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Datum 2008-06-02 
 
Nivå Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 poäng 
 
Författare Tano Colmet  Lisa Svensson 
 
Handledare Per Janze 
 
Titel Bostadsrättsföreningar – Konsten att uppnå ekonomisk stabilitet 
 
Problem Bostadsrättsmarknaden växer sig allt större och starkare och det är viktigt för 

bostadsrättsföreningar att, med kompetens och medvetenhet om framtiden, noga 
planera sin ekonomi. Detta för att bibehålla och stärka sitt förtroende gentemot 
marknaden och inte gå i konkurs. 

 

Syfte Syftet är att beskriva ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt samt 
undersöka vad en bostadsrättsförening ska ta i beaktande för att uppnå 
ekonomisk stabilitet. 

 
Metod I denna uppsats har en kvalitativ metod tillämpats. Metoden valdes eftersom 

målpopulationen för denna uppsats är förhållandevis liten. Författarna har valt 
att intervjua en styrelseledamot på två olika bostadsrättsföreningar samt en 
person på SBC som har erfarenhet gällande ombildningar och ekonomiska 
planer. 

 
Slutsats Minst 2/3 av hyresgästerna i en fastighet måste slå sig samman i en bildad 

bostadsrättsförening. För att sedan gemensamt genomgå en ombildningsprocess 
och slutligen bli fastighetsägare. Viktiga faktorer som en bostadsrättsförening 
bör lägga stor vikt på vid upprättandet av den ekonomiska planen samt den 
ekonomiska förvaltningen är underhålls-, reparations- och räntekostnaderna. 
Föreningen fungerar som en organisation och bör präglas av drivkrafterna 
kompetens, innovation samt effektivitet för att uppnå ekonomisk stabilitet. 
Tiden för planering av ekonomin och kunskaperna från en 
bostadsrättsorganisation är också viktiga. 
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Level Bachelor thesis in Business Administration, 15 points  
 
Authors Tano Colmet  Lisa Svensson 
  
Tutor Per Janze 
 
Title Tenant–owner´s association – The art to achieve economic stability 
 
Problem The tenant–owner homes market have achieved an extensive growth and it is 

very important for the tenant–owner´s association to carefully plan for the future 
economy. In order to maintain and strengthen its confidence towards the market 
and not go bankrupt.   

 
Purpose The purpose is to describe the reorganization process from a rented apartment to 

a tenant-ownership and to examine what a tenant–owner´s association should 
take into consideration in order to achieve economic stability.  

 
Method In this thesis a qualitative method has been applied. The method was chosen 

since the target group for this thesis is relatively small. The authors have chosen 
to interview board members in two different tenant-owner associations and a 
representative from SBC who has experienced current reorganizations and 
economic plans.   

 
Conclusion At least 2/3 of the tenants in the real estate must go together in a tenant-owner´s 

association, in order to undergo a reorganizations process and finally become 
real–estate owner. Important factors that an association should take into 
considerations are the costs of maintenance, repairs and interests. The 
association functions as an organization and needs to be characterized by the 
driving forces competence, innovation and effectiveness in order to achieve 
economic stability. The time for the planning of the economy and the knowledge 
from a tenant owner homes organization is also important.    
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med att ge en inblick samt diskussion kring uppsatsens ämne. 

Avslutningsvis presenteras problemformuleringen, syfte och dess avgränsningar. 

 

Under slutet av 1800-talet bildades de allra första bostadsrättsföreningarna med syftet att 

medlemmarna gemensamt skulle införskaffa sig en fastighet. På den tiden var det svårt att 

enskilt ha råd med ett boende. På 1930-talet tillkom bostadsrättslagen, Brl, som införde 

rättvisa och ordning för de som var medlemmar i en bostadsrättsförening. (Törning et al, 

2001, s.7-8) Bostadsrätten symboliserade ett bra alternativ till hyresrätten. Under 1970- och 

1980- talet växte sig denna marknad större och starkare och det ombildades, byggdes och 

renoverades som aldrig förr. Under denna tidsperiod bortsågs det från kostnaderna, eftersom 

det var billigt att låna pengar samt att priset på bostadsrätter steg för varje dag. Folk varken 

förstod eller hade intresse av innebörden gällande föreningens storlek på andelen lånat kapital 

samt betydelsen av föreningens årsredovisning och uppvisat resultat. (Isacson, 2006, s.10) 

 

I början av 1990-talet hände det som fåtalet hade förväntat sig, Sverige drabbades av en svår 

ekonomisk kris och försvaret av den svenska kronan innebar kraftiga räntehöjningar. Detta 

resulterade i ekonomiska problem för många bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. 

Efter krisen blev det allt viktigare för bostadsrättsköpare att se över och granska 

bostadsrättsföreningarnas årsredovisning och ekonomiska planering, istället för att se på 

själva lägenheten. Detta bevisar att det inte finns något ont som inte tillbringar något gott. 

(Isacson, 2006, s.11) Bostadsrättsmarknaden rör sig upp och ner och det är därför av stor vikt 

för en bostadsrättsförening att utforma en god ekonomisk planering, som tar hänsyn till 

föreningens ekonomiska stabilitet 1.  

 

                                                           
1 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 
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Fenomenet ombildning från hyresrätt till bostadsrätt har blivit allt mer populärt och vanligt 

förekommande sedan slutet av 1990-talet. Ombildningen innebär att en ägarförändring sker 

när en fastighet övergår från hyresrätt till bostadsrätt. Till en början förekom de första 

ombildningarna främst i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, men med tiden har 

det även blivit vanligt i mindre städer. (Uggla, 2003, s.70) Spridningen har grundat sig i att 

individen har associerat bostadsrätter till goda framtida investeringar och kapitalvinster 

(Isacson, 2006, s.10). Ombildningen bidrar till att innehavaren av lägenheten får tillgång till 

en bostadsrätt, som till skillnad från en hyresrätt, kan köpas och säljas på bostadsmarknaden. 

Bostadsrätten, som innehavaren äger, är en ekonomisk andel i en förening, det vill säga 

bostadsrätterna i en fastighet utgör tillsammans en bostadsrättsförening. Bostadsrätten ger 

ägaren nyttjanderätt till lägenheten på obestämd tid. (Stangendahl, 1994, s.53) Individen som 

innehar en bostadsrätt upplever oftast att den äger sin lägenhet, men rent fysiskt kan detta 

aldrig förekomma. Det är istället bostadsrättsföreningen som är ägare av fastigheten som 

lägenheten är belägen i. (Olsson, 2003, s.9) Bostadsrättshavaren och därmed medlemmen i 

föreningen, har rätt att bo i lägenheten. Det är denna rätt som kallas bostadsrätt. (Vad är 

bostadsrätt?, 2008) 

 

1.1 SBC’s bakgrund 

SBC är Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation, då den bildades år 1921. Vid bildandet var 

organisationen en ekonomisk förening, men år 2000 blev den ett aktiebolag och moderbolaget 

heter numera SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Det är ett ledande kunskaps- och 

tjänsteföretag. Dessutom är de en av de stora aktörerna på den svenska marknaden för 

byggandet av bostadsrätter och tjänsteutbudet till bostadsrättsföreningar. Organisationen 

arbetar för att förenkla ledarrollen samt utvecklandet av bostadsrättsföreningar. 

(Årsredovisning, 2006) De bistår med en del olika tjänster, såsom ekonomisk/teknisk 

förvaltning, ombyggnad, juridik samt projektutveckling. SBC har kontor i Stockholm, 

Göteborg, Västerås, Malmö, Sundsvall och Uppsala med cirka 230 medarbetare. 

Organisationen är uppdelad i två olika affärsområden, den ena är projektutveckling och den 

andra är ekonomisk förvaltning. Förvaltningstjänsterna bedrivs inom moderbolaget och 

projektutvecklingen inom dotterbolaget SBC Mark AB. De förvaltar idag cirka 5 000 

bostadsrättsföreningar och fungerar som en remissinstans för bostadsrättsliga frågor samt 

företräder sina föreningar vid förhandlingar med stat och kommun. 
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Bostadsrättsorganisationen är sedan många år tillbaka ledande gällande ombildningar från 

hyresrätt till bostadsrätt. Vid ombildningarna sker ett starkt samarbete mellan SBC’s jurister 

och ekonomer. (Sveriges BostadsrättsCentrum AB, 2008) I takt med att 

bostadsrättsmarknaden expanderar i Sverige, förser SBC både styrelsemedlemmar samt 

övriga bostadsrättshavare med ett heltäckande kursutbud. Det bidrar med ökad medvetenhet 

om denna boendeform. (Detta är SBC ek för, 2008) 
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Figur 1: SBC’s organisation (Organisation, 2008).  

 

I Västerås har SBC varit med och ombildat tre bostadsrättsföreningar och därmed hanterat 

föreningarnas ekonomiska förvaltning. Dessutom har de övertagit redan ombildade 

bostadsrättsföreningar från andra bostadsrättsorganisationer. 2 

                                                           
2 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 
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1.2 Problemdiskussion 

Bostadsrättsmarknaden växer sig allt större och starkare och det är viktigt för 

bostadsrättsföreningar att, med kompetens och medvetenhet om framtiden, noga planera sin 

ekonomi. Detta för att bibehålla och stärka sitt förtroende gentemot marknaden och inte gå i 

konkurs. 3 Författarna har uppfattningen om att bostadsrätten har fått en stark ställning i 

dagens samhälle. De ansåg därför det vara intressant samt viktigt att framhäva de 

bakomliggande faktorerna som kan förklara en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning.  

 

Författarna har valt att beskriva hur ombildningen från en hyresrätt till bostadsrätt går till.  

Tyngdpunkten i uppsatsen är att granska vad två bostadsrättsföreningar och 

förvaltarorganisationen SBC anser vara de främsta faktorerna att iaktta för att uppnå 

ekonomisk stabilitet. Författarna kommer att ta hänsyn till föreningarnas ekonomiska planer 

och tydliggöra om verkligheten avvikit från planerna och orsakerna till det. Vidare kommer 

att undersökas hur detta påverkat föreningarnas ekonomi. Informationen ska sedan analyseras 

och slutsatser ska dras för att komma fram till vad en bostadsrättsförening ska beakta vid 

utformningen av den ekonomiska planen. Dessutom kommer författarna att belysa vilka 

faktorer som är viktiga för att föreningen ska ha fortsatt god ekonomi. Beskrivningen av 

ombildningen är till för att ge läsarna en ökad förståelse för uppsatsämnet.  

 

Det aktuella ämnet kom på tal eftersom en av författarna, i nuläget, bor i en hyresrätt som 

håller på att ombildas till bostadsrätt och därmed ingå i en bostadsrättsförening. 

Förvaltarföretaget som hjälper till vid ombildningen är SBC.  

 

                                                           
3 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 



Inledning 

6 

1.3 Problemformulering 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån problemfrågan nedan. 

• Vad ska en bostadsrättsförening ta i beaktande i sin ekonomiska planering för att 

uppnå ekonomisk stabilitet?  

För att uppsatsen ska kunna besvara problemfrågan kommer nedanstående delproblem att 

behandlas. 

• Hur går man tillväga för att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt? 

• Vad har SBC för betydelse för en bostadsrättsförenings ekonomiska planering? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt samt undersöka vad 

en bostadsrättsförening ska ta i beaktande för att uppnå ekonomisk stabilitet. 

 

1.5 Avgränsningar  

Författarna ska i denna uppsats beskriva ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt. 

Vidare ska undersökas vad som ska beaktas vid bildandet samt fortlevnaden av föreningarna 

gällande den ekonomiska planeringen. Studien avgränsas till att granska två av Västerås 

bostadsrättsföreningars ekonomi, med SBC som förvaltarorganisation. Den kommer att 

präglas av bostadsföreningarnas perspektiv och inte utav de enskilda bostadsrättshavarnas 

perspektiv. Uppsatsen kommer att vara ämnad för hyresgäster som är intresserade av att 

ombilda från hyresrätt till bostadsrätt samt för medlemmar som förvaltar relativt nyombildade 

bostadsrättsföreningar. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs val av tillvägagångssätt vid insamling av data samt genomförande av 

detta. Kapitlet syftar till att läsaren ska kunna bedöma uppsatsens trovärdighet genom att 

följa författarnas arbetsgång, tankar och åsikter.  

 

2.1 Datainsamling 

Till grund och stöd för denna undersökning har författarna använt sig av två olika typer av 

data, den ena är sekundärdata och den andra är primärdata. Sekundärdata är information som 

tidigare samlats in, av andra personer, för ett annat än uppsatsens aktuella syfte. Dessa data 

finns tillgängliga i till exempel böcker, tidskrifter och artiklar. (Björklund & Paulsson, 2003, 

s.67) Informationen bidrar med problemområdets referensram och teoretiska bakgrund. 

