätter till salu var 46 stycken sålda. Projektet är 

pågående och kunderna köper lägenheterna utan att ha sett dem i färdigt skick, vilket i sig är 

inte är anmärkningsvärt då det är vanligt förekommande att köp görs innan färdigställande. 

Anmärkningsvärt var att det inte uppvisades någon ekonomisk plan för bostadsrätterna. En 

ekonomisk kalkyl hade upprättats men fanns inte tillgänglig på vare sig visningen eller 

exploatörens hemsida, den kunde jag se endast efter att ha mailat exploatören.  

 

I princip fanns på visningen planritningar över lägenheterna och lite information om faciliteter 

såsom reception med mera, tillsammans med lite bilder. Ekonomiskt fanns mycket att önska 

då man endast kunde utläsa priserna på lägenheterna, det framräknade priset per kvadratmeter 

och avgiftskostnader förknippade till bostadsrätterna. Vidare fanns det möjlighet att hyra 

garage för ca 3 000 i månaden. Det går inte att ta reda på hur många av de 46 köparna av 

bostadsrätterna som bad att få se den ekonomiska kalkylen innan de bestämde sig för köp. 

Men det faktum att den inte fanns tillgänglig på deras visningskontor för projektet ger bilden 

av att få köpare bemödat sig med att begära en sådan.  

 

Det empiriska resultatet ger samma bild av situationen, det finns inget samband mellan 

betalda priser per kvadratmeter i förhållande till föreningens netto tillgångar. Detta resultat är 

naturligtvis inte önskvärd om vi ska utgå från den effektiva marknadsteorin. En lite positivare 

bild av resultatet är att netto tillgångarna för majoriteten av de undersöka objekten är positiv.  

 

Som sagt har det här endast varit en pilotstudie och resultatet skall inte användas för att 

komma till några vedertagna slutsatser, men iakttagelser som gjorts under arbetet och det 

empiriska resultatet får anses kasta ett ljus över ett problem på marknaden, och 

förhoppningsvis kommer vi i framtiden få se utförligare analyser som rimligen kan bekräfta 

det vi kommit fram till här, att marknaden är irrationell. 

 

En mera transparant marknad vore eftersträvansvärt, det gäller dels för 

bostadsrättsföreningarna, för mäklarna, samt för exploatörerna. Av den ursprungliga data som 

var tillgänglig var det en alldeles för stor del av dessa som föll bort på grund av bristande 

redovisning. En mer transparant årsredovisning, där det anges exakt hur stor bostadsrättsarean 

är, hur stor är lokalarean och hur stor hyreslägenhetsarean uppgår till. De två sistnämnda bör 

helt klart skiljas åt inte bara i arean utan även på intäkterna, där de har varsin post i noterna 

till årsredovisningen, där bör även garageintäkter stå för sig självt. 

 

Med en tydligare årsredovisning kan spekulanter av bostadsrätter få en bättre uppfattning om 

ekonomin i föreningen. Samtidigt underlättar en mer standardiserad årsredovisning till att 

föreningar blir mer jämförbara mellan varandra. 

 

Beträffande olika exploatörer så finns det mycket att önska. Jag anser att de borde ta större 

ansvar när det gäller redovisning av olika bostadsrättsprojekt. Exempelvis exploatören 

Veidekke. Ett såpass stort projekt som Sädesärlan är, är min åsikt att relevant ekonomisk 

information borde finnas tillgänglig på projektets hemsida, och givetvis även på visningar. 
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I räkneexemplet i uppsatsen hittade vi ett annat problem, nämligen en kraftigt avvikande 

netto-tillgång, väldigt hög belåning och höga kvadratmeterpriser. På exploatören i fråga Oscar 

Properties hemsida finns ingen ekonomisk information om något objekt tillgänglig, varken för 

slutförda eller pågående projekt. Vid en granskning av de ekonomiska siffror som jag kommit 

över efter mödosamt letande framstår en bild av att exploatören försöker dölja den höga 

skuldsättningen, som är kraftigt avvikande. I samtal med Anette Frumerie som är nytillsatt Vd 

för Besqab betonade hon det jag också kommit fram till, nämligen att det är av största vikt att 

exploatörerna är mer öppna och har inte försöker vilseleda sina kunder. Det riskerar i långa 

loppet att påverka inte bara företaget negativt med missnöjda kunder men det kan också skada 

branschens helhetsförtroende. 

