
Fastighetskrönikan är åter med nya 
tankar och en lista som du kan ha med 
dig vid köp eller försäljning av en bostad 
eller en investeringsfastighet! 
Punkterna nedan kan ge dig som säljare en större utväx-
ling på pengarna och för dig som köpare - ta med dig detta 
om säljaren mot förmodan glömt bort någon detalj! Många 
av sakerna gäller vid köp eller inför försäljning av vilket 
objekt som helst. 

Den första saken som man inte nog kan 
understryka är att vara en säljare också 
när du köper.  

D v s tänk att du ska sälja in dig som köpare. Även om du 
och säljaren är motparter och det är en förhandling, se till 
att vara en extremt bra, positiv, artig och påläst säljande 
köpare.

Utsidan är det första du ser. D v s kör upp på infarten och 
titta på vad du ser. Objekt som har en sämre utsida och 
därmed inte ger ett så bra första intryck kan vara fina 
investeringsobjekt då du med enkla medel kan förvandla 
utsidan till ett ”wow”! Säljare- vad kan du göra åt detta 
inför försäljningen?

Har objektet du ska köpa i investeringssyfte för låga hyror 
jämfört med nuvarande marknadshyror? I så fall finns 
en fördel, d v s du kan ta över objektet, förbättra det och 
inom gällande regelverk justera hyrorna till en mer mark-
nadsmässig nivå så att avkastningsvärdet ökar till den 
dagen du ska sälja vidare. 

Använd alternativ vid förhandlingen. Även om förhand-
lingen kräver ett eget avsnitt är det bra att ha med sig 
åtminstone grundbulten och grundpelaren, den så kallade 
vita fredsflaggan i början av förhandlingen. Om säljaren 
vill ha 150 000 € för objektet kan du acceptera detta och 
vifta med fredsflaggan. Dock med tillägget att säljaren i så 
fall måste ta hand om att fixa gården, måla fasaden, städa 
bort allt bråte och byta taket (alternativ 1).  
Däremot, om du som köpare måste ta hand om det och 
du köper i befintligt skick är ditt bud istället 100 000 € 
(alternativ 2). Tredje alternativet är ingen affär.  
Man kan också ge överbud på t.e.x. 10 % givet att säljaren 
verkligen tar hand om alla de saker du som köpare ser är 
bristfälliga. För många köpare är färdigställda arbeten mer 
värt än pengar. Du kan bara med denna metod med olika 
alternativ vara mycket mera kreativ i förhandlingen.  
Gäller både köpare och säljare!  

Känn din marknad och ha superb kun-
skap om gator, området och prisbild!

Många ytskikt betalar ofta tillbaka sig när du en dag ska 
sälja vidare. Däremot är våtutrymmen ofta kostsamma att 
renovera och ger ibland dålig utväxling på kort sikt om 
du inte själv har mycket bra kunskap inom området och 
kan utföra våtrumsarbeten. Ifall våtutrymmet passerat 
sin tekniska livslängd är det bra att åtminstone överväga 
renovering. Däremot är ett 10-årigt badrum i acceptabelt 
skick sällan värt att renovera på kort sikt.  

Vid renovering av ytskikt ska man satsa på material i mell-
anprisskiktet, d v s det är sällan värt att satsa på kostsam-
ma tillägg. Grundstandard i fina ljusa färger är oftast en 
bra början. Ta inspiration från inredare som kan! 

Taket är en psykologisk sak för många spekulanter, D v s 
devisen ”om taket är bra är huset bra” gäller fortfarande 
för många. Jag säger inte att alla säljare ska byta tak före 
försäljning men det är en stor och viktig sak för många 
köpare. 

Hitta kreativa sätt att finansiera om du har begränsat 
med pengar. T e x ägarskapsfinansiering där du hittar en 
husägare som till 100 % äger huset (utan sin bank) och har 
betalat av sina lån. Kanske banken ger dig 70 % i lån och 
så kan du fördröja de återstående 30 %, d v s betala av till 
ägaren i ett senare skede (t e x från kommande hyresin-
täkter) eller om du gör en lyckad vidareförsäljning där du 
också bjuder med den nuvarande ägaren i följdaffären.

Titta som köpare på många fler objekt men överfundera 
inte. Sök, gå på visningar, var aktiv 

och hitta egna och nya vägar. 

Hoppas alla har en fantastisk 
novembermånad. Vi ses snart 
ute på någon visning!
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