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 Förord 

Med hjälp av nedanstående personers deltagande har vi fått ta emot ett stort stöd och 

handledning. Vi vill därför passa på att tacka vår handledare på Riksbyggen Daniel 

Silfverberg samt alla respondenter som har ställt upp och avsatt tid för att göra denna rapport 

möjlig. Till sist vill vi tacka Gert Bard som har varit vår handledare på skolan, samt Håkan 

Ax, Runa Nordin och Fredrik Nordman för alla tips och vägledningar under arbetets gång.  

 



 

 

   

 

Sammandrag 

Rapporten innefattar viktiga begrepp som alla har nytta av, oavsett om man är aktiv i en 

bostadsrättsförening eller om man är intresserad av att bosätta sig i en bostadsrätt. Vad kan 

dagens bostadsrättsföreningar göra för att vara lika attraktiva över tiden? Förslagsåtgärder tas 

upp på vad som kan göras åt de rådande bristerna, förslag som också kan ge en vägledning 

och kreativitet i arbetet. De boende i en bostadsrättsförening påverkas mer eller mindre av 

vilka beslut som styrelsen tar, för att alla skall påverkas på bästa sätt krävs också ett stort 

engagemang av alla som tillhör föreningen. Föreningarna kan tack vare den användarvänliga 

checklistan skapa sig en nulägesanalys av sig själva.    

Nyckelord: attraktivare bostadsrätter, attraktivt boende, bostadsrätt, bostadsrättsförening, bra 

bostad, checklista  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Abstract 
The report includes important concepts that they are in need of, irrespective if one is active in 

a tenant-owner home association or if the interest is big of taking up residence in a tenant-

owner home. What can today's tenant-owner associations do in order to be equally attractive 

on the market over the time? Proposal measures are taken up on what can be done to the 

prevailing deficiencies, proposals that also can give a guidance and creativity in the daily 

work. All people who live in the tenant-owner home association is influenced more or less of 

which decisions the association take, and in order they will be influenced in the best way if all 

people in the tenant-owner home requires a big commitment of everyone as belong to the 

association. Due to the checklist the associations can create itself an analysis off themselves. 

Keywords: attractive living, attractive tenant owner home, checklist, good living, tenant 

owner, tenant-owner home association 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras idén till examensarbetet och hur den uppkommit, samt vilka tidigare 

studier som bedrivits i ämnet. Det går även att läsa om arbetets syfte, frågeställning och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund  

Idén till examensarbetet uppkom då bostadsrättsföreningarna själva upplevde att ett hjälp- och 

styrmedel saknades för hur styrelsearbetet skulle kunna utvecklas och förbättras. Samhället 

och dess struktur och form förändras kontinuerligt och är idag inte desamma som för 50 år 

sedan. Det är inte bara den fysiska miljön som förändras utan även den ”mänskliga miljön” 

och strukturen som förändras. Människans syn på kvalité och krav på sin egen och andras 

omgivning har även den förändrats med tiden och kommer så att fortsätta. En femtedel av 

Sveriges alla hushåll består idag av bostadsrätter, men dessa blir allt fler och fler. Många 

hyresrätter börjar nu ombildas till bostadsrätter samtidigt som det idag nästan enbart byggs 

bostadsrätter vid nyproduktion. (Statistiska centralbyrån, 2008) 

 

Inom bostadsbranschen har man tidigare lagt en stor vikt på underhåll och skötsel av 

bostäderna, medan bostadsrättsföreningarnas arbete med att öka sin popularitet och 

attraktivitet har kommit lite i skymundan. Förvaltandet påverkar människorna och de boende i 

närområdet, funderingarna kanske har varit många men i slutändan kanske det är väldigt små 

saker som avgör valet av boende när man står vid ”vägskälet”. Det här examensarbetet har 

gått ut på att bostadsrättsföreningarna skall kunna verifiera sina behov för att slutligen kunna 

bli effektivare och attraktivare på den öppna bostadsmarknaden.  
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1.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien skall visa vad som har utarmats från tidigare forskning, ämnet kan således 

verka diffust och synnerligen ganska brett. När det gäller betydelsen och attraktiviteten av 

bostadsrättsföreningarna så är litteraturupplagan ganska så begränsad. Frågorna är idag många 

angående hur dagens bostadsrättsföreningar skall kunna konkurrera med andra föreningar 

samt vara attraktiva på marknaden. Det kan emellanåt vara svårt att se vad som påverkar varje 

individs val av förening och bostad.  