 

Min uppfattning är att om bostadsrättsföreningar tar sitt ansvar och standardiserar deras 

årsredovisningar i kombination med att seriösa och långsiktiga exploatörer på marknaden är 

mer tydliga i den ekonomiska tillgängligheten och redovisningen så kommer på sikt oseriösa 

aktörer inte få utrymme på marknaden.  

 

Mäklarna bör också ta större ansvar och göra den här ekonomiska analysen för varje objekt. 

Det går inte att förvänta sig att bostadsköparna kommer göra egna ekonomiska analyser, 

indikationerna från studien talar ju för att det saknas insikt och rimligen också kunskap för att 

göra sådana. 

 

Önskvärt vore att det i bostadsannonserna förutom begärt kvadratmeterpris och månadsavgift 

också återfanns information om föreningens helhetsekonomi. Hur denna skulle kunna 

redovisas är dessvärre svårare, skulle man ange nettotillgången per kvadratmeter som gjorts i 

denna studie så behövs en standardiserad värderingsmodell, och till skillnad från 

kvadratmeterpriset och avgiften så kommer denna alltid vara en bedömning. 
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Bilagor 
Regressions analys av Nettotillgångens korrelation med avgifterna i bostadsrättsföreningarna 

 
 

Intercept: skärningen på grafens linje, värdet 558,6 är där grafens linje skär Yaxeln när X är 

lika med 0. Tolkningen är att om objektet har 0 kronor i tillgångar per kvm så är avgiften 

558,6 kronor. 

standard error: koefficientens standardavvikelse, det är volatiliteten. Om man studerar "x 

variable 1" så ser man att det är en låg standardavvikelse vilket betyder att den vanligen håller 

sig relativt stabil och nära sitt medelvärde. 

t-stat: test av hypotesen, t-fördelning. Den förklarar om det man kommit fram till är statistiskt 

signifikant, är värdet över 1,96 eller mindre än -1,96 är det du kommit fram till statistisk 

signifikant. Eftersom värdet är 26,8 samt -5,6 är det statistiskt signifikant. Räknas ut som 

coeff./std.er. Interceptets t-stat är ointressant för det kommer alltid vara signifikant, själva 

testet är för x variable 1. 

P-value: p-värdet är den lägsta nivån som man kan förkasta nollhypotesen. Om man vill kolla 

hur stor sannolikhet det är att hypotesen stämmer så kan man ta 1-(p-värdet) för att få fram 

den sannolikheten. Eftersom p-värdet är mycket lågt så stämmer din hypotes med hög 

sannolikhet. 

lower & upper 95%: med 95% konfidens så ligger koefficienten inom intervallet lower & 

upper bound, med andra ord så ligger koefficienten x variable 1 mellan -0,024197633 och -

0,011419048. 

Regressionen säger att desto mer tillgångar du har ju lägre avgift kommer du få eftersom x-

koefficienten är negativ. 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,646244952

R Square 0,417632538

Adjusted R Square 0,404396914

Standard Error 114,5924939

Observations 46

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 414345,1347 414345,1347 31,55367 1,22845E-06

Residual 44 577783,3446 13131,43965

Total 45 992128,4793

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 558,6168939 20,8482007 26,79448946 6,98E-29 516,6001062 600,6336816

