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Titel: Ombildning av hyresrätt – en studie av två fastigheter 
 
Problem: Bostads AB Mimer har beslutat att sälja ut delar av sitt bostadsbestånd. 

Hyresgästerna hos Bostads AB Mimer kan, om de vill, starta en 
bostadsrättsförening och på så sätt köpa fastigheten. Målgruppen i denna studie 
är hyresgästerna. Vilka aspekter är viktiga att ta i beaktande inför valet av 
boendeform? Frågan kommer att utvärderas utifrån variablerna; ekonomi, 
livscykel, fastighet och område. 

   
Syfte: Syftet med studien är att utvärdera om det är skäligt att ombilda sin lägenhet i 

respektive fastighet på två områden. Utvärderingen genomförs för att underlätta 
valet för den enskilda hyresgästen hos Bostads AB Mimer på Vallby och 
Västermalm, i samband med ombildningen av hyresrätter inom allmännyttan. 

 
Metod: Sekundärdata och primärdata har använts för att utvärdera fyra variabler; 

ekonomi, livscykel, fastighet och område. Variablerna är viktiga för 
hyresgästens beslutsfattande gällande ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 
Två fastigheter på två bostadsområden har valts ut som intressanta 
undersökningsobjekt då dessa skiljer sig åt i flera hänseenden. 

 
Slutsats: Vinstmöjligheten är större för de boende på Västermalm vid en ombildning från 

hyresrätt till bostadsrätt, då fastigheten ligger i ett område med högre 
betalningsvilja. På Västermalm finns det flera värdehöjande attribut, såsom läge, 
hiss och öppen spis, som påverkar prissättningen. På Vallby kommer det 
sannolikt inte gå att göra en vinst på kort sikt, vid försäljning av en ombildad 
lägenhet. 

 
Beroende på livssituation varierar behovet av boendeform. En rekommendation 
är att se långsiktigt på sitt boende samt de behov som den boende kan förväntas 
få. Med stor sannolikhet uppkommer inga större oförutsedda utgifter den 
närmaste tiden i fastigheten på Vallby. På Västermalm bör stora kommande 
utgifter såsom stambyte tas i beaktande. Det är hög betalningsvilja på 
Västermalm då området har ett bra rykte och är beläget centralt. Vallby har en 
låg betalningsvilja då det är ett område med sämre rykte. 
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ABSTRACT 
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  Marie Sandin Västerås 
 
Tutor:  Mats Viimne 
 
Title: Ombildning av hyresrätt – en studie av två fastigheter 
 
Problem: Bostads AB Mimer has decided to sell out parts of its property estates. If the 

tenants want to buy the estate they can form a tenant-owner's association in 
order to buy the estate. The target group in this study is the tenants. What 
aspects are important to consider when choosing housing possibilities? The 
question will be evaluated from different variables such as economy, lifecycle, 
estate and neighbourhood. 

   
Purpose: The purpose of the study is to evaluate whether or not it is reasonable to 

reorganize one’s apartment in two different real estates in two neighbourhoods. 
The evaluation is being done to make to the choice easier for each individual 
tenant of Bostads AB Mimer at Vallby and Västermalm. 

 
Method: Secondary and primary sources have been used to evaluate the four variables; 

economy, lifecycle, estate and neighbourhood. The variables are important to 
the tenants in their decision of reorganizing their apartment from rental to 
tenant-ownership. The two estates in the two neighbourhoods have been chosen 
as interesting objects due to differences in several areas.  

 
Conclusion: The opportunities to make a profit are bigger for the tenants at Västermalm due 

to the fact that the estate is located in a neighbourhood that is more attractive in 
a financial aspect. At Västermalm there are more value added attributes, such as 
location, elevator, fireplace, that affects the pricing. At Vallby it is not likely, in 
a short term, to make a profit from selling a reorganized apartment 

 
Depending on the life situation the living conditions varies. A recommendation 
is to look at the living conditions on long-term basis and the forthcoming needs 
of the tenant. Most likely there will be no greater unforeseen expenses in the 
near future in the estate at Vallby. At Västermalm, on the other hand, there will 
be great expenses in the near future due to pipe and plumbing changes in the 
estate that needs to be considered. The attractiveness at Västermalm is high 
since the neighbourhood has a good reputation and is situated near the central 
part of Västerås. The attractiveness at Vallby is low due to a bad reputation of 
the neighbourhood. 
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1 INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet beskrivs historiken kring upphävandet av Allbolagen och 
bostadspolitiken i Sverige samt begreppet allmännyttan. En presentation finns om Bostads AB 
Mimer och hur de har agerat efter upphävandet av Allbolagen och vilka val som deras 
hyresgäster står inför. 
 
 
Den 1 juli 2007 tog den borgerliga regeringen bort Allbolagen vilket möjliggör för 
kommunala bostadsföretag att sälja ut sitt bestånd av allmännyttiga hyresrätter (SFS 
2007:480). På bostadsmarknaden i Västerås är Bostads AB Mimer det största bostadsbolaget. 
De ägs av Västerås Stad och förvaltar i dagsläget 12,105 lägenheter (Om Mimer 2007). 
Bostads AB Mimers styrelse är politiskt tillsatt och har sedan 1 december, 2006 en borgerlig 
styrelseordförande (Mimers styrelse 2007).  
 
I början av 1900-talet skapade befolkningsökningen ett stort behov av hyresbostäder. 
Institutioner och små stiftelser startades med mål att bygga för allmännyttan. Allmännyttan 
beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ”nyttig för (nästan) alla och för samhället”. På 
1930-talet kunde allmännyttiga bostadsföretag få statliga lån. Regler för de allmännyttiga 
företagen och den bostadspolitik som länge dominerade kom år 1946. Målet var att få slut på 
den akuta bostadsbristen. Staten och kommunerna fick ansvaret att kraftigt öka 
bostadsbyggandet och den offentliga finansieringen (Historik 2005). Byggandet under 1950-
talet och början av 60-talet var främst inriktad på att öka boendestandarden med större och 
modernare lägenheter. När bostadsbristen tilltog under senare delen av 60-talet blev fokus att 
snabbt bygga många lägenheter. Det beslutades att en miljon lägenheter skulle byggas under 
en 10-års period. Detta beslut kom att kallas miljonprogrammet. Idag finns det 320 
allmännyttiga bostadsföretag varav 290 av dessa är medlemmar i Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag. De flesta av de allmännyttiga bostadsföretagen drivs genom kommunalägda 
aktiebolag men en liten del drivs genom stiftelser (Utvärdering av lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag 2004, s7).        
 
Bostads AB Mimer har beslutat att sälja ut delar av sitt bostadsbestånd och har kommit med 
ett erbjudande till sina hyresgäster. Erbjudandet går ut på att hyresgästerna kan, om de bildar 
en bostadsrättsförening, få rätten att köpa fastigheten. Bostads AB Mimer anger flera orsaker 
till varför de erbjuder sina hyresgäster att friköpa sina lägenheter. En orsak är ett ekonomiskt 
tillskott som enligt Bostads AB Mimer kan användas till att stärka deras ekonomi och 
utveckla befintliga och nya områden. Erbjudanden om att ombilda fastigheterna kommer i 
dagsläget att gå ut till 473 lägenheter fördelade på olika områden. I framtiden planerar 
Bostads AB Mimer även, av integrationsskäl, att erbjuda ytterligare lägenheter till försäljning 
i flera områden; Bäckby, Vallby, Fredriksberg, Pettersberg och Skultuna (Ombildning till 
bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 2007). 
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Ombildningen av delar av Bostads AB Mimers fastighetsbestånd har skapat debatt bland 
allmänheten i Västerås. Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle är kritiska till ombildningen 
som Bostads AB Mimer planerar att genomföra då ombildningen sker av allmännyttans 
lägenheter. Hyresgästföreningen är inte emot bostadsformen bostadsrätt, men de anser att det 
inte ska vara på bekostnad av allmännyttan (Så här tycker vi om hyresrätt och ombildning 
2007).  
 
Målgruppen i denna studie som är hyresgästerna står nu inför valet att antingen fortsätta hyra 
sin lägenhet eller vara med och bilda en bostadsrättsförening och köpa sin lägenhet. Denna 
studie fokuserar på att studera två fastigheter fördelade på två områden på den lokala 
bostadsmarknaden hos Bostads AB Mimer i Västerås. De båda utvalda områdena är 
Västermalm och Vallby. I området Västermalm har Bostads AB Mimer endast en fastighet 
bestående av 23 lägenheter Vallby är ett relativt stort område med totalt 970 lägenheter. Fokus 
i denna uppsats ligger på fem huskroppar, bestående av 73 lägenheter, som Bostads AB 
Mimer refererar till som en fastighet, då avloppssystemet delas. 
 
Vilka aspekter bör beaktas inför valet av bostadsform och vad är viktigt att känna till? Frågan 
kommer att utvärderas utifrån variablerna; ekonomi, livscykel, fastighet och område. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera om det är skäligt att ombilda sin lägenhet i respektive 
fastighet på två områden. Utvärderingen genomförs för att underlätta valet för den enskilda 
hyresgästen hos Bostads AB Mimer på Vallby och Västermalm, i samband med ombildningen 
av hyresrätter inom allmännyttan. 

1.2 Disposition 

Arbetet är indelat i sex kapitel. Det första kapitlet, inledning, innehåller en presentation av 
ämnet, problemformuleringen och syftet med arbetet. Kapitel två, begreppsförklaringar, 
omfattar de begrepp som använts i arbetet och som behöver förklaras ytterligare. Under 
kapitel tre, metoden, framgår hur arbetet har genomförts och vilket tillvägagångssätt som har 
använts under arbetets gång. De undersökningsvariabler som arbetet byggs upp utifrån 
presenteras i kapitel fyra där de beskrivs var och en för sig. I kapitel fem sammanfattas 
intervjudata från de personer som har intervjuats. I det sista kapitlet, kapitel sex, sker slutligen 
analys och slutsats av de respektive variablerna som presenteras i inledningen samt 
slutdiskussion och hur gick det sen. Förslag till fortsatta studier avslutar arbetet. 