Bostadsrättsföreningen 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och fungerar på så sätt genom att fysiska 

och/eller juridiska personer går samman och satsar kapital för att bedriva verksamhet som 

främjar medlemmarnas intresse. I en bostadsrättsförenings fall så innebär det att i föreningens 

hus mot ersättning, tillhandahålla bostäder. Vid köp, och då också medlemsinträde i 

föreningen fås andelsägande i föreningens hus samt nyttjanderätten till specifik lägenhet. 

Föreningen styrs normalt genom en styrelse som väljs gemensamt varje år vid 

föreningsstämman.  

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett stort ansvar för föreningens förvaltning. Ett av det 

viktigaste ansvar är underhållsplanen, och enligt normalstadgarna i bostadsrättslagen står det 

att, ”styrelsen skall upprätta och årligen följa upp underhållsplanen för genomförande av 

underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader”. Underhållen delas upp i 

periodiskt underhåll vilket ses i underhållsplanen, samt löpande underhåll vilket betraktas som 

akuta och icke planerade underhåll.  

För att styrelsen ska kunna förvalta föreningens intressen på bästa sätt har denna enligt 

stadgarna rätt att fatta beslut i de flesta frågor, men har också ansvar för att lagar och regler 

följs.  

Som grund för sitt agerande skall följande dokument följas.  

• Föreningens stadgar 

• Bostadsrättslagen 

• Lagen om ekonomiska föreningar 
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• Övriga lagar 

Enligt lag skall medlems- och lägenhetsförteckning föras där information om 

bostadsrättsinnehavare och lägenhet skall finnas. Förutom ovanstående uppgifter har styrelsen 

även till uppgift att se till att medlemmarna får fortlöpande information och upplysningar om 

föreningens verksamhet, jobba med studie- och fritidsverksamhet samt medlemmarnas 

samhörighet och trivsel. (Styrelsehandboken, Riksbyggen 2006)  

Historisk ekonomi 

På 70 och 80-talet förknippades ordet bostadsrätt med ”god investering” och ”kapitalvinst”, 

det var billigt att låna med hjälp av statens lånebidrag och därför byggdes och renoverades det 

i stora omfattningar utan att man tog hänsyn till kostnaden. I början på 1990-talet upplevde 

Sverige en djup ekonomisk kris och räntesatsen höjdes drastiskt och många föreningar fick då 

problem och priserna på bostadsrätterna sjönk i botten. Nu var det plötsligt riskfyllt att köpa 

bostadsrätt. Ett A och ett B-lag skapades bland storstädernas bostadsrättsföreningar. 

Skillnaden mellan A och B laget var att A-laget var lågt belånat och B-laget var högt belånat. 

För att bostadsrättsföreningarna skall vara på tapeten och vara tilltalande så är det många 

förutsättningar som skall vara uppfyllda, ett av de viktigaste kriterierna som måste vara 

uppfyllda är att bostäderna i sig är attraktiva så att människor ens kan tänka sig flytta dit. 

(Bostadsrättsboken, 2006) 

Branschundersökning 

Tidskriften Byggindustrin har låtit göra en Sifo-undersökning där 1 000 personer intervjuats 

angående hur deras drömboende ser ut inom en 10 års period. Enligt undersökningen så vill 

majoriteten av svenska folket äga sin bostad, och när man väl gör det så vill de flesta bo i ett 

fristående hus i en medelstor stad eller på landet.  

Däremot är skillnaderna stora beroende på ålder.  Bland annat vill majoriteten över 65 år bo i 

en egen lägenhet. Vidare i undersökningen frågas det även vad det är bäst att satsa pengar på 

under tio års sikt. Där svarar nästan 70 procent att de hellre skulle investera i en bostad än att 

satsa pengarna på aktier. Vilket svar man än erhåller beror förstås på tidpunkt för 

undersökningen och rådande konjunktur. 
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I den avslutande delen av undersökningen tillfrågades personerna om de var beredda att betala 

extra för att minska växthusgaserna, från sitt eget boende. På frågan svarade över 60 procent 

ja där de unga var mer positiva än de äldre. I en liknande undersökning från NCC blev utfallet 

snarlikt, och några av de investeringar/åtgärder som kan vara aktuella är att införa individuell 

mätning av vatten- och värmeförbrukning. I artikeln frågas även fem chefer från några av 

landets största bygg- och bostadsföretag, om hur de tror att de mest efterfrågade 

bostadsprodukterna kommer att se ut om tio år. Alla är de överens om att energifrågan är 

viktig, att de finns en möjlighet till alternativa energikällor med individuella mätningar, 

mindre boendeytor och att det idag inte bara handlar om att spara pengar utan även ha ett 

globalt tänkande.  