X Variable 1 -0,017808341 0,003170286 -5,617265493 1,23E-06 -0,024197633 -0,011419048
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adress
boyta

köpesum
m

a
BRF BOA

årsavgifter
Garage intäkterbostadsintäkter

Årliga lokal intäkterKassa &
 Bank s värdepappe

Lån/kvm
2

Lån Kredins.
Tillgångar

Värde lokaler
Värde Lägenheter

värde garage
Tot Assets/m

2Nettotillgång/m
2

pris/kvm
Justerat pris/kvm

Sm
edsbacksgatan 20, 5 tr

89
5 000 000 kr

        
709

578 344 kr
                

161 850 kr
              

1 176 652 kr
    

13 818 kr
         

9 793 362 kr
          

4 904 545 kr
                  

4 904 545 kr
                      

-
 kr

                         
-

 kr
                    

8 580 kr
       

5 238 kr
-          

56 180 kr
    

61 417 kr
     

David Bagares Gata 26A, 1tr
40

1 695 000 kr
        

1797
866 292 kr

                
-

 kr
                       

269 163 kr
        

4 403 kr
           

7 912 659 kr
          

-
 kr

                              
-

 kr
                                  

-
 kr

                         
-

 kr
                    

150 kr
          

4 253 kr
-          

42 375 kr
    

46 628 kr
     

Oxenstiernsgatan 35
44

1 900 000 kr
        

1742
1 011 451 kr

             
78 952 kr

                 
391 463 kr

        
4 443 kr

           
7 739 625 kr

          
2 392 485 kr

                  
2 392 485 kr

                      
-

 kr
                         

-
 kr

                    
1 598 kr

       
2 845 kr

-          
43 182 kr

    
46 027 kr

     

Birger Jarlsgatan 104F, 4 tr, hiss
34

2 620 000 kr
        

9947
8 421 552 kr

             
997 331 kr

              
52 408 kr

          
4 826 kr

           
48 000 437 kr

        
30 222 152 kr

                
30 222 152 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
3 044 kr

       
1 782 kr

-          
77 059 kr

    
78 841 kr

     

Jungfrugatan 36, 3tr
33

2 400 000 kr
        

3647
1 620 000 kr

             
35 000 kr

                 
707 000 kr

        
2 220 kr

           
8 098 000 kr

          
1 060 606 kr

                  
1 060 606 kr

                      
-

 kr
                         

-
 kr

                    
485 kr

          
1 736 kr

-          
72 727 kr

    
74 463 kr

     

Furusundsgatan 11
27

1 835 000 kr
        

2875
1 913 788 kr

             
141 766 kr

        
52 361 kr

               
43 884 kr

                 
1 122 127 kr

    
4 537 kr

           
13 043 719 kr

        
6 968 408 kr

                  
1 329 818 kr

                      
2 094 440 kr

             
3 544 150 kr

        
2 814 kr

       
1 723 kr

-          
67 963 kr

    
69 686 kr

     

Styrm
ansgatan 3, 4tr ö g

65
3 650 000 kr

        
1123

613 308 kr
                

71 472 kr
               

426 686 kr
              

939 556 kr
        

16 333 kr
         

18 342 147 kr
        

15 788 759 kr
                

12 929 879 kr
                   

2 858 880 kr
             

-
 kr

                    
14 896 kr

     
1 437 kr

-          
56 154 kr

    
57 591 kr

     

Erik Dahlbergsgatan 43
35

1 950 000 kr
        

5717
3 543 504 kr

             
62 700 kr

          
471 885 kr

            
1 661 841 kr

           
1 228 147 kr

    
13 818 kr

         
79 000 000 kr

        
70 801 718 kr

                
50 358 818 kr

                   
18 875 400 kr

           
1 567 500 kr

        
12 599 kr

     
1 219 kr

-          
55 714 kr

    
56 933 kr

     