1.3 Avgränsning 

Studien omfattar endast två fastigheter i Västerås. Dessa fastigheter är lokaliserade på två 
olika områden. Fyra variabler har valts ut för att begränsa arbetet och studiens storlek. Urvalet 
av områdena och variablerna är beskrivna under metoden. 
 
Innehållet i uppsatsen baseras på data aktuell fram till och med den 15 februari 2008. 
Undantag gäller för kapitel 6.6 som innehåller ett slutord vilket tagits med för att aktualisera 
uppsatsen gällande pris och ombildning. 
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2 BEGREPPSFÖRKLARING 
 
 

I detta kapitel förklaras viktiga och relevanta begrepp som hyresgästerna kommer i kontakt 
med under deras beslutsprocess. 
 
 

2.1 Allbolagen 

Lagen om allmännyttiga bostadsföretag (SFS 2002:102), även kallad Allbolagen infördes den 
1 april 2002 för att försvåra utförsäljningen av allmännyttiga hyresrätter. Lagen innebar att 
bostadsföretaget tvingades att söka tillstånd hos länsstyrelsen för att avyttra bostäder från 
allmännyttan.  
 
Denna lag har från och med den 1 juli 2007 (SFS 2007:480) upphävts vilket medför att 
allmännyttiga bostadsföretag numera kan sälja ut delar av sitt bostadsbestånd utan att begära 
tillstånd från länsstyrelsen.  

2.2 Bostadsformer 

De bostadsformer som berörs i arbetet är lägenheter i form av hyresrätt och bostadsrätt. Nedan 
beskrivs de båda formerna, vilka lagar de omfattas av samt deras respektive fördelar och 
nackdelar. 

2.2.1 Hyresrätt 

Den senaste kartläggningen från Statistiska centralbyrån visar att 33,9 % av Sveriges 
befolkning bor i hyresrätt i form av första- eller andrahandskontrakt (Hushållens ekonomi 
2007).  
 
För en hyresrätt krävs det inte någon kontant insats. Om hyresgästerna tillsammans engagerar 
sig i boendefrågor har de ett större inflytande (Bostadsrätt vs hyresrätt 2007). Husets ägare, 
hyresvärden, och hyresgästen ingår ett avtal om vad som gäller i frågan om rätten till 
lägenheten. Detta avtal regleras av bestämmelser i kapitel 12 av Jordabalken (SFS 1970:994). 
Denna lag tillgodoser även att hyresgästen har ett besittningsskydd som skyddar denne från att 
förlora sin hyrda lägenhet. Även hyresgästen har skyldigheter. Denne kan inte byta, sälja, 
upplåta eller överlåta den hyrda lägenheten utan fastighetsägarens medgivande (SOU 2002:21 
s.51.) Betalning av nyttjanderätten är det enda ekonomiska ansvaret som hyresgästen har och 
således finns det inget ekonomiskt ansvar för huset eller lägenheten. Hyran är reglerad och 
bestäms genom bruksvärdeprincipen. Ändringar och reparationer som kan påverka hyran får 
till viss mån göras av hyresgästen i lägenheten (JB 12:19). 
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Figur 1- Fördelar och nackdelar med hyresrätt 

Fördelar Nackdelar

Ekonomi Ingen skuld Ingen vinstmöjlighet

Underhåll Byte av vitvaror samt underhåll vid behov Minskad valfrihet 

Hyra Hyran bestäms via förhandling Liten chans att påverka hyran

Byta Enkelt att byta lägenhet
Tillstånd för byte måste godkännas av 

hyresvärden

Övrigt Inflytande över lokala bostadsfrågor
Liten möjlighet att påverka fastighetsvärden i val 

av leverantörer

Hyresrätt

 
Källa: Egen bearbetning (Kan bostadsrätt bli bostadsfel? 2007) 

2.2.2 Bostadsrätt 

I ett hus med bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och upplåter 
rätten till lägenheterna till medlemmarna. Medlemmen i bostadsrättsföreningen äger en andel 
och har nyttjanderätten till den lägenhet denne förvärvat. För att få äga en bostadsrätt måste 
medlemmen även betala en insats till bostadsrättsföreningen. En månadsavgift ska också 
betalas av medlemmen under tiden som denne besitter bostadsrätten. Månadsavgiften täcker 
kostnaderna för underhåll och drift hos bostadsrättsföreningen. Föreningen kan också i sina 
stadgar ytterligare bestämma om villkoren för anskaffning och besittning av den andel som 
medlemmen äger (SOU 2002:21 s.51-52). 
 
Bostadsrättslagen (BrL) har som uppgift att förordna bostadsrättsföreningarnas funktion och 
medlemmarnas skyldigheter och rättigheter. År 1930 kom den första BrL och den allra 
senaste är från år 2003. BrL är ett tillägg till Lag 1987:667 om ekonomisk förening (LeF) för 
att korrigera de problem som kan uppstå mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren 
(Carlsson 2005, s22). BrL skapar en trygghet för bostadsrättsföreningens medlemmar då den 
ger dem rättigheten att få insyn i föreningens ekonomi (3:1 BrL). 
 
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen delar på ansvaret för fastigheten och föreningen. För 
att sköta det löpande arbetet med fastigheten och föreningen väljs en styrelse vid den årliga 
stämman. Det bestäms gemensamt med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen om 
skötsel och underhåll av fastigheten. De rättigheter som bostadsrättsägaren har är att försöka 
påverka beslut inom bostadsrättsföreningen genom att delta vid föreningsmötena, detta kallas 
den associationsrättsliga likhetsprincipen. Beslut kan bara fattas genom samtycke eller genom 
majoritet inom bostadsrättsföreningen (9:16 BrL). Boendet sker till självkostnadspris och 
ägaren bestämmer själv när och till vilket pris lägenheten ska säljas. De lägenheter hos 
bostadsrättsföreningen som hyrs av resthyresgäster kan endast säljas av föreningen. Skälet till 
förbudet är att begränsa bostadsrättsliknande upplåtelseformer (1:8 BrL).  
 
Vid försäljning ska bostadsrätten överlåtas till en ny bostadsrättsägare och inte till 
bostadsrättsföreningen. Således har bostadsrättsföreningen en begränsad rätt att bestrida en ny 
bostadsrättsägare (2:1 BrL). Det går även att låta lägenheten gå i arv eller att ge bort den som 
en gåva (Bostadsrättens fördelar 2007). 
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Figur 2 - Fördelar och nackdelar med bostadsrätt 

Fördelar Nackdelar

Ekonomi Möjlighet till vinst vid försäljning Det finns alltid ekonomiska risker med att ta lån

Underhåll Valfrihet vid lägenhetsunderhåll Underhåll i lägenheten kräver eget kapital

Hyra Faktiska kostnader styr avgiften Större underhåll av fastigheten påverkar avgiften

Byta
En fin lägenhet med låg månadskostnad kan 

vara lättsåld.

Vid försäljning kan det ta lång tid att hitta en 
köpare och säljaren kan tvingas sälja med 

förlust

Övrigt Möjlighet till påverkan Skyldigheterna ökar

Bostadsrätt

 
Källa: Egen bearbetning (Kan bostadsrätt bli bostadsfel? 2007) 

2.3 Ombildningsprocessen 

Det är ett antal steg som behöver hanteras innan en hyreslägenhet kan omvandlas till en 
bostadsrätt. Stockholms Stad har lanserat en informationsguide på Internet till de hyresgäster 
som är intresserade av att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter (Så här går det till 2007). 
Nedan beskrivs den processen i ett flödesschema: 
 
Figur 3 – Ombildningsprocessen 
 
 

Beslut bilda en 
bostadsrätts-
förening 1)

Meddela 
hyresvärden

Lägg upp en 
ekonomisk plan

Lämna in 
låneansökan 

till banker

Köpstämma 
i föreningen

3)

Underskrift av 
köpekontrakt

Inbetalning av 
medlemsinsats

4)

Registrera 
bostadsrätts-
föreningen

Bestäm stadgar, 
namn och 

styrelse

Hyresvärd begär 
värdering av 
fastigheten

Underskrift 
intresseanmälan

2)

Styrelsen fast-
ställer planen

Boverkets intygs-
givare godkänner 

planen

Fastigheten ägs och förvaltas 
nu av bostadsrättsföreningen

Beslut bilda en 
bostadsrätts-
förening 1)

Meddela 
hyresvärden

Lägg upp en 
ekonomisk plan

Lämna in 
låneansökan 

till banker

Köpstämma 
i föreningen

3)

Underskrift av 
köpekontrakt

Inbetalning av 
medlemsinsats

4)

Registrera 
bostadsrätts-
föreningen

Bestäm stadgar, 
namn och 

styrelse

Hyresvärd begär 
värdering av 
fastigheten

Underskrift 
intresseanmälan

2)

Styrelsen fast-
ställer planen

Boverkets intygs-
givare godkänner 

planen

Fastigheten ägs och förvaltas 
nu av bostadsrättsföreningen

 
 
Källa: Egen bearbetning (Så här går det till 2007) 
 
Vid fyra tillfällen i ombildningsprocessen är hyresgästerna mer involverade än vid de övriga 
stegen. Det första tillfället sker för att besluta om att bilda en bostadsrättsförening. Det behövs 
minst tre personer för att få registrera en bostadsrättsförening. Det andra tillfället blir när en 
intresseanmälan ska lämnas in till hyresvärden för att få igenom en värdering av fastigheten. 
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Då behöver minst två tredjedelar av hyresgästerna skriva under intresseanmälan för att 
hyresvärden ska göra en värdering. Tredje gången blir på köpestämman då minst två 
tredjedelar av hyresgästerna måste säga JA till att köpa fastigheten. Endast medlemmar i 
föreningen kan rösta, men det går att rösta JA och bli resthyresgäst (Så här går det till 2007). 
Det sista tillfället blir när insatsen ska betalas in till bostadsrättsföreningen. Hyresgästen får 
köpa lägenheten till ett subventionerat pris om beslutet fattas inom sex månader. Därefter 
ändras priset på lägenheten och värderas om till marknadspris. Om hyresgästen bestämmer sig 
för att köpa lägenheten först efter 12 månader har denna inte längre automatisk rätt att köpa 
lägenheten, utan hyresgästen måste först bli godkänd av bostadsrättsföreningen (Kan 
bostadsrätt bli bostadsfel? 2007). 