Kerstin Gillsbro, chef på NCC Boende tror även att svenskarna vill lägga mindre pengar på 

boendet och mer pengar på inredningen. Jan Mattsson, vd för Sweco FFNS menar att 

passivhusen kommer starkt, men att det kan bli svårt att förena önskemål om lägre 

energiförbrukning med stora bostadsytor. De pratar även om att det kommer bli ett mer 

nischat boende för t.ex. äldre eller boende med miljöprofil. Halvfärdiga hus som är billigare 

och som bland annat säljs utan ytskikt, snickerier och kök där köparen själv får färdigställa 

kan också komma framöver (Byggindustrin, Nr 11 2008). 

Statisktik 

I Sverige finns idag en stor skara av bostadsrätter närmare 800 000 som förvaltas av 26 500 

bostadsrättsföreningar. Det finns totalt ca 4,4 miljoner bostäder där olika med varierande 

upplåtelseform. De vanligaste är hyresrätt, äganderätt (småhus) och bostadsrätt med 

fördelning enligt nedan.(SCB) 

• Hyresrätter 1 692 000  38 %  

• Bostadsrätter 802 978  18 %  

• Äganderätt 1 643 000  38 %  

• Övrigt 35 000     6 %  
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Attraktivitet 

För att bostadsrättsföreningarna skall vara på tapeten och vara tilltalande så är det många 

förutsättningar som skall vara uppfyllda, ett av de viktigaste kriterierna som måste vara 

uppfyllda är att bostäderna i sig är attraktiva så att människor ens kan tänka sig flytta dit. 

Självklart är det så att ju mer centralt belägen lägenheten är desto mer kan lägenheten betinga 

vid en eventuell försäljning, alltså marknadsvärdet. För de flesta människor idag anses en 

bostadsrätt vara tilltalande om den har ett högre och ljusare läge, ligger den på bottenplanet 

medger det att den kanske inte är fri från insikt eller inbrott och brukar ha ett lägre intresse än 

de övriga. Däremot brukar lägenheter på bottenvåningen oftast ha ett något lägre pris, det som 

kan kompensera en sådan lägenhet är om lägenheten har en egen utgång till en användbar 

uteplats. (Bostadsrättsboken, 2006) 

Andersson och Bennström skriver i sitt examensarbete att många som köper lägenhet anser att 

det är viktigt att det finns tillhörande balkong samt att den är placerad på rätt ställe, 

exempelvis önskas det att balkongerna ska vara anslutna till vardagsrummet samt placerade i 

västläge och inte vara riktade mot en väg. En eventuell avsaknad av hiss kan påverka priset 

negativt. Gränsen av vad de flesta bostadsrättsspekulanter kan acceptera är tre trappor utan 

hiss. (Isacson, 2006) Vad som är en attraktiv bostad ändras också under livets gång. (Gotlands 

Kommun)   

”Det finns ett starkt samband mellan boendemiljöer, fastighetsvärde och attraktivitet, men 

också ett samband mellan fastighetspriser, avstånd och infrastruktur. Hur infrastruktur 

utformas kan påverka och få olika utfall. 

– Genom att satsa på en väg åt ett håll betyder det också att det blir enklare att åka 

därifrån. Med andra ord behöver en infrastruktursatsning inte bara vara av godo utan 

kan få olika utfall beroende på en länks utformning, menar Lars Westin”. (Bobättre, 2008) 

För människan finns det två närmiljöer, dels den fysiska och den sociala miljön. Dessa olika 

dimensioner påverkar individen på olika sätt, den fysiska miljön är platsen där aktiviteter 

utförs och den sociala miljön består av två delar, sociala grupper och aktivitetsformer. Bernt 

Niva skriver i sin D-uppsats 2003 att dessutom påverkas aktiviteten av den kultur som 

personen lever i.  
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Tillgänglighet 

Ett hinder i den fysiska miljön skulle kunna definieras som en del som hindrar eller försenar 

utförandet av en planerad aktivitet. Hindren kan förekomma i offentliga byggnader och i 

privata bostäder. Hinder som förekommer i byggnader kan t.ex. vara trappsteg, nivåskillnader 

i golv, passager med otillräckliga mått och trånga utrymmen.  