Primärdata är den information som författarna själva samlar in, det vill säga data som inte 

redan finns tillgänglig (Andersen, 1998, s.150). Primärdata används i uppsatsen för att 

beskriva och förklara det specifika problemet och leda till de avslutande slutsatserna. 

 

För att skapa sig en överblick och förståelse av problemområdet började författarna med att 

utföra en litteratursökning av sekundärdata. Genomförandet av en litteratursökning gör att 

undersökaren kan ta del av mycket information på kort tid (Björklund & Paulsson, 2003, s.69-

70). Vid sökning av böcker inom ämnesområdet användes databasen BOOK-IT vid 

Mälardalens Högskolas bibliotek. Sökorden som användes, ensamma eller i kombination med 

varandra, var ”bostadsrättsföreningar”, ”kalkylering”, budget” och ”budgetering”. Böcker 

som kom till användning var metodböcker samt andra böcker som berörde ämnet. Fortsatt 

sökning skedde på Västerås Stadsbibliotek, där ett flertal böcker hittades och har använts som 

underlag för problemområdet och referensramen.  

 

Kontakt och därmed kännedom har tidigare funnits med SBC, varför det blev naturligt för 

författarna att skapa en relation med förvaltarorganisationen. De tidigare kontakterna med 
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SBC har inte inneburit personliga relationer och påverkar därför inte författarnas syn på 

organisationen och dess arbetssätt. SBC kontaktades väldigt tidigt i uppsatsskrivandet och till 

en början var det Lena Nöjd som var kontaktperson. Det var tänkt att Nöjd skulle bidra med 

relevant information avseende fyra olika bostadsrättsföreningar. På grund av att hon tillhör 

Stockholmskontoret kunde hon inte hjälpa till med rollen som kontaktperson, ärendet 

skickades vidare till Västeråskontoret. Efter besök hos SBC i Västerås har författarna haft 

kontakt med Helena Klåvus som bistått med relevant information i form av sekundärdata. 

Informationen avsåg beskrivningar av fyra olika bostadsrättsföreningars ekonomiska planer 

och årsredovisningar under ett antal år bakåt i tiden. Efter kontakt med samtliga 

bostadsrättsföreningar fick författarna besked om att endast två föreningar var villiga att ställa 

upp i undersökningen. De andra två ansåg sig inte ha tiden för att ställa upp på en intervju. 

Författarna kontaktade återigen Klåvus för att undersöka möjligheten till att få information 

om två nya bostadsrättsföreningar. Det framkom att det inte fanns fler föreningar att tilldela 

författarna.  

 

Data har även sökts på SBC´ s hemsida, i databasen Libris och Diva, där många relevanta 

böcker och examensarbeten hittades. En del av böckerna och arbetena fanns tillgängliga vid 

Mälardalens Högskola och en annan del på andra högskolor i Sverige. De böcker som ansågs 

komma till nytta för uppsatsen lånades och beställdes hem från andra högskolor. I Libris 

hittade författarna en väldigt bra e-bok, Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, som 

de har laddat ner och tagit del av. De har inte hittat någon tidigare uppsats som har haft 

samma infallsvinkel, gällande att undersöka och analysera viktiga faktorer att ta hänsyn till 

för bostadsrättsföreningars ekonomiska planering. Detta anses vara positivt, då uppsatsen 

förhoppningsvis kommer att komma fram till något nytt och få en ”egen prägel”. 

 

Vid sökning av artiklar inom området ombildning till bostadsrätter samt dess ekonomi sökte 

författarna i databaserna Mediearkivet, Google, ABI/Inform, Artikelsök, Elin samt PressText. 

Sökorden som använts ensamma eller i kombination av varandra var ”bostadsrättsföreningar”, 

”kalkylering”, ”kalkyl”, ”budget”, ”budgetering”, ”ekonomisk plan”, ”calculation”, ”tenant-

owner” samt ”tenant-owner’s association”. I databasen ABI/Inform hittades en relevant artikel 

som använts för att koppla ihop problematiken med teoretiska grunder. Artikeln är skriven av 
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Henry Mintzberg och har titeln The Effective Organization, Forces and Forms. Artikeln har 

bidragit med information till den modell som kommer att behandlas i uppsatsen. Dessutom 

har författarna genomfört intervjuer och därmed insamlat primärdata för det specifika 

problemområdet.  

 

2.2 Modell 

Författarna har valt att göra en egen bearbetning av Mintzbergs Pentagonmodell (1991, s.57) 

och inriktar sig på drivkrafterna kompetens, effektivitet, och innovation. Dessa drivkrafter har 

valts eftersom de kan tillämpas på en bostadsrättsförening och beskriva vad som råder inom 

organisationen. Modellen förklaras grundligare i teorikapitlet och tillämpas i analysdelen där 

den sammankopplas med empiristudien. Den används för att framhäva vad som krävs för att 

en bostadsrättsförening ska uppnå god ekonomi.  

 

 De övriga krafterna valde författarna att bortse ifrån, då de inte ansågs vara krafter som kan 

sammankopplas med en bostadsrättsförening. De ansågs vara krafter som mer kan tillämpas 

och förklara strukturen i vinststrävande företag, som består av chefer och anställda. När 

drivkraften direktioner dominerar vill cheferna ha personlig kontroll på allt som händer inom 

organisationen (Mintzberg, 1991, s.56). Denna drivkraft är vanlig i organisationer som byter 

inriktning (Mintzberg, 1991, s.56). Vidare finns de två drivkrafterna kooperation och 

konkurrens. Kraften kooperation beskriver hur organisationen utgör en ideologi, som till 

exempel politiska partier. Organisationer som innefattar drivkraften konkurrens löper stor risk 

för att splittras, eftersom de anställda ständigt försöker övervinna varandra. Mintzberg skriver 

att dessa två krafter är ytterst ovanligt förekommande i organisationer. Den sista drivkraften 

som tas upp är koncentration. Denna kraft syftar till att alla enheter inom en organisation ska 

fokusera sig på vissa specifika marknader. Organisationen ska inrikta sig på bestämda 

målgrupper för att kunna tillfredställa deras behov på bästa sätt. (Mintzberg, 1991, s.57) 
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2.3 Metodval 

Det finns två olika metoder att tillämpa när data ska insamlas. Den ena är en kvantitativ studie 

och den andra benämns som kvalitativ studie. (Björklund & Paulsson, 2003, s.63) Det som 

skiljer dessa två tillvägagångssätt åt är hur data samlas in och bearbetas, det vill säga 

analyseras och tolkas (Andersen, 1998, s.24). En kvantitativ undersökning innefattar data som 

kan mätas eller värderas numeriskt (Björklund & Paulsson, 2003, s.63). Metoden fokuserar på 

att hitta samband mellan olika variabler och framställa dessa i diagram, tabeller eller grafiska 

modeller (Andersen, 1998, s.48). En kvantitativ undersökningsmetod klarar inte av att 

beskriva problematiken på en djupgående nivå, utan leder till en ytlig beskrivning 

(Andersson, 1994, s.75).  

 

I denna uppsats har en kvalitativ metod tillämpats, för att skapa en djupare förståelse för ett 

specifikt problemområde. Den valda undersökningsmetoden och den kvantitativa metoden 

skiljer sig även åt gällande strukturen. Struktureringsgraden innebär i vilken utsträckning 

intervjufrågorna är styrda i förväg eller är beroende av situationen. Den kvalitativa 

undersökningen symboliseras av frågetekniker som är ostrukturerade, det vill säga utan fasta 

svarskategorier. (Andersen, 1998, s.152) Undersökningen anpassas till varje enskild 

respondent genom att olika följdfrågor uppkommer beroende på varje enskilt svar. Den 

kvalitativa metoden valdes för att ge respondenterna möjligheten att utveckla sina svar och 

därmed ge undersökningen en ökad bredd av förståelse inom ämnet. Om författarna istället 

hade använt sig av en kvantitativ metod, i form av fasta frågor i enkäter, skulle troligtvis 

många viktiga åsikter inte kommit med. Metoden valdes även eftersom syftet med uppsatsen 

är ämnat att skapa större inblick i ämnesområdet än vad som kan framställas genom statistiska 

redovisningsformer. Dessutom är målpopulationen för denna uppsats förhållandevis liten och 

därmed anses tillämpningen av den kvalitativa metoden passa. Uppsatsen genomsyras av ett 

deduktivt tillvägagångssätt. Den deduktiva metoden innebär att utgångspunkten är i redan 

befintliga teorier som tillämpas på undersökningens utformande (Artsberg, 2005, s.31). 

Metoden valdes eftersom teorierna har påverkat genomförandet av undersökningen, det vill 

säga intervjufrågorna. 
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2.4 Val av respondenter 

För att kunna genomföra undersökningen behövdes väl anpassade respondenter till 

intervjuerna. Tre respondenter valdes ut med hjälp av ett strategiskt urval. Denna urvalstyp är 

vanligt förekommande vid kvalitativa undersökningar. Den innebär att undersökaren väljer ut 

ett urval av personer som uppfattas kunna ge undersökningen rik och intressant information 

(Dovelius, 2000, s.64). Personerna anses ha stor överblick, vara särskilt kunniga och djupt 

involverade i området. Strategiska urval ska inte kopplas ihop med att ett urval väljs för att 

undersökaren vill uppnå ett visst resultat. Snarare ska urvalsmetoden ses som att undersökaren 

riktar sig till personer som tros kunna ge svar på frågorna. (Dovelius, 2000, s.64) 

 

Den första intervjun som genomfördes var med Helena Klåvus. Hon arbetar med 

föreningsbildningar och ombildningar till bostadsrätt på SBC i Västerås. Klåvus har en 

betydande roll inom Västeråsområdet och anses vara väl insatt i sitt arbete. Hon har tidigare 

varit regionchef för ombildningsprocesserna inom Västmanland. Idag är hon processansvarig 

för de ekonomiska rutinerna. Kontakten med SBC ledde till att de valda 

bostadsrättsföreningarna plockades fram av Klåvus, utefter författarnas kriterier. 

Bostadsrättsföreningarna som valdes, Timglaset 1 och Johanneslund 8, har enskilda relationer 

med SBC. Kriterierna var att föreningarna skulle vara belägna i Västerås samt att de skulle ha 

existerat i minst tre år. De två bostadsrättsföreningarna är olika typer av föreningar och 

därmed befinner sig respondenterna i olika situationer och har troligtvis olika åsikter gällande 

den ekonomiska planeringen. Olikheterna grundar sig i föreningarnas storlek samt tidpunkt då 

fastigheterna förvärvats med mera. Valet av respondenter utgick ifrån att det skulle vara 

individer som var insatta i den ekonomiska planeringen i de utvalda bostadsrättsföreningarna. 

Från Timglaset 1 intervjuades Wolfgang Kukol som var en av de drivande personerna vid 

föreningens ombildning. Han har varit styrelseledamot från första dag och har varit med att 

utforma föreningens befintliga ekonomiska plan. Vidare intervjuades Camilla Massaro från 

Johanneslund 8. Även hon har varit styrelseledamot från starten och har hjälpt till vid 

utformandet av föreningens ekonomiska plan. 
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2.5 Semistrukturerade intervjuer 

För att få reda på SBC’s och de två bostadsrättsföreningarnas kunskaper och arbetssätt, 

avseende nybildning av en bostadsrättsförening samt utformandet av den ekonomiska planen, 

genomfördes personliga intervjuer. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Det innebär 

att undersökaren använder sig av färdigformulerade frågor på intervjun och dessutom ställs 

följdfrågor som anpassas efter hur respondenterna svarar (Björklund & Paulsson, 2003, s.68). 

Respondenterna får möjligheten att prata fritt kring de färdigformulerade frågorna (Andersen, 

1998, s.161). Intervjuvalet bidrar även till att mer omfattande och djupare frågor kan 

användas, än vad en enkätmetod bistår med. Undersökningsmetoden valdes för att utvinna så 

mycket information som möjligt genom intervjun. Dessutom ger denna metod en högre 

svarsfrekvens än en kvantitativ metod. Detta eftersom den personliga kontakten gör att 

missförstånd kan undvikas genom att respondenterna kan tilldelas förklaringar samt 

förtydliganden gällande ställda frågor. En kvantitativ enkätmetod hade inte kunnat tillföra 

undersökningen lika givande svar om respondenterna inte hade tillräckligt med kunskap 

gällande det aktuella ämnesområdet (Andersen, 1998, s.164). Bristen på kunskap hade 

troligtvis i en enkätundersökning gett svar i form av ”vet ej” på flera frågor. Effekten skulle 

därmed bli att undersökningen inte skulle ha bidragit med tillräckligt underlag för 

analysdelen. Utförandet av personliga intervjuer skapar dessutom ökad pålitlighet, tackvare 

att undersökningen med säkerhet, utförs på rätt utvalda respondenter (Andersen, 1998, s.164).  