2.3.1 Resthyresgäst 

De hyresgäster som efter ombildningen väljer att inte köpa lägenheten utan vill fortsätta att 
hyra kallas för ”resthyresgäster”. Resthyresgästerna omfattas efter ombildningen fortfarande 
av samma lagar som tidigare när de hyrde av hyresvärden. Det finns flera anledningar till 
varför en hyresgäst väljer att inte ombilda sin hyreslägenhet till bostadsrätt. Kemeny (2002, 
s21) anger följande skäl; 
 

• Ekonomiska skäl  

• Hyresgästen trivs med att hyra sin lägenhet och är inte intresserad av att byta 
boendeform  

• Hyresgästen är inte intresserad av att låsa sina pengar i bostadsmarknaden  
 
Efter att fastigheten ombildats är det vanligt att det bildas två läger i fastigheten. På den ena 
sidan står de som har valt att ombilda sina lägenheter och på den andra sidan står de som 
fortfarande är hyresgäster. Resthyresgästerna kan lätt bli ställda utanför gemenskapen, då de 
som ombildat sina lägenheter blir övervägande i antal (Isacson 2006, s34). 
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3 METOD 
 

I metoden beskrivs tillvägagångssätt för arbetet, hur det är upplagt och vilka variabler som 
har valts ut och varför. I förstudien framgår det bland annat att arbetet inte har Bostads AB 
Mimer eller Hyresgästföreningen som uppdragsgivare, utan att det är hyresgästerna som står 
i fokus i arbetet. Litteraturinsamlingen är en stor del av arbetet och nedan beskrivs vilka 
sökord och sökmotorer som har använts för att finna materialet. En beskrivning finns över val 
av intervjupersoner och intervjusätt.  
 
 
Modellen nedan visar grafiskt hur tillvägagångssättet, för att besvara frågeställningen, är 
upplagd och vilka komponenter som ingår i de respektive variablerna. Den inledande 
förstudien och litteraturinsamlingen bidrog till urvalet av de fyra undersökningsvariablerna. 
Se nedanstående kapitel för detaljerad information kring respektive moment av arbetet. 
 

Figur 4 – Metodmodell 
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3.1 Förstudie 

Arbetet inleddes med ett telefonsamtal till Bostads AB Mimer personal- och utvecklingschef 
Jan Adolfsson som på Exjobb-poolen annonserade efter studenter som var intresserade av att 
skriva för dem. Enligt Jan Adolfsson var de aktuella arbetena redan uppstartade med studenter 
från andra högskolor vilket innebar att Bostads AB Mimer inte hade resursmöjligheter att 
träffa ytterligare studenter. Han tipsade däremot om två undersökningar som nyligen hade 
genomförts för att undersöka frågeställningar inom ämnet allmännyttan, hos befolkningen i 
Västerås. Den ena undersökningen hade Västerås Stad, i samarbete med Bostads AB Mimer, 
beställt. Den andra undersökningen hade Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle beställt 
med anledning av Västerås Stads beslut att sälja ut delar av allmännyttan. De båda 
undersökningarna tillhandahölls via E-post av Hyresgästföreningens ordförande Hans 
Ohlsson. De båda undersökningarna baserades på telefonintervjuer med befolkningen i 
Västerås, oavsett om dessa var boende hos Bostads AB Mimer eller inte. Intresse kring 
begreppet ombildning väcktes och om det var möjligt att underlätta beslutsprocessen för 
hyresgästerna. Uppsatsämnet var beslutat. 
 
Artiklar på Internet och uppsatser kring ämnet ombildning studerades och diskuterades för att 
öka kunskapen kring ämnet och för att definiera frågeställningar och syfte med arbetet. En 
informationsträff till Bostads AB Mimers hyresgäster anordnades av Hyresgästföreningen 
Region Aros-Gävle vilket tillhandahöll förstudien med ytterligare information kring begreppet 
ombildning och hur processen påverkar hyresgästerna.  
 
Bostadsområdena Vallby och Västermalm i Västerås valdes ut som intressanta då de enligt 
allmän kännedom hos Västeråsare skiljer sig åt. 

• Ryktet på de båda bostadsområdena skiljer sig åt då Västermalm har ett gott rykte och 
Vallby har ett skamfilat rykte 

• De båda områdena är varandras motpoler gällande avstånd till stadskärnan där 
Västermalm ligger vid stadskärnan och Vallby tre kilometer från stadskärnan 

• På Vallby finns endast hyresrätter medan Västermalm har övervägande bostadsrätter 

• Invandrartätheten är betydligt högre på Vallby än på Västermalm 

3.2 Undersökningsvariabler 

Utifrån förstudien identifierades ett antal variabler som kan påverka hyresgästerna i deras 
beslut i ombildningsprocessen. Tidigare undersökningar inom området har påvisat vilka 
variabler som är viktiga i valet mellan att hyra eller äga sin lägenhet. I denna studie har fyra 
specifika variabler tagits fram. Variablerna som kommer att användas i arbetet är; ekonomi, 
livscykel, fastighet och område.  Valet att använda dessa variabler grundar sig på att ekonomi 
har en avgörande roll i ombildningsprocessen, livscykel har betydelse beroende på vart i livet 
den boende befinner sig, fastighet tas hänsyn till då skicket på den är en avgörande faktor för 
fastighetens värde, områdets attraktivitet påverkar betalningsviljan. Variablerna kommer i 
arbetet att beskrivas var och en för sig för att därefter analyseras individuellt.  
 
Variablerna delas in i mindre komponenter för att definiera omfattningen av respektive 
variabel. Urvalet av komponenterna har genomförts med utgångspunkt från primärdata och 
sekundärkällor. Variabeln ekonomi består av komponenterna pris, inkomst/utgift, 
lånemöjlighet samt vinstmöjlighet. Variabeln livscykel har komponenterna ålder, 
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hushållsstorlek och kön. Variabeln fastighet omfattar lägenheternas skick och storlek, 
renovering, grannsämja samt medbestämmande. Den sista variabeln, område, består av 
närområde, rykte och betalningsvilja. 

3.3 Litteraturinsamling 

Det har redan skrivits mycket kring ombildning och det faller sig då naturligt att använda sig 
av tidigare undersökningar som en del av denna utvärdering. Ett 30-tal uppsatser har studerats 
och analyserats för att välja ut de källor som har störst betydelse för denna undersökning. 
Validiteten på uppsatserna anses hög då samtliga är godkända av sina respektive högskolor 
och universitet. Utifrån uppsatsernas referenslistor har ytterligare rapporter och böcker valts 
ut som kan vara betydande i fortsatt fördjupning i det huvudämne som denna uppsats bygger 
på, nämligen ombildning.  
 
Google Scholar, via Mälardalens Högskolas biblioteksdatabas, och Google har använts som 
sökmotorer för att hitta uppsatser och rapporter. De ämnesord som använts i sökningen på 
Internet är: 
  

• Allbolagen 

• Allmännyttan 

• Bostadsrätt/bostadsrättslägenhet 

• Ekonomi + lägenhet 

• Hyresgästföreningen 

• Hyresrätt/hyreslägenhet 

• Mimer 

• Ombildning 

3.4 Primärdata 

Variablerna och dess komponenter har använts som utgångspunkt för framtagning av 
intervjufrågorna. För att få information om områdena, fastigheterna, fastigheternas skick och 
grannsämjan har intervjuer med berörda kvartersvärdar genomförts. Kvartersvärdarna på 
respektive område känner väl till sina hyresgäster och anses vara tillförlitliga källor. Dock är 
det av vikt att i analysen ta hänsyn till de fakta som lämnas av kvartersvärdarna då dessa kan 
vara påverkade av egna åsikter som förskönar området. Mäklare intervjuades för att få en 
uppskattning om potentialen över de båda områdena. På Vallby finns inte några bostadsrätter 
sedan tidigare vilket medför att intervjun med mäklarna baseras på jämförbara områden.  
Västerås Stad har kontaktats via telefon för att erhålla offentlig statistik om de boende i 
respektive område. En styrelsemedlem i en redan bildad bostadsrättsförening på Västermalm 
kontaktades för att få bakgrundsinformation till bildandet av föreningen samt hur 
tankegångarna har varit hos de boende kring en eventuell ombildning av hyresrätterna.  

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuerna med kvartersvärdarna, mäklarna och bostadsrättsföreningen är intervjuer med en 
strukturering av mellanvariant, så kallade klassiska etnografiska intervjuer. Denna 
intervjuvariant styrs av intervjuaren men är mycket lite förhandsstrukturerad. Beslutet att 
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välja denna intervjumetod grundas på att ämnet ombildning kan vara känsligt på grund av den 
pågående debatten, och intervjuarna ville ha mer av en dialog för att öppna för spontana 
reaktioner. En klassisk etnografisk intervju ger utrymme för spontana reaktioner samt 
fördjupning av intervjuämnet (Ryen 2004, s11). I bilaga 1 presenteras de personer som 
intervjuats med namn, titel samt datum för intervju. 
 
Intervjuerna med kvartersvärdarna genomfördes under vecka 48, 2007. Faktafrågor till de 
båda kvartersvärdarna sammanställdes och skickades via E-post till dem innan intervjun. 
Faktafrågorna berörde områden som kvartersvärdarna behövde förbereda, som uppgifter om 
fastighetens senaste renovering, antal lägenheter et cetera (se bilaga 2). Frågor som krävde en 
dialog, det vill säga frågor av öppen karaktär, ställdes vid intervjutillfället och berörde ämnen 
som grannsämja, området kring fastigheten samt hyresgästerna. Dialogen bidrog till en 
avslappnad intervju och frågorna besvarades under en öppen diskussion.  
 