Erik Dahlbergsgatan 43
36

2 625 000 kr
        

5717
3 543 504 kr

             
62 700 kr

          
475 483 kr

            
1 661 841 kr

           
1 228 147 kr

    
13 818 kr

         
79 000 000 kr

        
70 945 638 kr

                
50 358 818 kr

                   
19 019 320 kr

           
1 567 500 kr

        
12 624 kr

     
1 194 kr

-          
72 917 kr

    
74 111 kr

     

Erik Dahlbergsgatan 29 (M
ässen)

94
5 050 000 kr

        
26399

16 001 000 kr
          

1 792 000 kr
           

5 298 000 kr
    

2 980 kr
           

78 657 000 kr
        

54 303 030 kr
                

54 303 030 kr
                   

-
 kr

                         
-

 kr
                    

2 258 kr
       

722 kr
-             

53 723 kr
    

54 445 kr
     

Skeppargatan 102(m
ässen)

56
3 700 000 kr

        
26399

16 001 000 kr
          

1 792 000 kr
           

5 298 000 kr
    

2 980 kr
           

78 657 000 kr
        

54 303 030 kr
                

54 303 030 kr
                   

-
 kr

                         
-

 kr
                    

2 258 kr
       

722 kr
-             

66 071 kr
    

66 793 kr
     

Sandelsgatan 40, 6tr
65

4 050 000 kr
        

1887
1 077 632 kr

             
47 004 kr

               
-

 kr
                       

1 953 737 kr
    

2 689 kr
           

5 073 480 kr
          

1 880 160 kr
                  

-
 kr

                                  
1 880 160 kr

             
-

 kr
                    

2 032 kr
       

657 kr
-             

62 308 kr
    

62 965 kr
     

Sandelsgatan 40, 3 tr
38

2 425 000 kr
        

1887
1 077 632 kr

             
47 004 kr

               
-

 kr
                       

1 953 737 kr
    

2 689 kr
           

5 073 480 kr
          

1 880 160 kr
                  

-
 kr

                                  
1 880 160 kr

             
-

 kr
                    

2 032 kr
       

657 kr
-             

63 816 kr
    

64 473 kr
     

Nybrogatan 85
44

1 725 000 kr
        

9015
6 761 736 kr

             
1 240 154 kr

           
2 094 742 kr

    
4 049 kr

           
36 500 080 kr

        
37 580 424 kr

                
37 580 424 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
4 401 kr

       
352 kr

             
39 205 kr

    
38 852 kr

     

Nybrogatan 68, 5 tr över gård (bävern)
38

1 520 000 kr
        

9015
6 761 736 kr

             
1 240 154 kr

           
2 094 742 kr

    
4 049 kr

           
36 500 080 kr

        
37 580 424 kr

                
37 580 424 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
4 401 kr

       
352 kr

             
40 000 kr

    
39 648 kr

     

Untravägen 7
136

6 525 000 kr
        

14861
10 492 923 kr

          
192 375 kr

        
503 722 kr

              
2 120 548 kr

    
786 kr

              
11 687 000 kr

        
20 073 678 kr

                
15 264 303 kr

                   
-

 kr
                         

4 809 375 kr
        

1 493 kr
       

707 kr
             

47 978 kr
    

47 271 kr
     

Karlavägen 59C, 3tr
40

2 875 000 kr
        

3099
1 785 252 kr

             
108 379 kr

            
708 908 kr

              
1 735 639 kr

    
8 176 kr

           
25 339 600 kr

        
25 817 221 kr

                
21 482 061 kr

                   
4 335 160 kr

             
-

 kr
                    

8 890 kr
       

714 kr
             

71 875 kr
    

71 161 kr
     

Valhallavägen 174, 4 tr
89

4 300 000 kr
        

2124
1 199 860 kr

             
680 004 kr

              
1 032 638 kr

    
8 947 kr

           
19 000 000 kr

        
20 606 182 kr

                
20 606 182 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
10 189 kr

     
1 243 kr

          
48 315 kr

    
47 072 kr

     