 

2.6 Intervjufrågor 

Innan intervjuerna ägde rum visste författarna vilka områden som skulle framhävas och hade 

formulerat frågorna. När frågorna utformades togs hänsyn till modellen som ligger till grund 

för uppsatsen samt syftet och problemformuleringen. För att hindra respondenterna att bli 

styrda i en viss riktning har författarna försökt att undvika ledande samt flertydiga frågor 

under undersökningens gång. Intervjufrågorna fungerade som ett hjälpmedel under 

intervjuerna och fanns till för att inga viktiga delar skulle försummas. De underlättade för 

författarna att skapa ett samtal med respondenterna och att föra in respondenterna på rätt spår 

igen, om de resonerade långt utanför det aktuella ämnet.  
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2.7 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades de tilltänkta respondenterna för att bli 

informerade om undersökningen och dess syfte. I samband med telefonkontakten blev 

författarna medvetna om de tilltänkta respondenterna ville delta i undersökningen eller inte. 

Därefter bestämdes tider för intervjuer. 

 

Vid varje intervju spelades samtalet in via en bandinspelning, för att ingen viktig information 

skulle gå förlorad. Samtidigt antecknade författarna, utifall det skulle uppstå tekniska fel på 

bandinspelaren. Under intervjuerna använde sig författarna av de färdigformulerade frågorna. 

De ställde även följdfrågor till respondenterna för att få tydligare och mer omfattande svar på 

vissa frågor. Intervjuerna tog cirka en timma vardera och samtliga ägde rum i Västerås. Två 

av dem genomfördes på respondenternas arbetsplatser och en utfördes i ett grupprum på 

Mälardalens Högskola.  

 

2.8 Bearbetning av insamlad data 

För att analysera den data som samlats in i form av primär- och sekundärkällor använde sig 

författarna av den bearbetade modellen, med inriktning på variablerna effektivitet, innovation 

och kompetens. Efter att alla intervjuer var gjorda lyssnade författarna på bandet med 

inspelningarna och antecknade respondenternas svar. Därefter skrevs svaren in i 

ordbehandlingsprogrammet Word. När intervjuerna sedan analyserades märkte författarna att 

det framträdde ett antal faktorer, nyckelord, flertalet gånger under samtliga intervjuer. 

Faktorerna analyserades i förhållande till referensramen samt teorin och hur dessa faktorer 

påverkar samt har betydelse för en bostadsrättsförening. Allt detta bidrog avslutningsvis till 

uppsatsens slutsatser. 
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2.9 Metodkritik 

Källkritik 

Författarna är medvetna om att de sekundärdata som använts inte omfattar all den information 

som finns kring ämnet. Uppgiften som sådan kräver en avgränsning och en sortering av 

sekundärdata. De böcker som har använts som underlag för referensramen, baseras på den 

svenska lagtexten. Utefter detta dras slutsatsen om att undersökningen utgörs av tillräckligt 

med relevanta källor för att skapa en trovärdig helhetsbild av problemområdet.  

 

Urvalskritik 

Författarna använde sig utav ett strategiskt urval för att tillgodose undersökningen med 

respondenter med kunskap inom problemområdet. Nackdelen med den valda strategiska 

metoden är att det kan vara svårt att generalisera resultatet på hela målpopulationen, det vill 

säga alla bostadsrättsföreningar.  Trots detta övervägde författarna att använda metoden då 

den ansågs bistå med pålitlig information från respondenterna. 

 

Intervjukritik  

Författarna har varit medvetna om att den personliga kontakten som uppstår mellan 

intervjuaren och respondenten kan påverka denne i en viss riktning. Därför har de tagit hänsyn 

till detta och antagit en neutral ställning vid utformandet av intervjufrågorna samt under 

mötena med respondenterna. Den neutrala ställningen har upprätthållits genom att författarna 

inte har utformat intervjufrågor, som direkt anknyter till de tre drivkrafterna i modellen. De 

har istället, i frågorna och under mötena, diskuterat kring neutrala frågor och har utifrån 

respondenternas svar utläst likheter som har kopplats ihop med dessa drivkrafter.  
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3 Referensram 

I detta kapitel förklaras vad en bostadsrättsförening är, hur ombildningsprocessen från 

hyresrätt till bostadsrätt går till samt upprättandet av bostadsrättsföreningens ekonomiska 

plan. Vidare kommer föreningens ekonomi att beskrivas i allmänhet, för att ge läsaren en 

översikt. 

 

3.1 Bostadsrättsföreningen 

Det första steget i den långa processen att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är att en 

arbetsgrupp bildas av ett fåtal hyresgäster i den aktuella fastigheten. Dessa har som uppgift att 

anordna ett första möte och samla ihop så många boende som möjligt för att undersöka 

intresset för en eventuell ombildning. På mötet ska det bestämmas vilka som ska sitta i 

styrelsen, vad föreningen ska heta, vilka stadgar som ska antas i bostadsrättsföreningen samt 

utse minst en revisor. (Isacson, 2006, s.21) Enligt ombildningslagen kan inte hyresgästerna 

personligen köpa fastigheten och upplåta bostadsrätter. Kravet är att de först ska bilda en 

bostadsrättsförening. (Lundén, Svensson, 2005, s.69) En bostadsrättsförening är en 

ekonomisk förening, som har till huvuduppgift att upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina 

medlemmar (Bostadsrättsförening, 2008). För att en förening överhuvudtaget ska få bildas 

måste fastigheten minst bestå av tre bostadslägenheter och lokaler för att kunna inkludera 

minst tre medlemmar (Bostadsrättslagen 1991:614, 1 Kap, 2§).  

 

Föreningen som bildas är, till en början, en så kallad ”skrivbordsförening”, vilket innebär att 

den inte äger fastigheten. En bostadsrättsförening har med stöd från ombildningslagen rätt att 

köpa fastigheter som enligt Skatteverket är taxerade som hyreshusenheter och småhusenheter. 

Det har ingen betydelse om fastigheten ägs privat, av allmännyttan, stat, kommun eller 

landsting. (Lundén, Svensson, 2005, s.69-70) För att en bostadsrättsförening ska bildas måste 

den ansöka om registrering hos Länsstyrelsen i det län som föreningen är belägen (Isacson, 

2006, s.31). Hyresgästerna behöver inte nödvändigtvis själva bilda en bostadsrättsförening, 

utan det finns bostadsrättsorganisationer som redan har färdigregistrerade föreningar att 

erbjuda intresserade hyresgäster. Detta val förenklar den kommande ombildningsprocessen. 
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(Lundén, Svensson, 2005, s.69) Lundén och Svensson (2005, s.77) är övertygade om att en 

förening tjänar på att anlita en expert på ombildning och ekonomiska planer. De 

rekommenderar till exempel SBC, Riksbyggen samt HSB och förklarar att utan experthjälp 

kan föreningen lätt bli den svagare parten vid förhandlingar med fastighetsägaren.  

 

Medlemmarna styr gemensamt bostadsrättsföreningens verksamhet med sin bestämmanderätt, 

genom tre olika organ. De tre organen är föreningsstämman, styrelsen samt revisorn. 

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet där samtliga medlemmar framför sina 

åsikter, fattar beslut samt utser styrelse och revisor. Styrelsen beskrivs som föreningens 

verkställande organ och sköter den löpande förvaltningen samt tecknar föreningens firma. 

Den valda revisorns uppgift är att kontrollera att styrelsen sköter sina åtaganden på ett korrekt 

sätt. (Lundén, 2005, s.10)  

 

3.2 Intresseanmälan  

När föreningen blivit registrerad ska en intresseanmälan lämnas in till 

Inskrivningsmyndigheten på den ort fastigheten är belägen. Med intresseanmälan förklarar 

bostadsrättsföreningen sitt intresse av att köpa fastigheten. För att myndigheten ska godkänna 

anmälan måste föreningen skicka med ett bifogat dokument, där styrelsen kan styrka att minst 

2/3 av hyresgästerna skriftligen godkänner föreningen som ny fastighetsägare. Dokumentet 

ska även innehålla information om hur många lägenheter som huset innehåller och att de 

intresserade hyresgästerna är folkbokförda på samma adress som fastigheten. (Victorin, 2003, 

s.94-95) När lägenheterna räknas ska även hyreslokaler tas i beaktning, oavsett om de inte ska 

upplåtas som bostadsrätter. För att en intresseanmälan från en enskild lägenhet ska accepteras 

måste samtliga hyresgäster som står på hyreskontraktet underteckna anmälan. Det är endast 

hyresgäster med förstahandskontrakt som räknas som intressenter. (Lundén, Svensson, 2005, 

s.70) En intresseanmälan är giltig i två år från inskrivningsdagen. Därefter måste anmälan 

förnyas, vilket betyder att 2/3 av alla hyresgäster återigen ska visa sitt intresse. (Victorin, 

2003, s.94) Avslutningsvis undertecknar styrelsen den gällande anmälan samt intygen och 

skickar iväg dem till Inskrivningsmyndigheten. I och med att myndigheten mottagit en 

intresseanmälan och godkänt den, har det blivit en offentlig handling. Detta hindrar 
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fastighetsägaren att sälja fastigheten till någon utomstående, utan att först erbjuda 

bostadsrättsföreningen att köpa fastigheten på samma villkor. Detta kallas för hembud. Om 

inte bestämmelsen om hembud följs kan ingen annan få lagfart på fastigheten. (Lundén, 

Svensson, 2005, s.70-71) Med lagfart menas att fastigheten överlåts och att detta registreras 

hos Inskrivningsmyndigheten (Cervin, 1994, s.67).  

 

Själva försäljningserbjudandet går via hyresnämnden. Dessa går igenom förslaget och 

kontrollerar ifall det är fullständigt. Om hyresnämnden anser att hembudet är ofullständigt 

måste fastighetsägaren göra kompletteringar inom en viss tid, för att den ska förklaras giltig. 

När hembudet godkänts och föreningen fått kännedom om det, har den tre månader på sig att 

acceptera eller förkasta erbjudandet. (Lundén, Svensson, 2005, s.74-75) Nästa led i processen 

är att en teknisk besiktning ska utföras på hela fastigheten, då en besiktningsman undersöker 

om det finns behov av omfattande reparationer (Lundén, Svensson, 2005, s.75).  

 

3.3 Ekonomiska planen 

Innan lägenheter med bostadsrätter kan upplåtas måste en ekonomisk plan för en 

elvaårsperiod upprättas och registreras av Bolagsverket (Boverket, 2007, s.7). Den 

ekonomiska planen utgör såväl en teknisk som ekonomisk beskrivning och bevittnar om 

föreningens verksamhet. Dess primära syfte är att förse intygsgivarna med ett underlag för att 

grunda sin bedömning om föreningens ekonomiska stabilitet. (Boverket, 2007, s.8)  

 

Det är föreningens styrelse som har till uppgift att arbeta fram en ekonomisk plan. I de flesta 

fallen anlitar styrelsen en konsult som utför största delen av arbetet. (Olsson, 2003, s.29) När 

planen är fastställd ska den signeras av samtliga styrelseledamöter och registreras tillsammans 

med det bifogade besiktningsprotokollet hos Registreringsmyndigheten. Myndigheten 

kontrollerar att den ekonomiska planen upprättats på ett korrekt sätt, att den följer alla 

lagstadgar och att den innehåller all väsentlig information. De undersöker endast om planen är 

formellt korrekt och inte om de ekonomiska förutsättningarna är realistiska. (Victorin, 2003, 

s.77) Vidare granskar två intygsgivare, som blivit godkända av Boverket, att planens 
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beräkningar och förutsättningar är uppfyllda. Dessa två personer ska med sitt omdöme 

bedöma om planen är tillförlitlig, det vill säga om beräkningarna kommer att hålla i 

verkligheten. För att sedan godkänna planen signerar intygsgivarna samtliga sidor i den 

ekonomiska planen. (Lundén, Svensson, 2005, s.58-59)  

 

Styrelsen måste upprätta en ny ekonomisk plan om det uppkommer något av väsentlig 

betydelse för föreningens verksamhet (Boverket, 2007, s.9). Väsentlig betydelse kan innebära 

att bostadsrättsföreningen upplåter hyresrätter till bostadsrätter som uppkommit genom 

tillbyggnad och att dessa inte tagits i beaktande i den ursprungliga ekonomiska planen 

(Lundén, Svensson, 2005, s.61).  