Intervjun med mäklarna genomfördes under vecka 48, 2007. Ett dokument med 
sammanfattning av vilka frågor som skulle ställas skickades till mäklarna via E-post dagen 
innan intervjutillfället (se bilaga 3). Mäklarna fick inleda intervjutillfället med att svara på de 
allmänna frågor de fått via E-post. Därefter presenterades syftet med studien och vilka 
bostadsområden inom Västerås som valts ut som aktuella. Under intervjun bekräftades även 
de två områdenas sedan tidigare allmänt kända rykte. Syftet med intervjun var att få mer 
information om Vallbys och Västermalms attraktivitet samt eventuella vinstmöjligheter vid en 
ombildning på dessa områden. 
 
Intervjun med en styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen på Västermalm genomfördes under 
vecka 52, 2007. Intervjun genomfördes för att få en bakgrund till bildandet av föreningen 
samt inblick i deras planer, förhoppningar och framtidsvisioner (se bilaga 4 för frågor som 
ställdes vid intervjun). Intervjun gav en god insyn i föreningens verksamhet. 
 
Två intervjuer ägde rum under augusti 2008 för att följa upp hur planerna för ombildningen 
fortlöpte för de båda fastigheterna.  

3.5 Tillvägagångssätt för analys 

Litteraturdata och intervjudata har samlats in för att få information om variablerna ekonomi, 
livscykel, fastighet och område.  

3.5.1 Analys och slutsats av variablerna 

För variablerna ekonomi och livscykel sker analysen utifrån teorier som bygger på rapporter, 
statistik och tidigare arbeten samt erfarenhetsbaserad kunskap från intervju med mäklare. 
Bostads AB Mimer har ännu inte satt ett pris på de fastigheter som ska säljas vilket leder till 
att hyresgästerna inte har hunnit förvissa sig om lånemöjligheter. Detta medför att det blir allt 
för personligt att fråga hyresgästerna om deras ekonomi och livssituation. Det är heller inte 
nödvändigt att få en inblick i hyresgästers privatliv då det redan finns teoretisk bakgrund som 
påvisar vilka som är mest benägna att köpa en bostadsrätt, givetvis med några undantag.  
 
De övriga variablerna; fastighet och område analyseras utifrån intervjuer med mäklare samt 
kvartersvärdarna för respektive fastighet. Kvartersvärdarna har en erfarenhet av och inblick i 
de två områdena kring Vallby och Västermalm, fastigheterna samt dess hyresgäster. Mäklarna 
har en bred kunskap om bostadsmarknaden i Västerås.  
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Respektive variabel analyseras separat för att påvisa hur variabeln påverkar hyresgästen i 
dennes beslutsfattande. De utvalda variablerna är viktiga i hyresgästens beslutprocess vid en 
eventuell ombildning av lägenheterna. 

3.6 Tillvägagångssätt för slutdiskussion 

En avslutande diskussion förs kring de båda områdena och vad hyresgästerna ska ta i 
beaktande innan de fattar ett beslut gällande sin boendeform. Utifrån variablerna ges 
rekommendationer till hyresgästerna som är baserade på deras bostadsområde. 

3.6.1 Efterarbete 

I den avslutande delen sammanställs två intervjuer med representanter från de båda 
bostadsområdena. Dessa intervjuer sker för att aktualisera arbetet och undersöka hur det gick 
med ombildningen av fastigheterna. 
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4 UNDERSÖKNINGSVARIABLER 
 

I nedanstående kapitel förklaras variablerna ekonomi, livscykel, fastighet och område. 
Variablerna har delats in i mindre komponenter för att utförligare beskriva dess egenskaper. 
De respektive variablerna och dess komponenter, som ansetts viktiga, har valts utifrån 
tidigare undersökningar inom området. Dessa variabler och komponenter påverkar 
hyresgästens beslutprocess vid en ombildning.  
 

4.1 Ekonomi 

Variabeln ekonomi är uppdelad i komponenterna pris, inkomst/utgift, lånemöjlighet samt 
vinstmöjlighet. 
 
Bergman och Svennersjö har i sin kandidatuppsats ”Prisbildning på bostadsrätter” (2004, s15- 
20) identifierat ett antal attribut som påverkar priset på en lägenhet. Dessa är: 

• Bostadens yta – Större lägenheter eller lägenheter med fler rum, det vill säga 
bostadens yta, ger ett högre pris 

• Lägenhetens standard – En nyrustad och modern lägenhet ger ett högre pris  

• Stambyte – Nyligen genomförda stambyten genererar ett högre pris   

• Kakelugn och öppen spis – Lägenheter med dessa attribut höjer attraktiviteten på 
lägenheten och inbringar ett högre pris  

• Hiss – Beroende på lägenhetens våningsplan kan detta vara avgörande för köp 

• Läge – En lägenhet med ett centralt läge ger ett högre pris  
 
Ortsprismetoden används för att värdera en fastighet utifrån direkta jämförelseköp gentemot 
jämförbara fastigheter (Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt Fastighetsnomenklatur 
2005, s361). Det är en metod för att bedöma marknadsvärdet på en fastighet och den utgår 
ifrån försäljningspriset på jämförbara fastigheter i liknande områden (Fastighetsekonomisk 
analys och fastighetsrätt Fastighetsnomenklatur 2005 s365).  
 
Enligt Kerstin Bodströms ”Lista över omvandlingseffekter – stora som små” i rapporten 
”Allmän nytta eller egen nytta” (2002, s11-13) är ekonomin en avgörande faktor i 
omvandlingsprocessen. Hon anger även ett antal orsaker som påverkar berörda hyresgästers 
möjlighet att ombilda sin lägenhet till bostadsrätt. Dessa orsaker är enligt henne: 

• Låg inkomst 

• Ojämn inkomst 

• Stor försörjningsbörda 

• Betalningsanmärkningar 

• Bostadsbidrag 
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Skandinaviska Enskilda Banken följer vissa kriterier för att acceptera en låneansökan. Dessa 
kriterier är; fast anställning, inga betalningsanmärkningar, återbetalningsförmåga samt 
godkänd säkerhet. Den slutsats som dras av rapporten är att vissa hushåll i och med dessa krav 
inte kan köpa sin lägenhet. De personer som de syftar till är; pensionärer utan kapital, 
projektanställda, arbetslösa, personer utan fast anställning samt ensamstående föräldrar 
(Ramberg 2002, s57). 
 
Christian Jonsson (2005) skriver i sin magisteruppsats ”Ombildning från hyresrätt till 
bostadsrätt” att ett schablonbelopp på cirka 5,000 kronor bör finnas kvar i hushållet efter att 
kalkylränta, kalkylamortering och årsavgifter betalats. Han nämner även att den summan ökar 
med 2,000 kronor per barn. För att bli godkänd som låntagare kräver kreditgivaren även en 
granskning av bostadsrättsföreningen, för att försäkra sig om dess ekonomiska situation. Om 
föreningen går i konkurs upphör lägenheterna att vara bostadsrätter och återgår till att vara 
hyreslägenheter (Jonsson 2005, s38- 39).  
 
Att ombilda sin lägenhet till bostadsrätt kan innebära en vinstmöjlighet för den boende, men 
detta sker då först vid en försäljning av lägenheten. Priset på en lägenhet som ombildas har ett 
subventionerat pris, vanligtvis 50-70 % lägre jämfört med marknadspriset. Detta innebär en 
möjlighet för hyresgästerna att göra en bra affär vid försäljning (Isacson, 2006 s33). 

4.2 Livscykel 

De som hyr lägenheter är främst äldre, ungdomar och ensamstående utan barn (Gustafsson & 
Wernerheim 2007, s39-41). Enligt Statistiska Centralbyrån är åldersgruppen 20-29 år den i 
särklass största andelen som bor i hyresrätt där 49 % har ett förstahandskontrakt och 5,6 % har 
ett andrahandskontrakt. Statistiken visar också att andelen som har hyresrätt minskar efter 30 
års ålder till förmån för andra boendeformer (Hushållens ekonomi 2007). För de allmännyttiga 
bostadsbolagen är de äldre en stor kundgrupp då det finns kommunala bostadsbolag där 2/3 av 
hyresgästerna är över 65 år (SOU 2002:29, s355). 
 
Hushållets storlek har också stor betydelse för valet av boendeform. De allra flesta väljer att 
bo i hyresrätt innan de blivit föräldrar samt efter det att barnen har flyttat hemifrån 
(Gustafsson & Wernerheim 2007, s16). Ett hushåll bestående av en person väljer vanligtvis en 
hyresrättslägenhet då det skulle bli för dyrt att köpa ett hus eller bostadsrätt. För en stor familj 
skulle det istället bli för kostsamt att hyra en stor lägenhet (Gustafsson & Wernerheim 2007, 
s44). 
 
Statistiken från Statistiska Centralbyrån visar också att andelen kvinnor som väljer att hyra är 
högre i förhållande till män. Fördelning mellan kvinnor och män ökar med åldern där andelen 
kvinnor blir allt fler (Hushållens ekonomi 2007). 

4.3 Fastighet 

I en hyresrätt ansvarar i allmänhet bostadsföretaget för renovering och underhåll av lägenheter 
och fastigheten i övrigt. Detta är inräknat i hyran tillsammans med vatten och värme. I vissa 
bostadsföretag sker renoveringen som tillval. Då läggs en summa på hyran varje månad till 
dess att renoveringen är betald (Bergenstråhle 1999, s17). 
 
Bostads AB Mimer svarar för underhåll av fastigheten, vitvaror samt våtutrymmen i 
lägenheterna. Övrig renovering av lägenheterna betalas av hyresgästerna själva. De kallar 
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detta för Plusval. Bostads AB Mimers argument för detta system är att det gynnar deras 
hyresgäster i form av att hyresgästerna själva kan bestämma om renovering behövs, istället 
för att bli påtvingade en renovering som resulterar i högre hyra. Bostads AB Mimer säger 
också att deras grundhyra är 5,5 % lägre än hos privata hyresvärdar (Plusval – skapa ett 
personligt hem! 2007). 
 