Valhallavägen 16, 2 tr
116

6 550 000 kr
        

4054
1 753 896 kr

             
299 450 kr

            
-

 kr
                       

708 486 kr
        

1 233 kr
           

5 000 000 kr
          

11 978 000 kr
                

-
 kr

                                  
11 978 000 kr

           
-

 kr
                    

3 129 kr
       

1 896 kr
          

56 466 kr
    

54 569 kr
     

Artillerigatan 87
39

2 115 000 kr
        

1384
774 996 kr

                
213 280 kr

              
839 248 kr

        
3 251 kr

           
4 500 000 kr

          
6 463 030 kr

                  
6 463 030 kr

                      
-

 kr
                         

-
 kr

                    
5 276 kr

       
2 025 kr

          
54 231 kr

    
52 206 kr

     

Artillerigatan 87, 2½ tr
33

2 200 000 kr
        

1384
774 996 kr

                
213 280 kr

              
839 248 kr

        
3 251 kr

           
4 500 000 kr

          
6 463 030 kr

                  
6 463 030 kr

                      
-

 kr
                         

-
 kr

                    
5 276 kr

       
2 025 kr

          
66 667 kr

    
64 642 kr

     

Linnégatan 20,6 tr HÖGST UPP!
42

2 650 000 kr
        

2429
1 262 569 kr

             
182 966 kr

              
901 619 kr

        
472 kr

              
1 146 750 kr

          
5 544 424 kr

                  
5 544 424 kr

                      
-

 kr
                         

-
 kr

                    
2 654 kr

       
2 182 kr

          
63 095 kr

    
60 914 kr

     

Artem
isgatan 13  2 tr

31
2 100 000 kr

        
2836

1 045 666 kr
             

413 459 kr
            

634 834 kr
              

2 712 613 kr
    

10 833 kr
         

30 722 393 kr
        

35 775 754 kr
                

19 237 394 kr
                   

16 538 360 kr
           

-
 kr

                    
13 571 kr

     
2 738 kr

          
67 742 kr

    
65 004 kr

     

Gum
shornsgatan 9, 2 tr

57
4 000 000 kr

        
12155

6 090 514 kr
             

2 648 853 kr
           

897 166 kr
        

3 484 kr
           

42 349 043 kr
        

80 268 273 kr
                

80 268 273 kr
                   

-
 kr

                         
-

 kr
                    

6 678 kr
       

3 193 kr
          

70 175 kr
    

66 982 kr
     

Grevgatan 20
36

2 200 000 kr
        

2272
1 117 488 kr

             
106 176 kr

              
4 173 551 kr

    
-

 kr
               

-
 kr

                      
3 217 455 kr

                  
3 217 455 kr

                      
-

 kr
                         

-
 kr

                    
3 253 kr

       
3 253 kr

          
61 111 kr

    
57 858 kr

     

Riddargatan 20
41

2 675 000 kr
        

2440
757 443 kr

                
186 900 kr

        
84 396 kr

               
17 773 kr

                 
9 808 107 kr

    
4 098 kr

           
10 000 000 kr

        
8 586 916 kr

                  
538 576 kr

                         
3 375 840 kr

             
4 672 500 kr

        
7 539 kr

       
3 441 kr

          
65 244 kr

    
61 803 kr

     

Riddargatan 20
60

4 500 000 kr
        

2440
757 443 kr

                
186 900 kr

        
84 396 kr

               
17 774 kr

                 
9 808 107 kr

    
4 098 kr

           
10 000 000 kr

        
8 586 946 kr

                  
538 606 kr

                         
3 375 840 kr

             
4 672 500 kr

        
7 539 kr

       
3 441 kr

          
75 000 kr

    
71 559 kr

     

Riddargatan 20
94

5 250 000 kr
        

2440
757 443 kr

                
186 900 kr

        
84 396 kr

               
17 775 kr

                 
9 808 107 kr

    
4 098 kr

           
10 000 000 kr

        
8 586 976 kr

                  
538 636 kr

                         
3 375 840 kr

             
4 672 500 kr

        
7 539 kr

       
3 441 kr

          
55 851 kr

    
52 410 kr

     