 

3.3.1 Den ekonomiska planens huvuddelar 

En ekonomisk plan har ingen begränsning gällande innehållet, men enligt 

bostadsrättsförordningen (1991:630) finns det minimikrav på innehållet (Boverket, 2007, 

s.11). Nedan följer de uppgifter som planen måste utgöras av; 

• Allmänna förutsättningar 

Den ekonomiska planen ska uppge bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer 

(Boverket, 2007, s.12). Vidare ska det anges tidpunkt för upplåtelse av lägenheterna, när 

inflyttningen kan äga rum samt om staten beviljat föreningen någon byggnadssubvention, det 

vill säga räntebidrag (Isacson, 2006, s.23). 

• Beskrivning av fastigheten 

I denna del ska den officiella fastighetsbeteckningen anges (Boverket, 2007, s.12). Det görs 

en beskrivning av tomtens och byggnadens totala areal. Om byggnaden innehas med tomträtt 

eller genom arrende och föreningen därmed inte är ägare av marken, ska detta uppges. I 

planen framgår hur många bostadslägenheter och allmänna lokaler fastigheten är uppdelad i, 

såsom butikshus, bostadshus, kontorshus, tvättstuga, cykelförråd, vind- och källarutrymmen 

med mera. Vidare ska det beskrivas vilken upplåtelseform lägenheterna och lokalerna innehar, 

med detta menas vad som är bostadsrätt, hyresrätt och föreningens egna utrymmen. (Lundén, 
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Svensson, 2005, s.57) Det ska lämnas en lägenhetsbeskrivning och om bostadsrättsföreningen 

planerat till- eller ombyggnad av fastigheten. Varje lägenhet ska beskrivas utförligt gällande 

boarea, antal rum och hur stor andel av föreningen som lägenheten innefattar. (Isacson, 2006, 

s.23) Det ska också framgå antalet byggnader som föreningen utgörs av och om det finns flera 

byggnader ska det beskrivas hur de är placerade i förhållande till varandra (Victorin, 2003, 

s.79). Detta avsnitt ska även behandla hur det kommer att ordnas med vatten, el, värme, 

eventuella parkeringsplatser, kända servitut samt fastighetens försäkringar (Isacson, 2005, 

s.23).  

• Intäkter och kostnader 

I planen beräknas hur mycket fastigheten kommer att kosta för föreningen. Det som tas i 

beaktande är kostnader såsom lagfart, köpeskilling samt vilket taxeringsvärde fastigheten har 

vid köptillfället. (Isacson, 2006, s.23-24) Om föreningen har planer på reparationer, 

ombyggnader och tillbyggnader ska kostnaderna för detta framgå. Det ska även göras 

beräkningar på löpande intäkter och kostnader samt in- och utbetalningar. De löpande 

kostnaderna ska anges i en prognos, uppdelat på kapitalkostnaderna för de tre första åren. 

Anledningen till att prognosen omfattar tre år är för att de flesta föreningar har lån som bidrar 

med höga räntekostnader de första åren. Dessutom ska driftkostnader för underhåll av mark 

och fastighet samt avsättningar för underhåll och övriga kostnader beräknas med i planen. 

(Lundén, Svensson, 2005, s.56-58) Föreningens intäkter och inbetalningar från medlemmarna, 

i form av årsavgifter, och från hyresgästerna, i form av hyresintäkter, ska täcka samtliga 

kostnader och utgifter i bostadsrättsföreningen. Årsavgifternas fördelning på bostadsrätterna 

fastställs av styrelsen utifrån de stadgar som antagits. (Boverket, 2007, s.18)  

• Finansieringsplan  

Finansieringsplanen ska kartlägga hur bostadsrättsföreningens kostnader ska finansieras 

(Boverket, 2007, s.16). Det ska framgå hur stor del av den totala köpeskillingen som 

innefattar medlemmarnas insatser respektive föreningens lån (Isacson, 2006, s.24). I samband 

med föreningens lån ska även lånevillkoren redovisas, vilket innebär lånetid, räntesats, 

amorteringsplan under en treårsperiod, bindningstid samt säkerheten. Vidare ska insatserna 

och eventuella upplåtelseavgifter för varje bostadsrätt framgå. (Lundén, Svensson, 2005, s.56) 

Det är styrelsen som beslutar om insatsen för varje enskild bostadsrätt. De grundar vanligtvis 

sina beslut på den enskilda lägenhetens storlek, skillnader i standarder och utrustning samt 
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belägenhet i fastigheten. (Boverket, 2007, s.16-17) Det är inte lag på att ange andelstalen i den 

ekonomiska planen, men det är bra att ha med dem eftersom de kan användas som underlag 

för att beräkna varje bostadsrätts årsavgift. Andelstalen beräknas fram genom att dividera 

bostadsrättens insats med föreningens totala insatser. (Lundén, Svensson, 2005, s.57) 

• Ekonomisk prognos och känslighetsanalys 

En ekonomisk prognos görs för att visa utvecklingen av medlemmarnas årsavgifter. 

Beräkningarna baseras på bedömningar om föreningens kostnader och intäkter utifrån 

antaganden om framtida ränta och inflation. Kravet är att prognosen ska redovisa föreningens 

sex första verksamhetsår och det elfte verksamhetsåret. (Boverket, 2007, s.19)  

 

Känslighetsanalysen visar hur de framräknade årsavgifterna i den ekonomiska prognosen 

förändras med olika antaganden om ränte- och inflationsnivåer. Den testar alltså antaganden 

och bidrar med information för hur känslig prognosen är för olika ränte- samt inflationsnivåer. 

Resulterar det i att prognoserna uppvisar stor känslighet för framtida ränte- och 

inflationsnivåer är sannolikheten stor att de verkliga årsavgifterna inte kommer att 

överensstämma med de förväntade årsavgifterna i prognoserna. (Boverket, 2007, s.22) 

• Särskilda förhållanden 

I denna del förklaras det kortfattat om lägenheternas skick och vilka speciella förutsättningar 

som påverkar medlemmarna. Det kan vara allt ifrån en särskild avgift som ska betalas till 

bostadsrättsföreningen, till hur inflyttningsprocessen kommer att genomföras. (Isacson, 2006, 

s.25) 

 

3.4 Köp av fastigheten 

Slutligen blir det aktuellt för bostadsrättsföreningen att köpa fastigheten. Samtliga hyresgäster 

tillkallas då till en köpestämma. För att förvärvet ska gå igenom måste det minst vara 2/3 av 

hyresgästerna som godkänner köpeavtalet och bostadsrättsföreningen som ny fastighetsägare. 

(Bostadsrättslagen 1991:614, 9 Kap, 19§) Det är vanligt förekommande att vissa hyresgäster 

inte vill köpa sin lägenhet, men detta är inte ett problem. De kommer att hyra lägenheten från 

föreningen på samma villkor som tidigare. De som valt att hyra sin lägenhet har ett år på sig 
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att ingå medlemskap, från det att fastigheten förvärvats. Köper hyresgästen en månad efter 

förvärvet, får individen köpa för samma pris som de andra. Sedan kan hyresgästen upp till sex 

månader efter erbjudandet, köpa bostadsrätten för samma pris med tillägg av ränta. (Olsson, 

2003, s.30) Räntan kallas även för upplåtelseavgift och motsvarar högst referensräntan plus 

två procentenheter (Lundén, Svensson, 2005, s.87). Efter att sex månader har gått har 

hyresgästen ytterligare sex månader på sig att köpa, men då bestämmer föreningen priset. 

Efter att ett år har gått från förvärvstillfället är inte föreningen tvingad att upplåta 

bostadsrätten till hyresgästen, utan den kan upplåta bostadsrätten på den öppna marknaden. 

(Olsson, 2003, s.30)  

 

Avslutningsvis ska fastigheten betalas och köpebrev undertecknas, bostadsrättsföreningen är 

nu den nya fastighetsägaren. När föreningen köpt fastigheten ska lägenheterna upplåtas till 

medlemmarna och hyresrätterna blir därmed bostadsrätter. Desto fler hyresgäster som beslutat 

att köpa sin andel, desto billigare är upplåtespriset för varje lägenhet, eftersom köpeskillingen 

fördelas på samtliga köpare. (Isacson, 2006, s.34) 

 

3.5 Bostadsrättsföreningens ekonomi 

En bostadsrättsförening ska ha som mål att se över medlemmarnas ekonomiska intressen och 

inte sträva efter att få höga vinster. Årsavgiften ska normalt sättas så att föreningen täcker sina 

utgifter och avsättningar. Detta innebär att om en bostadsrättsförening har andra intäkter bör 

avgifterna sättas lägre. Föreningen ska med andra ord försöka bestämma årsavgifterna efter 

självkostnadsprincipen. Det betyder inte att bostadsrättsföreningen ska visa nollresultat varje 

år eller undvika underskott. Under en kort tidsperiod kan resultatet svänga upp och ner. 

Föreningen kan alltså visa överskott ett antal år och har då balanserade vinstmedel som kan 

utnyttjas de år bostadsrättsföreningen går med förlust. Faktorer som påverkar resultatet 

negativt kan vara oförväntade kostnadsökningar och intäktsminskningar. (Lundén, Svensson, 

2005, s.231, 233) Kostnadsökningarna kan bero på felberäkningar eller oförutsedda händelser 

som inte tagits i beaktande i den ursprungliga ekonomiska planen. Intäktsminskningar kan 

uppkomma när till exempel hyresintäkter uteblir på grund av att hyresgästen varit ett företag 

som gått i konkurs. Om lokalen är svåruthyrd måste den uteblivna intäkten delas lika på alla 
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medlemmar. Bostadsrättsföreningar med många hyresgäster, som speciellt är företag, löper 

större risk än föreningar med en mindre eller ingen uthyrningsverksamhet. (Lundén, 

Svensson, 2005, s.292-293) Det negativa resultatet kan även bero på bokföringsmässiga skäl. 

Om en förening säljer en tidigare hyresrättslägenhet, bokförs inte försäljningen som en intäkt 

utan som en insats eller ett kapitaltillskott i balansräkningen. Används sedan pengarna för 

reparationer av fastigheten blir resultatet negativt, eftersom ”intäkten” och kostnaden inte 

möts i resultaträkningen. (Isacson, 2006, s.124)  

 

Ett räkenskapsår avslutas alltid med att styrelsen gör en årsredovisning, där man kan utläsa 

hur bostadsrättsföreningen mår ekonomiskt. Årsredovisningen utgör en viktig del av 

föreningens ekonomi, då den är en viktig faktor när lägenheterna ska värderas. (Lundén, 

Svensson, 2005, s.233) 

 

3.5.1 Den årliga budgeten 

Den årliga budgeten är ett viktigt hjälpmedel som styrelsen har för att vara medvetna om 

föreningens situation och sköta dess verksamhet. Om styrelsen är insatta och presterar en bra 

budget, resulterar det i rätt fastställda medlemsavgifter till nästkommande år. Medlemmarnas 

avgifter täcker då utgifterna samt avsättningarna till reparationsfonden. Föreningen slipper då 

chockhöja avgifterna ett visst år på grund av dåligt budgetarbete. Problematiken med att 

upprätta en budget är inte stor i en bostadsrättsförening. Detta eftersom kostnader, intäkter, 

amorteringar och övriga uppgifter oftast är kända i förväg, förutsatt att inget oväntat inträffar. 

(Lundén, Svensson, 2005, s.232-233) 
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4 Teori 

Victorin (2003, s.46) förklarar att en bostadsrättsförening är en organisation. Mintzberg 

(1991, s.54) beskriver i sin tur vad en organisation behöver för att fungera. Nedan ges en 

grundligare beskrivning av den valda teorin Mintzbergs pentagonmodell med inriktning på 

drivkrafterna effektivitet, kompetens och innovation.  

 

4.1 Modellen 

Modellen som Mintzberg (1991, s.54) beskriver förklarar vad som sker i en organisation och 

hur det som händer i organisationen utgör dennes struktur. En organisation kan vara en grupp 

personer eller sociala enheter som konstrueras för att uppnå bestämda mål (Holmblad 

Brunsson, 2002, s.8). För att organisationen ska må bra ekonomiskt, måste den vara medveten 

om de krafter som råder inom den. Organisationen måste veta vilken/vilka krafter som 

dominerar, för att därefter kunna besluta om rätt struktur och förhoppningsvis nå effektivitet. 