I en bostadsrättsförening ansvarar den utsedda styrelsen för underhållet av fastigheten. 
Renovering av den egna lägenheten däremot bekostas av de enskilda medlemmarna. Det 
gäller samtliga åtgärder förutom vatten och avlopp som betalas av föreningen 
(Underhållsplan 2007). 
 
En viktig del av fastighetens renovering och underhåll är avloppsstammarna i huset, det finns 
avloppsstammar i kök och badrum. Stambyte bör genomföras någon gång efter 50-60 år 
beroende på användningsgraden och tidigare använt material. Köksavloppsstammar har cirka 
10 år kortare livslängd då dessa kalkar igen snabbare än stammarna i badrummet. Byte av 
avloppsstammar i ett badrum kan kosta upp emot 50,000 kronor (Isacsson 2006, s98-99). 
 
Grannsämjan kan bli bättre och starkare vid en ombildning. Varje hyresgäst får gemensamt ta 
del av att skapa trivsel i och utanför fastigheten och ro om sitt eget boende (Isacson 2006, 
s127). Grannsämjan kan ju också försämras om det bildas en grupp som vill ombilda och en 
grupp som inte vill ombilda. Det kan uppstå konflikter mellan den nya bostadsrättsföreningen 
och resthyresgästerna (Bodström 2002, s12). 
 
I en bostadsrätt är medbestämmandet större än i en hyresrätt. Bostadsrättsinnehavarna kan 
själva genom majoritetsomröstning bestämma vad som skall göras med fastigheten, städning 
sophämtning och så vidare. Det ger frihet under ansvar till bostadsrättsinnehavarna (Ombilda 
eller inte 2007).    

4.4 Område 

Alla människor har olika värderingar och därmed har de också olika önskemål gällande hur de 
vill att deras bostadsområde ska se ut. En pensionär, en barnfamilj och en ungdom har 
sannolikt olika önskemål om vad som bör finnas i närområdet. Enligt Statens Offentliga 
Utredningar 2000:33 är den främsta värderingsfaktorn ”ett säkert och tryggt område”.  
Samtliga värderingsfaktorer från utredningen kan avläsas nedan: 
 

* Ett säkert och tryggt område  * Nära till affärer 

* En vacker fastighet med trevlig utemiljö * Nära till vänner och bekanta 

* Nära till stadens centrum   * Bra kommunikationer 

* Nära till vårdcentral/annan samhällsservice * Nära till kultur och nöjen 

* Nära till motions – och idrottsanläggningar * Ett område med gott rykte 

* Fritt från buller- och trafikstörningar  * Bra lekytor och lekutrustning 

* Nära till park eller grönområden  * Bra parkeringsmöjligheter 

* Möjlighet till enkelt miljövänligt boende * Nära till skolor och barnomsorg 

* Fastighet med hög standard  
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Ett bostadsområdes attraktivitet kan mätas på olika sätt. Ett mått är områdets betalningsvilja. 
Med betalningsvilja menas att de boende är villiga att betala mer för att bo i vissa områden än 
andra. En högre betalningsvilja kan bero på utbudet i det specifika området, så som ett 
kulturellt utbud, kommunikation, natur och rykte, det vill säga samtliga värdefaktorer i 
tabellen ovan (Hushållens värdering av egenskaper i bostäder och bostadsområden 2001). 
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5 INTERVJUDATA 
 

I denna del sammanfattas de intervjuer som utförts. Intervjun med mäklarna fokuserar på 
Vallby och Västermalm som område samt dess attraktivitet och potentiella vinstmöjlighet i 
samband med en ombildning. Intervjuerna med de båda kvartersvärdarna omfattar 
faktafrågor och detaljer kring fastigheten, lägenheterna och området kring fastigheten. Även 
grannsämja samt hyresgästernas inställning till en ombildning diskuteras. Intervjun med 
bostadsrättsföreningen på Västermalm ger inblick i hur stort deras intresse är för en 
ombildning. 
 

5.1 Intervju med mäklare 

Avgifterna på lägenheterna har, enligt Michael Berg och Gunilla Normansson vid 
Mäklarhuset i Västerås, stor betydelse för eventuellt vinstsyfte. Ju högre avgifter desto lägre 
chans till vinst vid avyttring av lägenheterna. Även områdets rykte har stor inverkan på 
priserna av lägenheterna. Paralleller kan dras till andra områden i Västerås med ett ”dåligt 
rykte” där hyresrätter ombildats till bostadsrätter men där det generellt sett inte gått att göra 
några större vinster vid försäljning. Områden som nämns är Råby och Bjurhovda där priserna 
på lägenheterna är lägre på grund av deras rykte. En orsak som påverkar ryktet på området är 
fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter då de sociala problemen ökar ju högre andel 
hyreslägenheter det finns i området. 
 
Fördelar med att ombilda till bostadsrätter är att folk i allmänhet blir mer medvetna om 
fastighetens/lägenhetens skick och dess omgivningar. De boende arbetar för att bibehålla eller 
förbättra standarden då de äger sitt boende. De får även större inflytande och kan påverka 
utvecklingen. Så länge det finns hyresrätter i områden med rykte om sig att vara sämre än 
andra områden är det svårt att göra vinst på bostadsrätter. På sikt kan priserna bli högre, men 
det tar lång tid.   
 
Vinstmöjligheten vid en ombildning på Vallby är svår att tänka sig utifrån ovannämnda 
diskussioner. Statusen på Vallby kommer sannolikt att höjas men några ”klipp” förväntas inte 
kunna göras i dagsläget. Västermalm har ett annat utgångsläge med närheten till Mälaren och 
centrum och köp i spekulationssyfte är möjligt enligt mäklarna. 

5.2 Intervju med kvartersvärd på Vallby 

Margareta Pettersson har arbetat som kvartersvärd hos Bostads AB Mimer sedan 1993. Sedan 
år 2000 ansvarar hon bland annat för den fastighet som finns på Parstugugatan 7-35. 
Fastigheten består av 73 lägenheter fördelade på fem huskroppar med gemensamma ledningar 
och undercentraler. Fastigheten är byggd 1967 och rotrenoverades under åren 1986-1987 då 
följande utfördes: 
 
* Ommålning av fastigheten * Omdragning av avloppsstammar 
* Ombyggnad av trapphus  * Omlagt tak från platt tak till sadeltak 
* Ombyggnad av lägenheter 
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Det finns i dagsläget ingen planerad renovering av fastigheten. Av 73 lägenheter är 56 stycken 
stora trerumslägenheter. Övriga lägenheter består av; fyra tvårummare, en etta med kokvrå, 
fyra femrummare i två plan samt åtta fyrarummare. I markplan på nummer 33-35 finns ett 
dagis som drivs som föräldrakooperativ. 
 
Lägenheterna har ett eftersatt underhåll då de flesta av hyresgästerna valde att få rabatt på 
hyran istället för att få renoverat. De boende är övervägande äldre invandrare och har bott 
länge i fastigheten. I och med Bostads AB Mimers Plusval har de som bott längre än tio år i 
sin lägenhet fått en check på 5,000 kronor som de, om de vill, får använda för att renovera 
lägenheten.  
 
Det finns möjlighet för de boende att hyra garage i anknytning till fastigheten. Parkeringsplats 
med motorvärmare finns att tillgå på området. I anknytning till fastigheten finns det även 
gratis parkeringsplatser.  
 
Det är bra grannsämja och låg omflyttning i fastigheten. Det finns en utomhusgrill för de 
boende som blivit väldigt populär. De boende delar tvättstuga och den har fyra moderna 
maskiner. De har ett elektroniskt kodsystem för bokning av tvättstugan. Några enstaka 
klagomål finns mellan grannarna, men inget allvarligt. Det är en låg brottslighet i området. 
Förråden finns i samma plan som lägenheterna, det finns med andra ord inte någon källare i 
huset. 
 
En familj har enligt Margareta visat intresse och ställt några frågor kring ombildningen, men 
de var inte insatta i frågan och hade missförstått hur processen gick till. De boende kommer 
inom kort att få ytterligare information av Bostads AB Mimer kring ombildningen. 
 
I närheten av fastigheten finns följande: 
 

* ICA  * Pizzeria   

* Kiosk  * Hotell   

* Fritidsgård  * Golfbana   

* Friluftsmuseum * Förskola – Montessori  

* Kommunalt dagis  * Servicehus m. restaurang  

* Frisör  * Bibliotek (ideellt) 

* Lekplatser  * Grundskola 
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5.3 Intervju med kvartersvärd på Västermalm 

Bo Jäderberg är kvartersvärd hos Bostads AB Mimer sedan år 1991. Från och med år 2000 
ansvarar han bland annat för fastigheten på Västermalm. Fastigheten byggdes på 1920-talet 
och den genomgick en stor renovering år 1968. Fastigheten innehåller 23 lägenheter, dessa är 
fördelade enligt följande; tre enrummare, två tvårummare, tre trerummare, sju fyrarummare, 
sex femrummare, två sexrummare. Lägenheterna har högt i tak och en del av dem har även 
öppen spis. I fastigheten finns hiss vilket uppskattas av de boende. Inga större renoveringar är 
planerade för fastigheten men det finns heller inget behov av det enligt Bo. Bostads AB 
Mimer ansvarar för skötseln kring och på fastigheten. Fastighetens tvättstuga renoverades år 
2000. 
 
Vitvaror och badrum renoveras och byts av Bostads AB Mimer. Standarden på lägenheterna 
varierar stort då vissa är nyrenoverade och andra inte har renoverats på många år. Detta beror 
främst på två anledningar:  
 

• Hyresgästerna har valt att få rabatt på hyran istället för att renovera lägenheten  

• Omflyttningen har varit väldigt låg och det är de nyinflyttade som brukar renovera 
sina lägenheter innan de flyttar in 

 
Fastigheten har ett garage med 15 parkeringsplatser som även hyrs av andra boende i området. 
Det finns även tillgång till parkeringsplatser på gatan, dessa är avgiftsbelagda. Det finns både 
källar- och vindsförråd i fastigheten. Ett nytt låssystem infördes år 2005 och efter det har inga 
inbrott skett i förrådsutrymmena.   
 