Linnégatan 17 A, 5 tr
70

4 650 000 kr
        

2036
985 191 kr

                
503 546 kr

              
5 025 650 kr

    
5 650 kr

           
11 500 000 kr

        
15 258 970 kr

                
15 258 970 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
9 965 kr

       
4 316 kr

          
66 429 kr

    
62 113 kr

     

Karlaplan 21 A, 1 tr
55

3 550 000 kr
        

37833
7 783 756 kr

             
5 320 155 kr

         
3 517 789 kr

           
25 518 809 kr

  
4 441 kr

           
168 000 000 kr

     
319 405 867 kr

              
106 599 667 kr

                 
212 806 200 kr

        
-

 kr
                    

9 117 kr
       

4 676 kr
          

64 545 kr
    

59 869 kr
     

Nybrogatan 38A, 2 tr ög
40

1 840 000 kr
        

2267
1 076 820 kr

             
868 383 kr

              
1 205 184 kr

    
7 234 kr

           
16 400 000 kr

        
26 314 636 kr

                
26 314 636 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
12 139 kr

     
4 905 kr

          
46 000 kr

    
41 095 kr

     

Stureparken 2
66

3 000 000 kr
        

7775
4 276 425 kr

             
473 769 kr

            
1 192 508 kr

           
55 228 730 kr

  
9 003 kr

           
70 000 000 kr

        
55 087 366 kr

                
36 136 606 kr

                   
18 950 760 kr

           
-

 kr
                    

14 188 kr
     

5 185 kr
          

45 455 kr
    

40 269 kr
     

Stureparken 2
68

4 275 000 kr
        

7775
4 276 425 kr

             
473 769 kr

            
1 192 508 kr

           
55 228 730 kr

  
9 003 kr

           
70 000 000 kr

        
55 087 366 kr

                
36 136 606 kr

                   
18 950 760 kr

           
-

 kr
                    

14 188 kr
     

5 185 kr
          

62 868 kr
    

57 683 kr
     

Valhallavägen 137, 1 tr
121

6 600 000 kr
        

16425
5 509 108 kr

             
1 782 687 kr

     
2 331 223 kr

           
1 231 328 kr

    
441 kr

              
7 236 924 kr

          
115 210 296 kr

              
70 643 121 kr

                   
-

 kr
                         

44 567 175 kr
      

7 089 kr
       

6 649 kr
          

54 545 kr
    

47 897 kr
     

Regeringsgatan 86, 2 tr
44

1 600 000 kr
        

848
489 888 kr

                
469 484 kr

              
803 534 kr

        
10 301 kr

         
8 735 000 kr

          
14 226 788 kr

                
14 226 788 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
17 724 kr

     
7 424 kr

          
36 364 kr

    
28 940 kr

     

Kom
m

endörsgatan 44, 3 tr
70

4 200 000 kr
        

2796
1 111 000 kr

             
290 997 kr

        
1 675 881 kr

           
747 098 kr

        
12 876 kr

         
36 000 000 kr

        
58 059 198 kr

                
50 784 273 kr

                   
-

 kr
                         

7 274 925 kr
        

21 032 kr
     

8 157 kr
          

60 000 kr
    

51 843 kr
     

Jungfrugatan 64, ½ tr
48

2 975 000 kr
        

2510
675 192 kr

                
45 564 kr

               
497 701 kr

              
4 748 137 kr

    
-

 kr
               

-
 kr

                      
16 904 408 kr

                
15 081 848 kr

                   
1 822 560 kr

             
-

 kr
                    

8 626 kr
       

8 626 kr
          

61 979 kr
    

53 353 kr
     

Skeppargatan 39
67

2 580 000 kr
        

2010
1 007 280 kr

             
504 252 kr

              
1 054 927 kr

    
3 112 kr

           
6 256 000 kr

          
15 280 364 kr

                
15 280 364 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
8 127 kr

       
5 015 kr

          
38 507 kr

    
33 493 kr

     