(Mintzberg, 1991, s.54) 

 

 

 

                                                                       Adhokratistrukturen 

 

                         Maskinstrukturen                      Professionella strukturen

   

 

  

Figur 2: Egen bearbetning av Mintzbergs pentagonmodell 

 

Mintzberg (1991, s.55) förklarar att en organisation innehåller sju olika typer av krafter och 

den struktur som bäst kan balansera dessa krafter, mest behagfullt, är organisationens 

lämpligaste struktur. Organisationer ramas in av de olika delarna som beskrivs i modellen och 

Bostadsrättsföreningen 

Effektivitet 

Innovation 
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dessa gör det lättare för den att genomgå förändringar och lösa problem när de uppkommer. I 

vissa fall kan strukturerna i modellen nästan matcha en organisation. De är då användbara för 

en tidsperiod framöver och skapar ordning och samverkan. En organisation som saknar 

struktur kan bildligt sett kopplas ihop med en människa utan personlighet. (Mintzberg, 1991, 

s.55-56) 

 

4.1.1 Effektivitet 

Maskinstrukturen bygger på drivkraften effektivitet som bland annat har till syfte att hitta 

lämpliga medel till lämpliga kostnader. Organisationen strävar efter att bli så effektiv som 

möjligt genom att kostnadsminimera i största möjliga grad. Nyckelpersonerna har viljan att 

utveckla sig på sina specifika områden. Dessutom styrs organisationen av strikta regler, 

standarder och föreskrifter av olika slag. Vidare präglas den av ett kontrollbehov, ju mer 

insatta nyckelpersonerna är desto bättre förutsättningar har organisationen att prestationerna 

leder till effektivitet. (Mintzberg, 1991, s.56) 

 

4.1.2 Kompetens   

Inom den professionella strukturen dominerar drivkraften kompetens. Kraften karaktäriseras 

av att organisationens medlemmar har en viss kunskap och skicklighet för att själva kunna 

utföra vissa svåra uppgifter i organisationen. Medlemmarna kan då arbeta mera självständigt 

och utföra mycket på egen hand och självstyre tillåts. Detta tackvare att de kunskaper och 

färdigheter som organisationen innefattar bevaras och utnyttjas effektivt. (Mintzberg, 1991, 

s.56) 

 

4.1.3 Innovation 

Adhoraktistrukturen uppkommer då kraften innovation främst dominerar inom 

organisationen. Kraften förespråkar att medlemmarna införskaffar sig nya kunskaper och 

därmed utvecklas genom att få nya infallsvinklar för framtiden. Inom denna form existerar 

skickliga experter som bistår med sin kunskap och kommunikationen mellan organisationen 

och dessa är välfungerande. Organisationen får hjälp med att framställa och komma med bra 

förslag för framtiden. Experterna har en stor betydelse för verksamheten, då de organisationer 
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som domineras av kraften är helt nya på området. Organisationen utgörs inte av något 

inarbetat organisatoriskt beteende att arbeta efter, utan medlemmarna får mer eller mindre 

”pröva sig fram” för att hitta de bästa lösningarna. (Mintzberg, 1991, s.56-57) 
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5 Empiri 

Nedan presenteras de resultat som framkommit under intervjuerna som utförts (se bilaga 1 

och 2). Kapitlet inleds med att beskriva Helena Klåvus åsikter om vad 

bostadsrättsorganisationen SBC bistår med gentemot bostadsrättsföreningar. Vidare 

framkommer information från två styrelsemedlemmar och deras syn på vad som ska beaktas 

vid utformandet av en ekonomisk plan samt den fortsatta förvaltningen för att uppfylla 

ekonomisk stabilitet.  

 

5.1 SBC` s roll i bostadsrättsföreningarna 

SBC hjälper bostadsrättföreningar vid ombildningar genom att de tecknar avtal med 

föreningarna, det vill säga hyresgästerna. De arbetar alltid på hyresgästernas sida och bistår 

med kunskaper som saknas inom föreningen. Det sker ett samspel mellan SBC och 

hyresgästerna och Klåvus menar att fördelningen av ansvaret beror på hur mycket kompetens 

föreningens styrelse har med sig i bagaget. Vissa föreningar behöver mycket hjälp, medan 

andra klarar det mesta själva. Ombildningsprocessen består av många steg och enligt Klåvus 

är utformningen av den ekonomiska planen ett utav de viktigaste stegen. Den ekonomiska 

planen fungerar som ett underlag för medlemmarnas beslut om köp samt kreditgivarnas 

beviljning av lån. Hon menar att lyckas föreningen upprätta en ekonomisk plan som håller för 

framtiden har den bättre förutsättningar, eftersom den har tagit med det mesta i beräkningarna. 

Planen är väldigt svår och komplicerad att utforma, vilket innebär att SBC oftast brukar ha 

grundansvaret vid upprättandet. För att upprätta den ekonomiska planen samt sköta den 

fortsatta förvaltningen finns det många lagar och regler att rätta sig efter, för att allt ska vara 

rätt och riktigt. Vidare poängterar hon att SBC ser till att planen skapas, men de gör det 

utifrån bostadsrättsföreningens styrelses begäran, så länge det inte strider mot lagen. För 

styrelsen har alltid det sista ordet. Trots att SBC tycker att föreningarna ska göra 

beräkningarna annorlunda, ska de grunda sina beräkningar utefter föreningarnas beslut. 

Bostadsrättsorganisationen kan endast skicka ut Promemorior till föreningens styrelse med 

rekommendationer om hur de som förvaltare tycker att de ska agera och handla i vissa 

situationer. Därefter är det upp till styrelsen att ta till sig så mycket som de vill av SBC’s råd.  

Klåvus förklarar att de får till sig uppdraget om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter från 

bostadsrättsföreningarna. Den ekonomiska planen är en del av hela offerten som SBC bistår 
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med. För att skapa planen arbetar de utefter en färdigutvecklad excelmodell, som skräddarsys 

efter varje enskild förening. Med hjälp av modellen räknar de fram prognoser på föreningens 

kostnader och intäkter samt andelstalen. Den stora problematiken i den ekonomiska planen är 

fördelningen av betalningsbördan, det vill säga hur stor del av hela bostadsrättsföreningen 

som en enskild bostadsrätt utgör. Detta bestäms genom andelstalen som kan baseras på olika 

faktorer, som till exempel lägenhetens läge i fastigheten, inre standarder, hänsyn till vilka 

bostadsrättshavare som använder föreningens hiss mest samt om bostadsrätten har en uteplats. 

Det enklaste sättet att fastställa andelstalen är att föreningens styrelse beslutar om att endast 

basera det på den enskilda lägenhetens kvadratmeter. 4 

 

Det är väldigt olika för hur lång tid det tar att fastställa en ekonomisk plan i föreningar. 

Klåvus har varit med om att det har tagit några veckor och andra fall då det tagit över ett år. 

Det grundar sig mycket i hur snabbt bostadsrättsföreningen kommer fram till andelstalen, om 

de lätt kan bestämmas genom kvadratmeter eller om de bestäms utifrån olika faktorer. 

Dessutom beror det på hur snabbt alla medlemmar i föreningen enas om besluten. 5 

 

5.1.1 Viktiga faktorer 

Klåvus anser att de viktigaste faktorerna som ska tas i beaktande vid utformandet av den 

ekonomiska planen är räntekostnaderna och framtida kostnader för underhåll. Utifrån dessa 

kostnader går det att bestämma ett rimligt pris för fastigheten. Det är viktigt att noggrant 

undersöka och fastställa dessa kostnader på ett realistiskt sätt, för att föreningen inte ska 

betala för mycket för fastigheten. Underhållskostnaderna upptäcks och tas i beaktande vid den 

tekniska besiktningen av fastigheten. Avgifterna bestäms genom att först se till att de täcker 

föreningens alla kostnader och därefter höja upp dem ytterligare lite till. Detta rekommenderar 

SBC eftersom de är medvetna om att kostnaderna ständigt stiger. De vill då försäkra 

medlemmarna med en liten marginal som bidrar med att avgifterna utvecklas utifrån 

samhällets kostnadsökning. Fastställandet av kostnaderna och intäkterna kan ses som 

bostadsrättsföreningens första budget. Det är viktigt att få fram sanningsenliga siffror, för att 
                                                           
4 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 

5 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 
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medlemmarna inte ska råka ut för chockhöjningar av avgifterna efter ombildningen. 

Dessutom är det av betydelse för en förening att förhandla sig till bra priser avseende el, 

värme och vatten. För har dessa kostnader minimerats blir det lättare att få den ekonomiska 

planen att gå ihop. Det är även av vikt att ta hänsyn till räntekänslighet och 

inflationskänslighet när kostnaderna samt intäkterna planeras för framtiden. Klåvus belyser 

också att en förening ska försöka ha så lite lån som möjligt. För mer lån leder till minskad 

handlingsförmåga samt mer räntekänslighet. Genom att föreningen har stora lån, bidrar även 

det till att en förenings största kostnadspost ökar, nämligen räntekostnaden. Hon förklarar att 

det senaste tillägget till den ekonomiska planen är en känslighetsanalys. Den är viktig att ha 

med just för att skapa förståelse och frambringa bevis för föreningens medlemmar om hur 

deras ekonomi faktiskt påverkas av inflation samt räntor. Klåvus menar att det är bättre om 

bostadsrättsinnehavarnas insatser är större och föreningens lån lägre. Detta eftersom en 

privatperson kan göra skatteavdrag för sina räntekostnader i deklarationen, vilket en förening 

inte får göra. 6 

 

En faktor som både kan vara positiv och negativ för bostadsrättsföreningen är att ha 

hyresgäster. Ligger föreningen i ett affärsläge i centrala delar av staden är det bra att ha lite 

hyresgäster, för då blir avgiften lägre för medlemmarna. Samtidigt ökar risken för att 

föreningen kan drabbas av ekonomisk instabilitet, eftersom lokalhyresgästerna kan säga upp 

sitt kontrakt eller i värsta fall gå i konkurrs. Vidare berättar hon att det är relativt ovanligt att 

föreningar går i konkurs. Enda tillfället det brukar ske är om de har dålig likviditet. Det 

innebär att bostadsrättsföreningen inte längre har någon betalningsförmåga. Intäkterna i 

föreningen består av medlemmarnas årsavgifter samt eventuella hyresintäkter. Om 

medlemmarna inte klarar av att betala avgifterna blir de tvungna att avsäga sig bostadsrätten. 

Det innebär att föreningen måste höja avgifterna för att täcka intäktsminskningarna. Detta blir 

en ond cirkel då det kan leda till att flera medlemmar avsäger sig sina bostadsrätter på grund 

av den höjda avgiften. Fenomenet är vanligast bland föreningar som inte har ett attraktivt 

geografiskt läge. Medlemmarna är inte villiga att betala höga avgifter och bo i en liten ort som 

till exempel Ramnäs när de, för samma månadskostnad, kan bo i Västerås. Klåvus menar att 

det är lättare att höja avgifterna i Västerås stad än i Ramnäs, eftersom en stor del av 

                                                           
6 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 
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bostadsrättens värde baseras på det geografiska läget. Vidare anser hon inte att storleken på 

föreningen ska vara något problem för att uppnå ekonomisk stabilitet. Hon menar att vilken 

förening som helst kan bli ekonomisk stark, oavsett storlek. Det handlar mer om planering, 

intresse samt kunskaper. 7 

 

Efter att en bostadsrättsförening blivit till och ombildningen är avslutad är även SBC’s offert 

fulländad samt uppdraget avslutat. Det är då upp till bostadsrättsföreningen att ta nästa steg 

och besluta om de vill att en bostadsrättsorganisation ska sköta deras löpande förvaltning eller 

om föreningen ska göra det själv. Klåvus förklarar att SBC förvaltar både ombildade och 

övertagna föreningars ekonomi. Vidare påpekar hon att det allra viktigaste, efter att en 

förening genomgått hela ombildningsprocessen, är att varje år upprätta en budget som 

överensstämmer med verkligheten. SBC utformar budgetförslag varje år till alla föreningar 

som de har i förvaltning. I dessa budgetar påtalar de hur föreningen bör agera kommande år 

gällande sina kostnader och intäkter. Den årliga budgeten är viktig för att föreningen ska veta 

vad de har framför sig. Den förebygger att föreningen får brist på likvida medel. 8 

 

Det är viktigt för medlemmarna i en förening, speciellt styrelsen, att de är engagerade samt 

innehar en viss kunskap för att klara av att leva upp till ansvaret som tillkommer då de blir 

fastighetsägare. Klåvus poängterar även att det är viktigt att vara medveten om att alla 

bostadsrättsorganisationer arbetar med lekmän som motpart, det vill säga att alla föreningars 

styrelser inte utgörs av professionella personer. Det gör att SBC självklart finns med i 

bakgrunden och hjälper föreningarna då problem uppstår. Hon förklarar att varje 

bostadsrättsförening är unik och att det inte går att jämföra föreningarna med varandra. 