Medelåldern på de hyresgäster som står som kontraktsinnehavare är runt 50 år och tack vare 
den låga utflyttningen känner de boende varandra väl. Ombildningen har däremot gjort att 
grannsämjan har sjunkit. En bostadsrättsförening har bildats och i samband med detta har det 
bildats två grupperingar i fastigheten; de som vill köpa ut lägenheten och de som vill fortsätta 
hyra. Dessa två grupperingar drar inte alltid jämt berättar Bo.  
 
Fastigheten är centralt placerad i Västerås. Det är nära till Mälaren, järnvägsstationen och 
stadskärnan med affärer, restauranger och nöjen, vilket gör fastigheten attraktiv att bo i. 

5.4 Intervju med bostadsrättsföreningen på Västermalm 

Jozsef Monus är boende i Bostads AB Mimers fastighet på Västermalm. Han är 
styrelsemedlem i interimsstyrelsen i den bildade bostadsrättsföreningen och har varit med från 
starten. Under sommaren 2006 startade intresset att bilda en bostadsrättsförening då ett troligt 
regeringsskifte i det kommande valet samma år skulle kunna öppna upp möjligheten till 
försäljning av allmännyttan. Några av de boende i fastigheten hade intresse av att bilda en 
bostadsrättsförening och tillsammans bestämde de sig för att undersöka om fler var 
intresserade. De knackade dörr och övriga boende fick en muntlig förfrågan om intresse att 
bilda en bostadsrättsförening fanns. Intresset visade sig vara stort och en skriftlig förfrågan 
gick ut till samtliga boende i fastigheten.  
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Figur 5 - Resultatredovisning av intresseanmälan 
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1. Jag är intresserad av att köpa min lägenhet och vill gärna engagera mig i en 

bostadsrättsförening - 6 st  
2. Jag är intresserad av att köpa min lägenhet - 8 st  
3. Jag ställer mig positivt intresserad till att köpa min lägenhet, men vill ha mer 

information - 5 st  
4. Jag ställer mig tveksam till att köpa min lägenhet, men vill ha mer information - 2 st  
5. Jag är inte intresserad av att köpa min lägenhet - 1 st  
6. Ej svarat - 1 st  

 
Källa: Brf Kalla 3 
 
Även den skriftliga förfrågan gav positivt gensvar och Mälardalens Bostadsrättsförvaltning 
(MBF) kontaktades. De är en av flera förvaltningar som kan hjälpa till vid en ombildning. 
Den 8 december 2006 registrerades således bostadsrättsföreningen Kalla 3 (Brf Kalla 3). 
Föreningen kontaktade Bostads AB Mimer och påvisade sitt intresse att köpa fastigheten om 
en försäljning skulle bli aktuell.  
 
Enligt Jozsef har Bostads AB Mimer nu bestämt att fastigheten ska säljas. Någon köpeskilling 
har ännu inte diskuterats men enligt diskussion med Bostads AB Mimer kommer fastigheten 
att säljas till marknadsvärde. I väntan på att Bostads AB Mimer ska sätta ett pris på 
fastigheten jobbar Brf Kalla 3’s interimsstyrelse vidare. De samlar information kring vad ett 
köp innebär och vilka åtgärder som måste till innan ett köp över huvud taget kan bli möjlig. I 
nästa steg kommer en utvärdering av fastigheten ske för att bestämma om ett köp kommer att 
löna sig. Brf Kalla 3 har under hela processen fått hjälp av Mälardalens 
Bostadsrättsförvaltning. 
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6 ANALYS, SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel sker en analys av respektive variabel och utifrån det dras en slutsats. Därefter 
presenteras en slutdiskussion som svarar på uppsatsens problemställning. Avslutningsvis 
finns en uppdatering kring hur ombildningarna fortlöpte samt förslag till fortsatta studier 
kring ämnet. 
 

6.1 Ekonomi 

Medelinkomsten på Vallby för förvärvsarbetande män och kvinnor över 20 år är 189,6 tkr/år. 
I området kring Västermalm (Djäkneberget-Stallhagen) är medelinkomsten 279,3 tkr/år 
(Områdesbeskrivning 2006). Omräknat per månad blir medelinkomsten på Vallby 15,8 tkr, 
och på Västermalm 23,25 tkr. Den kommunala skattesatsen för Västerås är 31,87 % 
(Kommunala skattesatser 2007).  
 
Medelinkomsten efter skatt:  
 
Figur 6 - Nettokalkyl 
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-----------------------------
Nettoinkomst 190,287 tkr
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-----------------------------
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-----------------------------
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-----------------------------
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Nettoinkomst per månad 10,764 tkr
Schablonbelopp 5 tkr
-----------------------------
Kvar till boendekostnaden ≈ 5 tkr
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Källa: Kommunala skattesatser 2007 
   
Ett schablonbelopp på cirka 5 tkr bör finnas kvar i hushållet efter det att boendekostnaden 
betalats (Jonsson 2005, s38- 39). Således har en medelinkomsttagare på Vallby kvar cirka 5 
tkr kvar till boendekostnaden och medelinkomsttagare på Västermalm har cirka 10 tkr kvar, 
efter det att schablonbeloppet dragits bort.    
 
Sannolikt blir priset för fastigheten på Västermalm högre per kvadratmeter än för fastigheten 
på Vallby, då det förstnämnda ligger i ett område med högre betalningsvilja (M Berg & G 
Normansson 2007, personlig kommentar, 27 november).  
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Nedan finns exempel på kostnad för ett boende. Tillvägagångssättet för framtagning av 
kalkylen är baserad på ortsprismetoden, med undantag att försäljningspris är ersatt med 
marknadspris.  
 
Figur 7 – Boendekalkyl 
 

Västermalm

• Lån – 1 800 tkr  
• Avgift – 5,5 tkr/månad
----------------------------------
Boendekostnad 10,848 tkr per månad
(vid en räntesats på 5,13 %)
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Källa: Boendekostnadskalkyl 2007 
   
Exemplen är inte beräknade med någon kontantinsats eller eventuella driftskostnader. De är 
beräknade ur ett, i dagsläget, genomsnittligt marknadspris på en trerummare i motsvarande 
områden. Marknadspriserna är hämtade från www.hemnet.se som visar aktuella 
försäljningsobjekt i Västerås kommun för motsvarande områden. Råby har varit modell för 
prisjämförelsen på Vallby och närliggande fastigheter har varit jämförande för fastigheten på 
Västermalm. 
 
Vid en jämförelse mellan figur sex och figur sju syns det att ensamstående, med knapp 
marginal, har ekonomiska förutsättningar att bli beviljade lån för att kunna köpa en lägenhet i 
respektive område. Förutsättningarna att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt stiger desto 
högre inkomsten är, eller om hushållet har fler inkomster. En kapitalinsats förändrar också 
boendekostnaden.  
 
Priset för fastigheterna kommer att skilja sig åt på de båda områdena. På Västermalm finns 
det i fastigheten hiss och öppen spis (B Jäderberg, 2007, personlig kommentar, 29 november) 
vilket enligt Bergman och Svennersjö (2004, s15-20) är två variabler som genererar ett högre 
pris. Även fastighetens läge och närhet till stadskärnan talar för ett högre pris. Fastigheten på 
Vallby ligger en bit utanför stadskärnan vilket enligt Bergman och Svennersjö (2004, s15-20) 
talar emot ett högt pris. Däremot kan de genomförda stambytena (M Pettersson 2007, 
personlig kommentar, 29 november) i fastigheten höja värdet på fastigheten.  
Sammanfattningsvis kommer fastigheten på Västermalm att värderas högre och paralleller 
kan dras till värdet på befintliga bostadsrätter i närheten. På Vallby kommer priserna 
förmodligen att hamna inom samma intervall som Råby, då ryktet och områdenas attraktivitet 
stämmer överens (M Berg & G Normansson 2007, personlig kommentar, 27 november).  
 
För att kunna köpa eller ombilda sin lägenhet krävs det kapital. God ekonomi är en 
förutsättning för att kunna ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Finns det inte något kapital 
och den boende är arbetslös eller timanställd kommer banken sannolikt inte att acceptera 
låneansökan. Detsamma gäller även för pensionär utan kapital (Ramberg 2002, s57). Ett 
alternativ till att ombilda sin lägenhet är att bli resthyresgäst hos bostadsrättsföreningen och 
då inte betala någon insats för lägenheten utan kvarstå som hyresgäst Detta alternativ gäller 
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även för dem som har ekonomiska förutsättningar för att ombilda men som inte vill ta den 
ekonomiska risken eller trivs som hyresgäster (Kemeny 2002, s21). 

6.1.1 Slutsats på variabeln ekonomi 

Vinstmöjligheten skiljer sig åt på de två områdena. Vinstmöjligheten är större för de boende 
på Västermalm vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, då fastigheten ligger i ett 
område med högre betalningsvilja. På Västermalm är det fullt möjligt att köpa både i 
vinstsyfte och för att sänka sina boendekostnader. På Västermalm finns det flera värdehöjande 
attribut, såsom läge, hiss och öppen spis, som påverkar prissättningen. På Vallby kommer det 
sannolikt inte gå att göra en vinst på kort sikt, vid försäljning av en ombildad lägenhet då 
området saknar värdehöjande attribut som skulle medföra ett högre försäljningsvärde. 
Däremot är det ekonomiskt försvarbart för att sänka sina boendekostnader. För båda 
fastigheterna är det nödvändigt att hyresgästerna har god ekonomi, eget kapital att lägga som 
insats och/eller ett lånelöfte hos banken.   