Skeppargatan 39 nb, över gård
73

3 175 000 kr
        

2010
1 007 280 kr

             
504 252 kr

              
1 054 927 kr

    
3 112 kr

           
6 256 000 kr

          
15 280 364 kr

                
15 280 364 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
8 127 kr

       
5 015 kr

          
43 493 kr

    
38 479 kr

     

Valhallavägen 128 / Sibyllegatan
92

4 500 000 kr
        

4194
2 036 640 kr

             
290 430 kr

        
869 034 kr

              
2 045 653 kr

    
1 216 kr

           
5 100 000 kr

          
33 595 114 kr

                
26 334 364 kr

                   
-

 kr
                         

7 260 750 kr
        

8 498 kr
       

7 282 kr
          

48 913 kr
    

41 631 kr
     

Valhallavägen 155, 1/2 tr m
ot gård

112
6 900 000 kr

        
2309

1 103 868 kr
             

891 380 kr
              

1 090 933 kr
    

3 464 kr
           

8 000 000 kr
          

27 011 515 kr
                

27 011 515 kr
                   

-
 kr

                         
-

 kr
                    

12 169 kr
     

8 705 kr
          

61 607 kr
    

52 902 kr
     

Birger Jarlsgatan 120 C
32

2 170 000 kr
        

6495
1 908 796 kr

             
760 772 kr

        
1 832 168 kr

           
2 586 991 kr

    
1 537 kr

           
9 982 500 kr

          
74 539 542 kr

                
55 520 242 kr

                   
-

 kr
                         

19 019 300 kr
      

11 875 kr
     

10 338 kr
       

67 813 kr
    

57 475 kr
     

Grev M
agnigatan 13

40
2 925 000 kr

        
1460

610 368 kr
                

628 113 kr
              

1 070 413 kr
    

-
 kr

               
-

 kr
                      

19 033 727 kr
                

19 033 727 kr
                   

-
 kr

                         
-

 kr
                    

13 768 kr
     

13 768 kr
       

73 125 kr
    

59 357 kr
     

Nybrogatan 23 B, 1 tr
37

1 860 000 kr
        

2965
181 647 kr

                
1 410 890 kr

           
1 829 176 kr

    
-

 kr
               

-
 kr

                      
42 754 242 kr

                
42 754 242 kr

                   
-

 kr
                         

-
 kr

                    
15 037 kr

     
15 037 kr

       
50 270 kr

    
35 234 kr

     

Karlavägen 52
30

2 500 000 kr
        

3589
1 291 941 kr

             
112 065 kr

            
3 262 462 kr

           
1 904 568 kr

    
13 818 kr

         
49 590 000 kr

        
103 345 085 kr

              
98 862 485 kr

                   
4 482 600 kr

             
-

 kr
                    

29 328 kr
     

15 510 kr
       

83 333 kr
    

67 824 kr
     

Birger Jarlsgatan 82, 6tr
62

2 500 000 kr
        

15703
5 935 584 kr

             
10 731 992 kr

         
6 872 232 kr

    
4 733 kr

           
74 325 000 kr

        
325 211 879 kr

              
325 211 879 kr

                 
-

 kr
                         

-
 kr

                    
21 148 kr

     
16 415 kr

       
40 323 kr

    
23 908 kr

     

Birger Jarlsgatan 78, 6tr (sam
m

a f som
 82)

46
3 350 000 kr

        
15703

5 935 584 kr
             

10 731 992 kr
         

6 872 232 kr
    

4 733 kr
           

74 325 000 kr
        

325 211 879 kr
              

325 211 879 kr
                 

-
 kr

                         
-

 kr
                    

21 148 kr
     

16 415 kr
       

72 826 kr
    

56 411 kr
     

Emp
i

ri 

kalkyl 