Självklart har en konsult alltid sina tidigare erfarenheter med sig när den börjar ett nytt 

uppdrag med en ny förening. Trots detta börjar konsulten alltid om från noll när en ekonomisk 

plan ska upprättas. Eftersom det är för många olika faktorer som spelar in som inte har några 

klara samband med varandra. Avslutningsvis är Klåvus övertygad om att en förening som har 

kontakt med en bostadsrättsorganisation har bättre chanser att klara sig ifrån en likviditetskris. 
                                                           
7 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 

8 Klåvus, Helena, processansvarig för ekonomiska rutiner på SBC Västerås, intervju, 2008-04-25 
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Hon förklarar att det finns många föreningar som tar på sig för mycket arbetsuppgifter och 

tror sig kunna klara av det på egen hand och det kan i slutändan bli väldigt kostsamt. 9 

 

5.2 Bostadsrättsföreningen Timglaset 1  

Bostadsrättsföreningen Timglaset 1 registrerades 1997-09-08 hos Bolagsverket. Föreningen 

äger och förvaltar två fastigheter med en sambindningsbyggnad mitt i centrala Västerås. De är 

belägna på adresserna V:a Ringvägen A-C, Stora gatan 74 samt Bondebacken 13. 

Fastigheterna är trevånings flerbostadshus om 53 lägenheter varav 42 lägenheter är upplåtna 

som bostadsrätter, 11 lägenheter är uthyrda till hyresgäster samt nio lokaler som hyrs ut. 10 

 

SBC var tidigt med i bilden och har hjälpt Timglaset 1 att upprätta den ekonomiska planen. 

Dessutom är de fortfarande förvaltare för föreningen, vilket Kukol anser är bra. Föreningens 

styrelse beslöt vilka siffror som skulle tas med och SBC utformade sedan planen utefter deras 

beräkningar. Han förklarar vidare att hela ombildningsprocessen gick otroligt fort för deras 

del. Hyresgästerna fick nys om att den dåvarande fastighetsägaren skulle sälja fastigheterna 

och att förhandlingarna nästan var klara. Detta innebar att de hade cirka tre månader på sig att 

bilda en bostadsrättsförening, skicka ett hembudsförfarande till tingsrätten samt upprätta en 

ekonomisk plan. Det som gjorde detta möjligt var att majoriteten av hyresgästerna hade en 

positiv inställning till bostadsrättsföreningen som ny fastighetsägare. Andra viktiga faktorer 

som var av betydelse var att en del hyresgäster jobbade åt den tidigare fastighetsägaren och 

hade bra koll på fastigheternas skick. Det besparade styrelsen tid i samband med 

beräkningarna i den ekonomiska planen, eftersom de hade kompetenta personer som var 

insatta i reparations- och underhållskostnadernas storlek på fastigheterna. Vidare poängterar 

Kukol att SBC hjälpt föreningen med handläggningen av planen, men att det största ansvaret 

alltid ligger hos föreningen och att det därför är viktigt att styrelsen är kompetent.  SBC bistod 

även med att sköta allt de juridiska som styrelsen inte själv klarade av, vilket var nödvändigt 

för att ombildningen skulle bli av. Kukol anser definitivt att föreningen är i behov av SBC´ s 

kunskaper. Han tycker att det är viktigt att ha någon som bevakar föreningens intresse samt att 
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allt sker lagmässigt korrekt. Det är svårt för styrelsen att klara av allt själv utan någon hjälp 

utifrån. Vidare säger han att en förening med en bostadsrättsorganisation bakom sig, har bättre 

förutsättningar för framtiden. Det är speciellt viktigt i början då det finns många ”fallgropar” 

och styrelsen inte är erfarna fastighetsägare. En bostadsrättsorganisations färdigheter kommer 

då väl tillhands. 11 

 

5.2.1 Föreningens ekonomi 

Kukol menar att faktorer som är viktiga för en bostadsrättsförening, inte behöver vara det för 

en annan förening, det beror på vilken situation som den befinner sig i. Timglaset 1 

förvärvade två hus som byggdes år 1975, vilket medförde att en hel del omfattande 

reparationer behövde tas i beaktande i den ekonomiska planen. Detta medförde att de framtida 

underhållskostnaderna var den viktigaste faktorn i hans förening. Efter utformandet av den 

ekonomiska planen har föreningen blivit tvungna att höja månadsavgifterna för 

medlemmarna, på grund av felkalkyleringar i den ursprungliga planen. Underhålls- och 

reparationskostnaderna blev högre än vad styrelsen hade räknat med, eftersom det tillkom ett 

utbyte av samtliga fönster i båda fastigheterna. Detta påverkade självklart 

bostadsrättsföreningens ekonomi, men det blev ingen större ekonomisk kris. Felberäkningarna 

uppkom då föreningen hade räknat med att byta ut samtliga fönster, men beslöt sig senare för 

att lägga in isoleringsfönster istället, som kostar mycket mer. Kukol menar att de gjorde det 

för att spara in på värmekostnaderna på långsikt och ser det som en framtida investering. 

Dessutom hade de missberäknat kostnaderna för fastighetsskötseln av de båda fastigheterna. 

Dessa kostnader blev dyrare i verkligheten än de siffror som fanns angivna i planen. Kukol 

anser att tidsfristen var den felande länken vid utformandet av den ekonomiska planen och att 

det var det som gjorde att dessa missberäkningar uppstod. Därför poängterar han att tiden är 

en viktig faktor för att kunna upprätta en hållbar ekonomisk plan. Föreningens resultat 

påverkades negativt de första åren på grund av detta, men har nu börjat stabilisera sig. År 

2007 är det första året som bostadsrättsföreningen gått med vinst. Det negativa resultatet har 

inte enbart uppstått på grund av felberäkningarna, utan avskrivningarna är också en faktor 

som påverkat resultatet. Avskrivningarna togs inte i beaktande i den ekonomiska planen, 

eftersom det inte är en ”faktisk kostnad”. Anledningen till att denna typ av ”kostnad” inte 

brukar tas med i planen är för att medlemmarnas årsavgifter ökar markant då dessa beräknas 
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utefter föreningens kostnader. När avskrivningarna sedan dras av i resultaträkningen blir 

kostnaderna automatiskt högre än intäkterna.  Timglaset 1 har därmed haft likvida medel, trots 

ett resultatmässigt underskott. 12  

 

Som ett tillägg till den ekonomiska planen har föreningens styrelse utformat en välbearbetad 

åtgärdsplan för kostnader som uppkommit under åren samt de kostnader de varit medvetna 

om från början. Denna plan ger föreningen en bra framförhållning om vilka kostnader som 

kommer att uppstå de kommande tio åren. Styrelsen blev tvungen att utforma en åtgärdsplan 

på grund av att den ursprungliga ekonomiska planen inte stämde med verkligheten. Bristerna 

var inte av tillräckligt hög grad för att behöva göra om hela planen, utan det räckte med 

tilläggsupplysningar. 13 

 

Föreningen har idag 11 lägenheter, med ett marknadsvärde på cirka åtta miljoner kronor, som 

de hyr ut till hyresgäster. Medlemmarna vill helst att samtliga lägenheter ska upplåtas som 

bostadsrätter och kommer därför att sälja dessa lägenheter när hyresgästerna flyttar ut. Kukol 

menar att en individ, som är medlem i föreningen, tar mer ansvar och engagerar sig i allt som 

händer eftersom de lagt ut en insats som kan ses som en investering. Därför är det ultimata för 

föreningen att endast ha medlemmar som bor i lägenheterna. När Timglaset 1 uppnår detta 

kan föreningen få ner sin största kostnadspost, räntekostnaderna, genom att amortera på lånet 

med försäljningsintäkterna från de sålda lägenheterna. I dagens läge utgör räntekostnaderna 

cirka 38 % av föreningens totala kostnader. Föreningens största strävan är att ha lite lån för att 

få större handlingsfrihet, minska räntekänsligheten samt sänka avgifterna. Kukol förklarar att 

bostadsrättsföreningen har ett taxeringsvärde på fastigheterna på 58 miljoner kronor och ett 

lån på 27 miljoner kronor, vilket innebär en väldigt stabil ekonomi. Föreningen har inte 

planerat att höja sina avgifter under de närmsta fem åren. De resonerar att de har beräknat 

avgifterna utifrån kostnaderna och avsättningarna till reparationsfonden. Dessutom har de en 

buffert i likvida medel, ifall något oväntat skulle inträffa. Föreningen följer alltså inte SBC´ s 

råd om att höja avgifterna varje år, eftersom styrelsen inte anser det vara nödvändigt. Vidare 

tycker Kukol att det är onödigt att ha för mycket likvida medel som bara ligger där. Han anser 
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att föreningen har bra koll på sin ekonomi genom de årliga budgeterna som de upprättar. 

Dessutom uppmärksammar han på att styrelsen får se det ur den enskilda medlemmens 

synvinkel, desto lägre avgift desto högre köpeskilling för varje bostadsrätt vid en eventuell 

försäljning. 14 

 

För att upprätthålla ekonomisk stabilitet försöker styrelsen minimera föreningens utgifter. 

Såväl styrelsen som övriga medlemmar är väldigt aktiva och engagerade i föreningen. 

Föreningen har till exempel vår- och höststädningar som samtliga medlemmar gemensamt 

deltar i. Vidare sköter styrelsen det mesta avseende verksamheten. Ska det beställas hem nya 

torktumlare ger de inte fastighetsskötaren det som uppdrag. Utan styrelsen tar på sig ansvaret 

att ta in olika offerter och slutligen besluta om vilken som är den bästa leverantören. Skulle de 

istället anlitat en fastighetsskötare, skulle kostnaderna stiga med ytterligare 10 %, för att den 

personen bistår med tjänsten. När det gäller den finansiella biten tar föreningen mycket hjälp 

från SBC. SBC hjälper till med den löpande förvaltningen samt ger viktiga indikationer vid 

rätt tidpunkt när det är dags att ta hänsyn till något specifikt. SBC ser till att allt blir rätt och 

riktigt i slutändan. Föreningen minimerar sina kostnader genom att sköta det mesta själva när 

det gäller fastighetsskötseln och inköpen. De ser till att fakturorna som föreningen ska betala 

blir så billiga som möjligt. Styrelsen gör mycket själv istället för att betala SBC för att göra 

det. De skriver till exempel nya kontrakt själva, då nya bostadsrättsinnehavare flyttar in och 

skickar ut fakturor till de som ska betala in pengar till föreningen. Kukol menar att styrelsen 

arbetar för föreningens eget intresse och tackvare alla dessa insparningar av småkostnader blir 

det mycket på ett år. Om SBC istället skulle utforma ett kontrakt och skicka ut en faktura, 

kostar det 2 000 kronor respektive 1 000 kronor för föreningen. Styrelsen genomför dessutom 

budgetarbetet på egen hand varje år. Budgeten skapas utifrån SBC’s mallar och de utgår ifrån 

föregående års resultat och tar hänsyn till vad som kommer att ske under kommande år. Sedan 

skickas budgeten in till SBC som granskar den och i vissa fall sänder tillbaka 

rekommendationer, om de anser att föreningen bör göra något annorlunda. Genom att göra 

budgeten själva anser Kukol att styrelsen blir mer insatta i föreningens ekonomi och de får 

mer ansvar. Styrelsemedlemmarna får en förklaring bakom varje siffra, vilket är viktigt 

eftersom de har bestämt siffrorna. För att det ska vara möjligt att sköta det mesta själva inom 

föreningen krävs det att den utgörs av en väldigt engagerad styrelse, där alla är med och 
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arbetar. Dessutom behöver styrelsemedlemmarna inneha kunskaper för att resultatet av allt 

arbete ska generera något positivt. 15  

 

5.3 Bostadsrättsföreningen Johanneslund 8 

Johanneslund 8 ombildades från hyresrätt till bostadsrätt och registrerades 2005-01-05 hos 

Bolagsverket. Den har som huvudsyfte att se över medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom att upplåta bostadsrätter till dem. Johanneslund 8 förvärvade fastigheterna, som är 

belägna i centrala Västerås, på adresserna Lovisebergsvägen 8, Nygårdsgatan 16, 18 A och 18 

B. Området är väldigt attraktivt och efterfrågan på bostadsrätter och hyresrätter är stor. 

Bostadsrättsföreningen består av två flerbostadshus och en mindre parkanläggning. 

Fastigheten innefattar 27 bostadslägenheter varav 24 är bostadsrätter och tre hyresrätter. 