6.2 Livscykel 

Den i särklass största åldersgruppen som bor i hyresrätt i Sverige är 20-29 år (Hushållens 
ekonomi 2005). I Västerås har Västerås Stad gjort en egen indelning av åldersgrupperna. De 
är indelade i 0-19 år, 20-64 år och 65+ år. På Vallby är trenden att den största andelen boende 
är i åldern 20-64 med 55,7 % vilket också har det största spannet åldersmässigt. Antalet unga i 
åldern 0-19 är 31,2 %. Andelen över 65 år i området har en andel på 13,1 % 
(Områdesbeskrivning 2006). Detta skiljer sig dock jämfört med den utvalda fastigheten där 
merparten är pensionerade invandrare (M Pettersson 2007, personlig kommentar, 29 
november). 
 
På Västermalm (Djäkneberget-Stallhagen) ser det annorlunda ut där den största andelen 
boende i åldern 20-64 är på 64,2 %. Den stora skillnaden jämfört med Vallby är att andelen 
över 65 år är större på Västermalm med 23,4 % och antalet unga i åldern 0-19 är väldigt liten, 
endast 12,4 % (Områdesbeskrivning 2006).  

6.2.1 Slutsats på variabeln livscykel 

I fastigheten på Vallby bor det mest äldre pensionärer som är nöjda med deras nuvarande 
boendeform. De kommer förmodligen inte att flytta därifrån förrän de blir tvungna att göra det 
på grund av hälsoskäl. På Västermalm däremot är det en blandad ålder bland de boende. De 
yngre i mindre lägenheter kommer sannolikt att flytta därifrån när de bildar familj, då behovet 
av en större lägenhet ökar eller en annan boendeform behövs. Pensionärerna boende på 
Västermalm kommer förmodligen att vilja bo kvar i fastigheten så länge de orkar. En 
rekommendation är att se långsiktigt på sitt boende samt eventuella behov som den boende 
kan förväntas få. 

6.3 Fastighet  

Fastigheten på Västermalm innehåller ett mindre antal lägenheter. Det finns allt från små 
lägenheter med kokvrå till stora sexrumslägenheter. Endast ett fåtal lägenheter har samma 
storlek. Fastigheten är byggd på 1920-talet och genomgick en stor renovering 1968, vilket 
medför att år 2008 är det 40 år sedan fastigheten renoverades (B Jäderberg, 2007, personlig 
kommentar, 29 november). Fastigheten på Vallby består till största delen av stora 
trerumslägenheter. Fastigheten byggdes 1967 och rotrenoverades 20 år senare, då 
avloppsstammar byttes ut (M Pettersson, 2007, personlig kommentar, 29 november) 
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De båda fastigheterna skiljer sig kraftigt åt i både ålder och skick. Bostads AB Mimer har i 
dagsläget inte några planerade större renoveringar för någon av dessa fastigheter (B Jäderberg 
& M Pettersson, 2007, personlig kommentar, 29 november). Fastigheten på Västermalm 
kommer inom några år att behöva genomföra stambyten på avloppsrören vilket medför att 
avgiften på en eventuell bostadsrätt kan komma att höjas rejält. Som nämnts tidigare kostar ett 
stambyte upp emot 50,000 kronor per badrum (Isacsson 2006, s98-99). Fastigheten på Vallby 
däremot är i bättre skick och kommer, om inget oförutsett inträffar, inte behöva renoveras 
förrän om cirka 20-30 år. 
 
Lägenheterna i de båda fastigheterna varierar stort i skick då det hos Bostads AB Mimer är 
upp till hyresgästen själv att bestämma om den ska renoveras (Plusval – skapa ett personligt 
hem! 2007). En del hyresgäster har lagt ned egna pengar på att rusta sin lägenhet medan andra 
hyresgäster har låtit lägenheten vara i dess grundläggande skick. I fastigheten på Västermalm 
finns det lägenheter som inte har blivit renoverade sedan 1968 (B Jäderberg, 2007, personlig 
kommentar, 29 november). En vanlig anledning till att lägenheten renoveras är i samband 
med in- och utflyttningar, men detta är inte så vanligt förekommande i dessa fastigheter då de 
boende på Vallby (M Pettersson, 2007, personlig kommentar, 29 november) och Västermalm 
(B Jäderberg, 2007, personlig kommentar, 29 november) är stadigvarande. Bostads AB 
Mimer ansvarar endast för renovering av badrum och byte av vitvaror som genomförs när 
behov uppstår och inte enligt en fast tidsram (Plusval – skapa ett personligt hem! 2007). Det 
går inte att göra en översiktlig bedömning av lägenheternas skick i de båda fastigheterna då 
variationen är för stor. 
 
På Västermalm är det en låg omflyttning i fastigheten och de boende känner väl till varandra. 
I och med Bostads AB Mimers erbjudande om ombildning har grannsämjan förändrats och 
delat in de boende i olika läger; de som vill ombilda och de som motsätter sig ombildningen 
(B Jäderberg, 2007, personlig kommentar, 29 november). Om ombildningen blir verklighet 
kommer det sannolikt att finnas resthyresgäster i fastigheten. Detta medför att 
resthyresgästerna lätt kan bli ställda utanför gemenskapen (Isacson 2006, s34). 
 
Grannsämjan i fastigheten på Vallby är bra och de boende trivs i området och i fastigheten. 
De boende består till stor del av äldre pensionärer med invandrarbakgrund och de har bott 
länge i fastigheten. Frågan gällande ombildning har inte påverkat grannsämjan hos 
hyresgästerna på Vallby då de i dagsläget ännu inte har visat ett intresse av att köpa sina 
lägenheter (M Pettersson, 2007, personlig kommentar, 29 november). 

6.3.1 Slutsats på variabeln fastighet 

Fastigheten på Vallby är i bättre skick än fastigheten på Västermalm. Vad gäller lägenheterna 
i fastigheten på Vallby är de moderna, ljusa och stora. De kommande 20 åren kommer inga 
större åtgärder, så som stambyten, vara nödvändiga. Med stor sannolikhet uppkommer således 
inga större oförutsedda utgifter den närmaste tiden.  
 
På Västermalm varierar lägenheterna i skick och storlek, men har en äldre charm med högt i 
tak och öppna spisar. Inom en snar framtid bör stambyten genomföras och detta blir sannolikt 
en mycket stor kostnad vilket bör tas i beaktande vid eventuell ombildning till bostadsrätt. Då 
det redan bildats en bostadsrättsförening och det finns ett större antal som är för en 
ombildning och ett mindre antal som är emot, kan det medföra eventuella motsättningar i 
framtiden mellan bostadsrättsinnehavare och resthyresgäster.  
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Det som även kan komma att påverka hyresgästerna i deras val är intresset att få ett högre 
medbestämmande över hur och vad som ska göras med fastigheten och området kring 
fastigheten 

6.4 Område  

En viktig del av ett boende är hur området och omgivningen är runt omkring lägenheten och 
fastigheten (SOU 2000:33). Fastigheten på Västermalm ligger på gångavstånd till stadskärnan 
och de boende har nära till det mesta. På bara några minuters promenad går det att nå 
järnvägsstationen och övriga kommunala inrättningar. De övriga lägenheterna i området som 
finns runtomkring fastigheten är mestadels bostadsrätter vilket även påverkar att det är ett 
lugnt och tryggt område (B Jäderberg, 2007, personlig kommentar, 29 november). En vanlig 
orsak till bråk och sociala problem i ett område är fördelningen mellan hyresrätter och 
bostadsrätter (M Berg & G Normansson, 2007, personlig kommentar, 27 november). 
 
Vallby som område har ett relativt dåligt rykte på grund av tidigare sociala problem och 
brottslighet. Det har under några år varit en hel del bråk i området. På senare år har det lugnat 
ned sig och Vallby börjar nu bli en trygg stadsdel, men med ett skamfilat rykte. På Vallby 
finns ett lokalt centrum som tillgodogör de flestas behov (M Pettersson, 2007, personlig 
kommentar, 29 november). Från Norra Vallby till innerstan tar det 18 minuter med 
stadslinjebussen (Västerås Stadstrafik, vintertidtabell 2007). 

6.4.1 Slutsats på variabeln område 

Det är hög betalningsvilja på Västermalm då området har ett bra rykte och är beläget centralt. 
Därmed uppfylls kända värderingsfaktorer som bra kommunikationsmöjligheter och ett 
kulturellt utbud. I området finns även uppskattade grönområden och närhet till skola, 
barnomsorg och vårdcentraler.  
  
Vallby har en låg betalningsvilja då det är ett område med sämre rykte. Trots dess rykte är det 
ett bra område med ett eget centrum och det är numera en låg brottslighet i området. Även 
Vallby uppfyller flera av de viktiga värderingsfaktorerna så som nära till park- och 
grönområden, bra lekytor och lättillgängliga parkeringsplatser.  

6.5 Slutdiskussion 

I arbetet har två bostadsområden studerats och frågan som har analyserat är huruvida det är 
skäligt att ombilda sin hyresrätt eller inte i de respektive fastigheterna. För vissa är det en 
större frihet att äga sin lägenhet då möjligheten finns att påverka sin boendemiljö i större 
omfattning. För andra kan det vara en frihet att bo i en hyresrätt då det inte tillkommer några 
oväntade utgifter relaterade till lägenheten. Detta är helt individuellt och varierar från individ 
till individ.  
 
Vallby är ett bostadsområde som är modernt, gemytligt och trivsamt men med ett oförtjänat 
dåligt rykte. På pappret är Vallby ett perfekt bostadsområde för barnfamiljer med närhet till 
skolor, daghem, lekplatser, gröna områden, friluftsmuseum, mataffärer, golfbana, samt 
mycket bra kommunikationsmöjligheter. En ombildning skulle kunna vara en investering på 
lång sikt då det kan leda till minskade boendekostnader samt en eventuell vinst vid 
försäljning, om det oförtjänt dåliga ryktet försvinner. Risken att göra en dålig investering är 
dock hög då priserna på området inte förväntas öka nämnvärt i värde den närmaste tiden. 
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Området kring fastigheten på Västermalm har hög betalningsvilja, bra rykte och närhet till 
stadskärnan och tågstationen. Trenden visar att lägenhetspriserna i området med stor 
sannolikhet även fortsättningsvis kommer att öka. Om Bostads AB Mimers erbjudande är i 
rimlig nivå till fastighetens värde är en ombildning att rekommendera. Fastigheten är dock 
äldre och det kommer att medföra en del nödvändig upprustning inom snar framtid, vilket kan 
leda till ökade avgifter. Detta måste tas i beaktande när den ekonomiska planen för 
bostadsrättsföreningen upprättas för att undvika oförutsedda utgifter. 
 