Dessutom innefattar fastigheterna tre lager och två lokaler. 16 

 

Johanneslund 8 fick hjälp av konsultföretaget Catella med ombildningen från hyresrätt till 

bostadsrätt samt med handläggningen av den ekonomiska planen. Planen fastställdes efter att 

en teknisk besiktning av fastigheterna utförts. Hela ombildningsprocessen tog cirka sex 

månader och efter detta fick SBC ansvara för den fortsatta förvaltningen. SBC gjorde 

ytterligare en teknisk besiktning av fastigheterna för att försäkra sig om att alla väsentliga 

underhålls- och reparationskostnader hade tagits i beaktande. Denna besiktning bidrog till att 

bostadsrättsföreningen försäkrades om att planen var bra utförd och att den skulle hålla i 

verkligheten. Den ekonomiska planen har inte uppdaterats eller ändrats under åren som gått. 

Beräkningarna som tagits i beaktande från början har kunnat upprätthållas och föreningen kan 

följa den ekonomiska planen. Massaro poängterar att det nu bara har gått tre år och menar att 

planen kanske måste korrigeras längre fram. Hon förklarar vidare att föreningens styrelse har 

ett möte med SBC varje år, precis innan årsstämman, då de går igenom 

bostadsrättsföreningens ekonomi. De får en bra feedback för att, väl på stämman, kunna 

förklara för samtliga medlemmar att de följt planen och påvisa vad som kommer att hända 
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nästkommande år. SBC sköter allt gällande den ekonomiska förvaltningen åt föreningen, de 

skickar ut fakturor och påminnelser, upprättar den årliga budgeten, uppdaterar om nya lagar 

och regler samt sköter försäljningen av hyreslägenheter och bostadsrätter. Givetvis granskar 

föreningens styrelse alla SBC´ s rekommendationer och beslutar om de godtar dem eller vill 

göra ändringar. Styrelsemedlemmarna är ändå insatta i verksamhetens ekonomi, för att de 

själva ska kunna utvärdera om föreningen mår bra.  Massaro anser att en styrelseledamot inte 

kan lägga ner hur mycket tid som helst på föreningen. Utan hon har ett jobb där hon måste 

lägga ner den mesta energin, eftersom det är hennes inkomstkälla. Det gör det viktigt att en 

förening kan vända sig till en bostadsrättsorganisation som den kan lita på.  Det är även 

viktigt att en förening har en organisationsförmåga, vilket innebär att föreningens medlemmar 

träffas och tar beslut utan att det går för lång tid mellan mötena. 17 

  

5.3.1 Föreningens ekonomi 

Massaro anser att omfattningen av reparations- och underhållskostnaderna är av betydelse vid 

upprättandet av den ekonomiska planen. Dessa faktorer är viktiga på grund av att de måste 

finansieras av föreningens medlemmar, som ska klara av att betala för det som måste göras. 

Det är viktigt att veta om det gjorts stambyten på fastigheterna samt om de är fria från 

fuktskador. Hon förklarar att föreningen måste fastställa vilka kostnader som kommer att 

uppstå i framtiden, för att kunna utvärdera om de betalar ett rimligt pris för fastigheterna. 

Dessutom behöver de vara medvetna om summorna för att noggrant planera hur det ska 

finansieras på det mest lönsamma sättet. I bostadsrättsföreningen som Massaro är medlem i 

togs ett beslut om att varje enskild bostadsrättshavare, på egen bekostnad, skulle renovera sitt 

badrum. Detta medförde att föreningen inte behövde ta upp större lån på grund av 

badrumsrenoveringar. Stambytet på deras fastigheter hade gjorts precis innan föreningen 

förvärvade dem, vilket innebar att det inte heller behövde beaktas i den ekonomiska planen. 18 

 

Alla hyresgäster ville inte ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. De som ville förbli 

hyresgäster fick bo kvar i sina lägenheter med föreningen som hyresvärd och till en början 
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upplät Johanneslund 8 11 hyreslägenheter. Vart eftersom har hyresgästerna flyttat ut och 

föreningen har idag endast tre hyreslägenheter kvar. Massaro poängterar att föreningen klarat 

av att amortera 1,5 miljoner på lånet, under en treårsperiod, med försäljningsintäkterna den 

fått in av de sålda lägenheterna. Lägenheterna har fungerat som en ekonomisk trygghet för 

föreningen, genom att den successivt fått kapitaltillskott som har finansierat en stor del av 

föreningens kostnader. I och med detta har Johanneslund 8 inte behövt höja sina avgifter för 

sina medlemmar. Hon förklarar att deras största kostnadspost är räntekostnaderna och får de 

ner dem kan de minska kostnaderna. I dagsläget utgör föreningens räntekostnader cirka 46 % 

av de totala kostnaderna. 19 

 

Massaro säger att de har mycket likvida medel i kassan och att hon inte kan tänka sig att 

avgifterna kommer att behöva höjas under hela den ekonomiska planens tid. Det strider mot 

SBC´ s rekommendationer om att årligen höja avgifterna. Föreningen resonerar att en höjning 

av årsavgiften endast skulle resultera i ett för högt överskott av likvida medel som bara ligger 

där utan förräntning. Styrelsen i föreningen har alltid tyckt att ekonomin har varit stabil på 

grund av att de lyckats upprätthålla den ekonomiska planen. Den har sedan start alltid 

uppvisat ett positivt resultat. Massaro berättar att det självklart funnits små justeringar som 

behövts göras i planen, men inga av stor ekonomisk betydelse. Exempel på kostnader som 

inte beräknades till sitt verkliga värde var reparationerna av hissen som blev större än 

planerat. I efterhand tycker hon dock att renoveringarna av badrummen skulle varit 

medberäknade i den ekonomiska planen, istället för att varje bostadsrättshavare själv skulle 

bekosta det. Hon har insett att föreningen skulle ha råd att ta på sig dessa renoveringar. 

Massaro anser att det inte finns några svagheter i den befintliga ekonomiska planen. Hon 

menar att föreningen är garderad mot brister i och med att en av styrelseledamöterna har som 

huvuduppgift att kontrollera fastigheternas skick. Han har erfarenhet inom området och är 

idag pensionerad. Vilket leder till att han engagerar sig mycket i att sköta det mesta som har 

med fastigheterna att göra. Det bidrar med att han har bra överblick och ser till att inget i 

underhållsväg glöms bort. Styrkorna som Massaro påpekar är att föreningen har fördelat ut 

kostnaderna över åren och inte koncentrerat dem till ett eller två år. Vidare säger hon att 

fastigheterna inte har varit i behov av större reparationer, eftersom dem är i bra skick. Detta 

                                                           
19 Massaro, Camilla, styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen Johanneslund 8 i Västerås, intervju, 2008-05-05 

 



Empiri 

37 

har medfört att föreningen har kunnat amortera mycket och på så vis har de minskat 

räntekostnaderna. 20 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån referensramen, empirin och den valda teorin. I 

kapitlet framhävs faktorer som har betydelse för en bostadsrättsförenings ekonomi. 

 

6.1 Utifrån modellen 

När den ekonomiska planen upprättas beslutas det om hur stor del av köpeskillingen som ska 

bestå av medlemmarnas insatser respektive föreningslån. Klåvus poängterade att en förening 

inte får göra skatteavdrag på sina räntekostnader, vilket den enskilda medlemmen får göra. 

Eftersom det i slutändan alltid är medlemmarna som betalar räntekostnaderna lönar det sig att 

ha högre privata lån än föreningslån. De undersökta bostadsrättsföreningarna är enade om att 

deras främsta strävan är att minimera föreningslånen i största möjliga grad. Vilket leder till att 

deras största kostnadspost, räntekostnaderna, minskar. Strävan kan sättas i relation med 

föreningen Johanneslund 8, som på tre år, har lyckats amortera 1,5 miljoner kronor av 

föreningens lån. Dessutom tillämpar de båda styrelserna ett liknande arbetssätt genom att 

amortera på föreningslånen direkt de får likvida medel över, efter täckning av samtliga 

kostnader, avsättningar samt buffertsparande. När föreningarna utformade sina ekonomiska 

planer var det viktigt att bli medvetna om och fastställa framtida reparations- och 

underhållskostnader för fastigheterna. Vidare beskrev Klåvus att det är viktigt för en 

bostadsrättsförening att redan från början förhandla sig till bra priser för el, värme och vatten. 

Dessa är kostnader som ständigt kommer att existera i föreningen och på grund av 

ouppmärksamhet kan de växa sig stora. Utifrån kostnaderna beräknar föreningarna 

årsavgifterna, som ska täcka allt som föreningen är i behov av. Författarna ser en tydlig likhet 

med maskinstrukturen i modellen. De menar att strukturen tydligt framträder i de två 

undersökta bostadsrättsföreningarna, då de ständigt försöker kostnadsminimera på olika sätt. 

Ytterligare en parallell kan dras till Timglaset 1, där Kukol förklarar att styrelsen samt övriga 

medlemmar är väldigt aktiva och utför mycket själva. Föreningen utför till exempel vår- och 

höststädningar samt utskick av fakturor, för att minimera underhålls- och 

administrationskostnaderna. Författarna har upplevt att Timglaset 1 kostnadsminimerar på ett 

bredare plan än vad Johanneslund 8 gör. Johanneslund 8 betalar hellre för vissa tjänster, de 

anlitar till exempel SBC för att upprätta nya bostadsrättskontrakt. Medan Timglaset 1 har en 

starkare vilja att spara in på småkostnader och göra mycket själva. Timglaset 1 har för första 
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gången, år 2007, uppnått ett positivt resultat. På grund av tidsbrist vid upprättandet av den 

ekonomiska planen medförde det att föreningen inte blev medvetna om de verkliga framtida 

kostnaderna som de hade framför sig. Dessa missberäkningar ledde till att föreningen, första 

året efter ombildningen, blev tvungen att höja månadsavgifterna för medlemmarna. Vilket 

också innebar att föreningen inte har varit lika effektiva som de är i dagens läge. Båda 

föreningarna har i slutändan en aktiv styrelse som observerar kostnaderna och minimerar dem 

när tillfället ges. Sannolikheten är därmed större att de uppnår positiva resultat med en stabil 

ekonomi och föreningen som helhet uppnår effektivitet. Massaro menade att det är viktigt för 

en förening att inneha en organisationsförmåga. Begreppet kan författarna koppla ihop med 

effektivitet, då en förening ska arbeta efter att fatta viktiga beslut med jämna mellanrum. För 

låter den det gå för lång tid mellan tillfällena kan föreningen missa fördelar för besluten, till 

exempel bättre räntor på föreningslånen.  

 

De båda föreningarna poängterar även att de har många lagar och regler att basera sina beslut 

efter, bland annat skatteregler, bokföringslagen och årsredovisningslagen. Även här ser 

författarna en likhet med drivkraften effektivitet. Det kan vara svårt för styrelsen att själv 

hålla reda på. För att se till att allt blir korrekt utfört från början gällande den ekonomiska 

förvaltningen, har båda föreningarna SBC’s kunskaper att förlita sig på. SBC påminner 

ständigt föreningarna om lagar och regler och förklarar för dem hur de ska agera som 

fastighetsägare. Genom att föreningarna tar dessa påminnelser samt råd i beaktande och 

samtidigt arbetar efter sina egna bestämda stadgar, förvaltar styrelsen föreningen på bästa 

möjliga sätt. Det räcker inte med att en förening har en styrelse, utan den måste också inneha 

en viss kompetens för att klara av att sköta sitt uppdrag. I Timglaset 1 och i Johanneslund 8 

upplevs det att styrelsemedlemmarna innehar kunskaper och har med några års erfarenhet 

införskaffat sig en skicklighet. I de båda föreningarna finns det huvudpersoner som sköter och 

är engagerade i ekonomin samt som är aktiva gällande fastigheternas skick.  

 

Föreningarna är övertygade om att en styrelse måste få hjälp från en bostadsrättsorganisations 

expertis. SBC hjälper de båda föreningarna med rekommendationer, budgetupprättande, 

löpande redovisningen och kunskapsutvecklandet av styrelsemedlemmarna. Genom att 

styrelsen och vissa övriga medlemmar har kompetens, ser de till att föreningarna uppnår 

ekonomisk stabilitet. Detta kan kopplas ihop med den professionella strukturen, där just 
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drivkraften kompetens dominerar. Styrelsen behöver även ha den kompetens som krävs för att 

inse när de behöver ta hjälp av en bostadsrättsorganisation. Detta för att styrelsen inte ska ta 

på sig för mycket som den egentligen inte klarar av att hantera. I slutändan kan det leda till att 

resultatet blir sämre än vad det behövt bli. De undersökta föreningarnas styrelser blundar inte 

för omfattningen av den ekonomiska förvaltningen och de tar inte på sig för mycket själva. 

Utan de tar hjälp av SBC` s kompetens när de anser sig behöva det. Utbyte av 

styrelsemedlemmar kan innebära förlust av behövande kunskaper. Därför kan föreningen 

alltid vända sig till en bostadsrättsorganisation som hjälper föreningen på fötter igen.  

 

Kukol och Massaro är överens om att SBC har lärt dem mycket om vad som ska beaktas 

avseende ekonomin samt hur föreningarna på mest lönsamma sätt ska finansiera sin 

verksamhet. Detta syftar till att den innovativa drivkraften samt adhokratistrukturen finns i 

bostadsrättsföreningarna. SBC utvecklar medlemmarna, främst styrelsen, och lär dem hur de 

ska sköta sitt uppdrag. Det finns ingen garanti på att föreningarnas styrelser omfattas av 

erfarna och professionella personer. På grund av att föreningarna inte har ett inarbetat 

organisatoriskt beteende, har de båda undersökta föreningarna prövat sig fram i sina beslut, 

för att hitta de bästa lösningarna. Det var som Kukol förklarade, att en förening bara gör 

samma misstag en gång, sedan lär den sig hur den ska hantera en liknande situation.  

 

6.2 Den enskilda bostadsrättsföreningen 

De båda bostadsrättsföreningarna som undersökts har genomfört ombildningsprocessen på 

liknande sätt. Det beror på att alla bostadsrättsföreningar som genomgår en ombildning har 

många lagar och regler att rätta sig efter. Det innebär att en förening måste göra som lagarna 

kräver och kan inte utföra ombildningen på annorlunda sätt, för då blir den inte godkänd att 

slutföra ombildningen.  

 

Alla bostadsrättsföreningar är unika och innehar sina specifika egenskaper. Precis som Klåvus 

poängterade, går det inte att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomiska planeringar med 

varandra. Detta för att det är allt för många faktorer som spelar in i varje enskild förening och 

det leder till att det blir för mycket som inte har en direkt koppling till varandra, föreningarna 
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emellan. De olika faktorerna kan vara allt ifrån att fastigheterna har byggts under olika år och 

den ena är mer sliten än den andra, att fastigheterna består av olika många bostadslägenheter, 

föreningarna har olika avtal för el-, värme- och vattenkostnader, markarean är olika stora samt 

olika räntenivåer på föreningslånen.    
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7 Slutsats 

Nedan redogörs slutsatserna som författarna gjort utifrån empiri- samt analyskapitlet och 

dessa ska besvara uppsatsens syfte. Syftet med denna uppsats var att beskriva 

ombildningsprocessen samt vad en bostadsrättsförening ska ta i beaktande för att uppnå 

ekonomisk stabilitet.  

 

Minst 2/3 av hyresgästerna i en fastighet måste slå sig samman i en bildad 

bostadsrättsförening. För att sedan gemensamt genomgå en ombildningsprocess och slutligen 

bli fastighetsägare. Undersökningen har påvisat att en ombildningsprocess kan ta olika lång 

tid för olika föreningar, men att processen alltid utförs på samma vis. Författarna menar att en 

bostadsrättsförening måste följa lagar för att kunna köpa fastigheten, därför måste 

ombildningsprocessen innehålla de steg som beskrivs i referensramen. De har med 

undersökningen konstaterat att de undersökta föreningarnas ekonomiska situationer inte går 

att jämföra, trots att de är liknande organisationer. Detta gör att föreningarnas ekonomiska 

beräkningar inte kan generaliseras och tillämpas på andra ombildade bostadsrättsföreningar. 

Hela ombildningsprocessen, då främst den ekonomiska planen, kan för ovana personer 

upplevas som komplicerad. Det leder till att många bostadsrättsföreningar tar hjälp av en 

bostadsrättsorganisation för att allt ska gå rätt till. När köpeavtalet har kommit föreningen till 

känna är det dags att upprätta en ekonomisk plan. Det som författarna anser vara viktigt i detta 

skede är att föreningens styrelse noggrant ser till att framtida kostnader upptäcks och anges 

med verklighetsbaserade siffror. Det är viktigt att styrelsen tar den tid som planen kräver för 

att förhindra missberäkningar på grund av tidsbrist som i Timglaset 1. Med andra ord är 

tidsfaktorn väldigt viktig. Styrelsen ska utgå ifrån att planen ska kunna följas hela 11 år 

framåt. Författarna menar att den ekonomiska planen ska utgöras av realistiska siffror och inte 

av siffror som ser bra ut skriftligt. Självklart kan det hända att föreningar inte till punkt och 

pricka kan få planen att stämma, men den utgör grunden för hela föreningens ekonomiska 

situation. Därför får det inte vara för stort gap mellan verkligheten och planen. Skulle 

oväntade kostnader uppkomma, kan föreningen alltid finansiera det med sitt buffertsparande, 

avsättningar till reparationsfonden eller genom höjda avgifter från medlemmarna.  
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Författarna drar slutsatsen om att det i grund och botten är liknande faktorer som en ombildad 

bostadsrättsförening bör ta hänsyn till, för att uppnå ekonomisk stabilitet. Dessa faktorer kan 

generaliseras på de flesta ombildade bostadsrättsföreningarna, eftersom faktorerna är 

detsamma. De olika föreningarna tar hänsyn till faktorerna olika mycket, på grund av varje 

specifik situation som en förening befinner sig i. Författarna menar att en bostadsrättsförening 

bör präglas av drivkrafterna effektivitet, innovation samt kompetens för att klara av att sköta 

den ekonomiska förvaltningen. Dessa tre krafter går hand i hand med varandra och tillämpas 

de i en bostadsrättsförening, har den goda förutsättningar att uppnå ekonomisk stabilitet. 

Vidare anser författarna att de huvudsakliga faktorerna att ta hänsyn till vid upprättandet av 

den ekonomiska planen samt den fortsatta förvaltningen är underhålls-, reparations- och 

räntekostnaderna. För att föreningen ska kunna fastställa dessa kostnader måste styrelsen vara 

engagerad från första början. Den ska även inneha kompetens eller få kompetens från en 

bostadsrättsorganisation och därmed utvecklas för att klara av det ansvar den åtagit sig. 

Oavsett om föreningen tar mycket hjälp av en bostadsrättsorganisation, är det alltid 

föreningens styrelse som bär hela ansvaret för hur verksamheten sköts och vad som beslutas. 

Författarna kan även dra som slutsats att det är betydelsefullt för en bostadsrättsförening, 

oavsett storlek eller geografiskt läge, att inneha en god relation med en 

bostadsrättsorganisation.  

 

Styrelsens främsta strävan är att minimera föreningslånen så mycket som möjligt. Har 

föreningen mindre låneskulder kan den spara in mer pengar i form av att den inte betalar lika 

stora räntekostnader. Den gemensamma faktorn blir då att det är viktigt för 

bostadsrättsföreningar att amortera på sina föreningslån i största möjliga mån. Författarna 

anser att det är ännu viktigare för bostadsrättsföreningar, som befinner sig i mindre orter, att 

kunna upprätthålla den ekonomiska planen. Detta eftersom dessa föreningar har svårare att 

höja sina avgifter och få medlemmarna att acceptera det. Lägenheterna värderas bland annat 

utefter det geografiska läget. Det leder i sin tur till att en bostadsrättsförening, med sämre 

geografiskt läge, generellt har det svårare att ta sig ur ekonomiska kriser när de uppstår.   

  

Budgeten gör att föreningen blir medveten om verksamheten på kort sikt och är en mer 

”detaljerad pusselbit” av den upprättade ekonomiska planen. Budgeten är ett bra hjälpmedel 

för föreningen att skapa medvetenhet. Dessutom upptäcka om något avviker från den tidigare 
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upprättade ekonomiska planen, för att åtgärda avvikelserna. Det gör att föreningen kan 

planera sina kostnader och därmed justera dessa med intäkter och minimera risken att uppnå 

ekonomisk instabilitet, det vill säga brist på likvida medel.  

 

Genom att granska de undersökta föreningarna drar författarna slutsatsen om att båda 

föreningarna har en stabil ekonomi och att de tagit hänsyn till ovannämnda faktorer. En 

styrelses kompetens avspeglar dennes handlingar och därmed hur föreningen mår. Författarna 

menar att de undersökta styrelserna bistår med de kunskaper som krävs för att deras 

föreningar ska må bra. Med andra ord har styrelserna skött sina åtagna uppdrag och uppnått 

effektivitet. 

 

7.1 Förslag på fortsatt studie 

Under uppsatsens gång har författarna stött på ett problemområde som ansågs vara intressant 

att undersöka. En stor problematik i bostadsrättsförningar är sambandet mellan de negativa 

resultaten och likviditeten. Det som uppstår är att en förening kan ha god likviditet trots 

resultatmässiga underskott. Detta sker på grund av bokföringsmässiga skäl i årsredovisningen. 

Avskrivningar som bokförs som en kostnad i resultaträkningen brukar inte tas i beaktande i 

den ekonomiska planen, eftersom det inte är en ”faktisk” kostnad för föreningen. Dessa 

kostnader täcks då inte av årsavgifterna och bostadsrättsföreningen uppvisar ett negativt 

resultat. Utåt kan det då tolkas som att föreningens ekonomi är instabil. 

 

Problemfrågan som skulle kunna behandlas i uppsatsen är; 

Vilken problematik medför avskrivningar för en bostadsrättsförening? 
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Bilaga 1 
Intervju med Helena Klåvus på SBC 

 

Vad har du för befattning (arbetssysslor) inom SBC? 

Hur lång tid har du jobbat på SBC? 

Hur hjälper ni en förening att ombildas?  

Har ni en betydande roll vid ombildningen? 

Den ekonomiska planen 

Hjälper ni föreningen att utforma den ekonomiska planen? 

Vem har det största ansvaret gällande den ekonomiska planen, är det ni eller föreningens 

styrelse? 

Använder ni er utav någon ekonomisk modell vid utformandet? 

Hur lång tid tar det att skapa en ekonomisk plan? 

Finns det några krav på vad den ekonomiska planen ska innehålla?  

Vad tar ni i beaktande vid utformningen av den ekonomiska planen? Viktigaste faktorerna? 

Ekonomisk stabilitet 

Vanligaste orsakerna till att föreningar går i konkurs? 

Hur kan man förebygga det på bästa sätt? 

När vi tittat igenom årsredovisningarna på bostadsrättsföreningarna har vi upptäckt att endast 

en förening haft ett positivt resultat de senaste åren. Är det något av en tillfällighet, eller har 

den föreningen något som de andra inte har? 

Uppföljning  

Hur stort inflytande har ni i föreningarnas förvaltning efter det att föreningarna är ombildade?  

Om en förening går dåligt, har ni några speciella åtgärder att ta till för att föreningen ska 

uppnå ekonomisk stabilitet? 



 

 

Bilaga 2 
Intervju med bostadsrättsföreningarna  
 

1. När registrerades er bostadsrättsförening? 

2. Hur många bostadslägenheter omfattar er förening? 

3. Har föreningen hyreslokaler? 

4. Hur många av bostadslägenheterna är upplåtna som bostadsrätter respektive 

hyresrätter? 

5. Hur gick ni tillväga med er ombildningsprocess? 

6. Har du varit med och utformat er förenings befintliga ekonomiska plan? 

7. Jämförde ni med andra bostadsrättsföreningars ekonomiska planer för att få idéer vid 

utformandet? 

8. Vilka faktorer anser du vara det viktigaste att ta i beaktande vid utformningen? 

9. Har ni eller SBC haft det största ansvaret vi utformandet av den ekonomiska planen? 

10. Har ni blivit tvungna att ändra planen under åren som gått? Om ja, varför? 

11. Är det något du nu i efterhand skulle velat att ni gjort annorlunda i den ekonomiska 

planen, svagheter och styrkor?  

12. Hur har er förening gått ekonomiskt det tre senaste åren? 

13. Vad beror era negativa/positiva resultat på? 

14. Har planen stämt eller har ni fått justera intäkter och kostnader i efterhand, orsaker?  

15. Har höjningarna baserats på beräkningarna som ni gjorde i den ekonomiska planen? 

16. Kan ni förbättra något i er befintliga plan? 

17. Hur lång tid tog det att upprätta planen? 

18. Anser du att ni la ner tillräckligt med tid på den ekonomiska planen? 



 

 

19. SBC utformar årliga budgetar för er förening, följer ni deras rekommendationer eller 

utformar ni er egen budget? 

20. Anser ni er vara i behov av SBC ´s kunskaper? 

21. Vilken eller vilka faktorer anser du vara av betydelse för att en förening ska uppnå 

ekonomisk stabilitet? 

22. Bidrar ni som styrelse med dessa faktorer eller är det någon/några faktorer som SBC 

bistår med? 