Det är många faktorer som väger in i valet att ombilda en fastighet. Den enskilde 
lägenhetsinnehavaren måste fundera på ett antal frågeställningar innan denne kan fatta ett 
beslut. Samtliga utvalda variabler har inverkan på det slutliga beslutet. Det som i slutändan 
väger in mest är dock de personliga ekonomiska förutsättningarna samt vilket pris som 
kommer att erbjudas bostadsrättsföreningarna. Enligt Joszef Monus, styrelsemedlem i Brf 
Kalla 3, har samtal förts med Bostads AB Mimer gällande pris på de fastigheter som är 
aktuella för ombildning och enligt honom kommer fastigheterna att säljas till marknadsvärde 
med hänsyn till fastigheternas skick. Värt att notera är att detta skiljer sig åt i normala fall då 
priserna på ombildade fastigheter vanligtvis subventioneras med 50-70 % av marknadsvärdet. 
 
I analysen jämförs Vallby med bostadsområdet Råby och ett rimligt antagande är att en 
trerumslägenhet på Vallby kommer att hamna i prisklassen runt 400 000 kronor. En 
trerumslägenhet på Västermalm kommer däremot att hamna i en betydligt högre prisklass vid 
en jämförelse med närliggande fastigheter. Lägenheter i närliggande fastigheter säljs i 
dagsläget i prisklassen 1 200 000 – 1 800 000 kronor och det är troligt att den prisnivån även 
kommer att gälla för fastigheten på Västermalm. Syfte med uppsatsen inte är att värdera 
lägenheterna utan prisjämförelsen är till för att skapa sig en bild av områdets attraktivitet i 
kombination med skicket på fastigheten.  

6.6 Hur gick det sen?  

Nedan finns en kortfattad beskrivning över hur det ett halvår senare har gått med 
ombildningen på de båda områden. 

6.6.1 Vallby 

På Vallby har det varit ett relativt lågt intresse av att genomföra en ombildning bland 
hyresgästerna. Enligt Katrine Cederborg, som är projektledare för ombildningen inom 
Bostads AB Mimer, har det varit ett lågt visat intresse av en ombildning även för fastigheten 
på Parstugugatan 7-35. Katrine har under våren haft ett öppet informationsmöte på Vallby för 
de hyresgäster som var intresserade och som önskade ytterligare information. Men, enligt 
Katrine hade merparten av de intresserade missförstått erbjudandet om ombildning, då de 
trodde att de kunde köpa sin egen lägenhet utan att vara involverad i att starta en 
bostadsrättsförening.  
 
Under hösten 2008 kommer Katrine att starta upp mindre gårdsträffar för att komma närmare 
hyresgästerna och mer utförligt förklara erbjudandet. Bostads AB Mimer hoppas att de efter 
december 2008 kommer få in intresseanmälningar från nybildade bostadsrättsföreningar som 
är intresserade av en ombildning. 
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6.6.2 Västermalm 

Fastigheten på Västermalm var en av de första att bjudas ut till försäljning till hyresgästerna. 
Då en förening redan var bildad och intresset för att köpa fastigheten var stort gick affären 
igenom relativt snabbt. Jozsef Monus, styrelsemedlem i Brf Kalla 3, förklarar hur köpet av 
fastigheten gick till.    
 
Bostads AB Mimer värderade fastigheten och sammantaget med den kontinuerliga driften 
som de haft under den tid de förvaltat fastigheten, valde de att sälja fastigheten till ett relativt 
högt pris. Tidigare har nämnts att priset på en ombildad fastighet vanligtvis säljs till ett 
subventionerat pris med 50-70 procent av marknadsvärdet. Bostads AB Mimer valde att lägga 
sig närmare ett faktiskt marknadspris. Priset var inte förhandlingsbart.  
 
Priset var inte helt oväntat för Brf Kalla 3 då Bostads AB Mimer redan tidigare gått ut med att 
deras fastigheter inte skulle säljas ut billigt. Brf Kalla 3 fick en månads betänketid. Efter en 
föreningsstämma samt lånelöfte hos Handelsbanken både för Brf Kalla 3 och de enskilda 
medlemmarna, accepterades priset och köpet kunde genomföras.       
 
Brf Kalla 3 har fyra resthyresgäster som valde att stå utanför köpet. Detta innebär en högre 
kostnad för övriga medlemmar då köpet av resthyresgästernas lägenheter måste finansieras. 
Detta görs dels genom resthyresgästens månatliga hyra samt övriga medlemmars månatliga 
avgift till föreningen. Då en resthyresgäst väljer att flytta, kommer dennes lägenhet att säljas 
och inbringa pengar till föreningen och således minska den månatliga avgiften för 
medlemmarna. 
 
Vid kommande föreningsstämma kommer en framröstad styrelse att utses och byta plats med 
interimsstyrelsen. Den nya styrelsen kommer att få i uppdrag att se över vilka 
renoveringsbehov fastigheten kan tänkas ha. I dagsläget finns inga planer för några större 
renoveringar. Medlemmarna är dock väl medvetna om att stambyten behöver genomföras och 
att husets yttre delar behöver ett lyft inom de närmaste åren. Detta kommer att medföra högre 
månatliga avgifter, då avgiften idag endast baseras på ett grundbelopp till föreningen och inte 
innefattar några renoveringar.  
 
Grannsämjan är fortfarande god hos de boende. De flesta verkar vara villiga att hjälpa till att 
hålla fastigheten och dess omgivningar i fint skick. Möjligtvis har det uppstått en liten klyfta 
mellan de som äger sina lägenheter och de som valt att stå kvar som resthyresgäster.  

6.7 Förslag till fortsatta studier 

En intressant aspekt som inte kan behandlas i denna uppsats är huruvida hyresgästerna tog rätt 
beslut eller inte. De som valde att köpa sin lägenhet – tog de rätt beslut? De som valde att stå 
utanför ombildningsprocessen – trivs de som resthyresgäster eller har de förändrat sin 
situation? Dessa frågor kan besvaras först när det har gått en tid.
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Bilaga 1 - Intervjuer 
 
Hans Ohlsson, Ordförande Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, telefonkontakt  
20 september 2007. 
 
Jan Adolfsson, Personal- och utvecklingschef, Bostads AB Mimer, telefonkontakt  
19 september 2007. 
 
Informationsmöte med Hyresgästföreningen gällande ombildningar, 27 september 2007, 
Västerås. 
 
Michael Berg och Gunilla Normansson, Mäklare, Mäklarhuset, intervju 27 november 2007 
 
Bo Jäderberg, Kvartersvärd, Bostads AB Mimer, intervju 29 november 2007 
 
Margareta Pettersson, Kvartersvärd, Bostads AB Mimer, intervju 29 november 2007 
 
Jozsef Monus, styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen Kalla 3, intervju 30 december 2007 
och 10 augusti 2008 
 
Katrine Cederborg, projektledare, Bostads AB Mimer, telefonintervju 18 augusti 2008 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 - intervjufrågor till Bostads AB Mimer 
 
 
Faktafrågor – skickas till kvartersvärden inför intervjutillfället 
 
Fastigheten 

• Hur många lägenheter finns det i fastigheten? 

• Vilka storlekar på lägenheterna finns i fastigheten och hur är dessa fördelade? 

• Vad är det för skick på lägenheterna? 

• Vad är det för skick på fastigheten? 

• Finns det någon planerad renovering av fastigheten och/eller lägenheterna? 

• Vad har tidigare renoverats på fastigheten/i lägenheterna? 

• Är stambyten gjorda i fastigheten? Om inte, när kommer det att ske? 
 
 
 
Öppna ämnen – diskuteras vid intervjutillfället med kvartersvärd 
Ovanstående faktafrågor kommer även att ingå i diskussionen 
 
Område 

• Typ av område 

• Området kring fastigheten 

• Närområdet 

• Grannsämjan 

• Kommunikationsmöjligheter/parkeringsplatser 

• Säkerheten i området 
 
 
Följdfrågor till Bostads AB Mimer för uppdatering kring ombildningen 
 

• Hur har det gått med ombildningen på Vallby, Parstugugatan 7-35?  

• Finns det några hyresgäster som har visat intresse?  

• Vad kommer Ni att göra för att övertyga hyresgästerna att det är bra med en 
ombildning? 

 
 



 

 

Bilaga 3 – intervjufrågor till mäklare 
 

• Vilka faktorer väger in i värdering av ett områdes betalningsvilja 
 

• Vilken vinstmöjlighet finns på respektive område– en generell bedömning utifrån 
område 

 
• Områdets attraktivitet 

 
• Vad man ska tänka på när man ombildar? 

 
• Vilka fördelar/nackdelar finns med att äga sitt boende? 

 
 
  
 



 

 

Bilaga 4 – Frågor till bostadsrättsföreningen på Västermalm 
 

• Bakgrund till upprättandet av en bostadsrättsförening? 

• Statistik över antalet hyresgäster för och emot ett eventuellt ombildande?  

• När registrerades föreningen? 

• Finns kunskapen kring ombildning inom föreningen eller har ni hjälp utifrån? 

• Skick på fastigheten och lägenheterna? 

• Antalet troliga resthyresgäster?  

• Framtidsplaner och visioner? 

 
 
 
Följdfrågor till bostadsrättsföreningen på Västermalm då ombildningen var genomförd 

• Hur gick köpet till? 

• Pris? 

• Finansiering? 

• Antalet resthyresgäster? 

• Renoveringsbehov? 

• Föreningens framtida planer? 

• Har grannsämjan förändrats? 
 
  
 
 
 
 