Andra faktorer som spelar in som kan komma att hindra optimal funktion kan vara arbetshöjd, 

möblering, ljus och golvyta. Dessa faktorer kan variera i ineffektivitet och påverka de boende 

helt eller till en viss utsträckning.  Resultatet av ovanstående problem kan leda till trötthet och 

smärta på grund av att aktiviteten som genomförs förbrukar orimligt mycket energi för 

personen. Det kan till och med vara avgörande för hur vida de boende tänker bo kvar eller 

inte, även vid köp av bostaden kan granskningen av dessa faktorer vara avgörande. Även den 

fysiska miljön utanför bostaden, till exempel ett ojämnt underlag och nivåskillnader har stor 

inverkan för individens aktivitetsutförande och möjligheterna att bo kvar i sitt boende. För att 

avgöra om miljön är lämpligt utformad för människorna kan begrepp som tillgänglighet och 

användbarhet i boendemiljön användas. Tillgänglighet syftar på att man skall kunna ta sig 

fram och nå saker i miljön. (Bernt Niva, 2003). Andersson och Bennström skriver i sitt 

examensarbete att en människas boende och levnadsvanor är individuella. Man kan inte se 

någon generell levnadsstil och bara anta att alla vill ha det på ett visst sätt. Genom att 

analysera och göra undersökningar kan man se vilka faktorer som har stor betydelse för de 

boende och på det sättet skulle man kunna gynna byggföretag, bostadsföretag och andra 

aktörer inom fastighetsbranschen. Analyserna skulle också ligga till grund vid planering och 

ombyggnation för att på bästa sätt öka efterfrågan och hitta rätt fokus på marknaden.   

Och hur vi än vrider och vänder på saker och ting kan vi inte undgå tillgängligheten och för 

många är det en av de viktigaste bitarna. Tillgänglighetsproblematiken kan betraktas ur en rad 

olika perspektiv. En vanlig situation är att tillgänglighetsproblem behöver åtgärdas som ett led 

i individuella rehabiliteringsprocesser som exempelvis en individuell bostadsanpassning 

(Bernt Niva, 2003). Är man funktionshindrad så har man enligt lag (SFS 1992:1574) om 

bostadsanpassningar med mera, rätt till ekonomiska bidrag för att just anpassa sitt boende så 

att han eller hon kan leva ett självständigt liv i boendet. Största delen av 

bostadsanpassningarna sker för flerfamiljshus och det finns inte något som talar för att 

anpassningarna kommer att minska i framtiden.  
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Säkerhet 

Även säkerheten är en viktig aspekt att beakta när man flyttar till ett visst område. Är man 

insatt så kan man upprätta riskanalyser och se vad området eller huset uppfyller och inte. I Bo 

Bättres artikel om säkerhet har de upprättat en ”checklista” som beaktar säkerheten, här 

nämner de olika låstyper som kodlås som är vanliga men även kortläsare, magnetlås, 

datorstyrning och porttelefon.  I framtiden kanske det inte är helt omöjligt att se den som 

ringer på dörren i en liten display. I entrén är det viktigt att den automatiska portstängningen 

fungerar och stängs relativt snabbt så att inga obehöriga tar sig in. Att lägenheterna har 

godkända lås på ytterdörrarna samt fönster och balkonger är väl en förutsättning för att inte 

äventyra säkerheten. Även garaget kan integreras i passersystem och säkerhetssystem t.ex. när 

godkänd bil närmar sig, det skall heller inte vara helt enkelt att nå bostäderna från 

parkeringsgaraget. I utemiljön kan man observera om det finns gårds eller gatubelysning som 

hindras av intilliggande buskage och att eventuella skrymslen blir belysta. (Bo Bättre Nr 4, 

2007) 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Intentionen med uppsatsen är att slutligen uppnå en välfungerande verktygslåda som de 

befintliga och även nybildade bostadsrättsföreningar kan dra nytta av vid utvärdering av sig 

själva. Idén bakom verktygslådan har funnits tidigare, men det är inget som framställts. Vad 

gör bostadsföreningarna idag för att vara attraktiva och öka konkurrensen? Och hur kommer 

man fram till metoder som bidrar till en effektivisering över tiden? Med hjälp av den 

upprättade checklistan som tagits fram (se bilaga 4) skall man beröra föreningarna och ge 

dem en vägledning och en eventuell tankeställare på hur verkligheten idag ser ut. Vad kan 

man som förening bli bättre på? Ofta kanske man inte har kännedom om vad och vilka 

problem som florerar i föreningen. Bristerna kanske inte är så tydliga förrän styrelsen gör ett 

utvärderingstest av sig själva. Ett ytterligare syfte med arbetet är att tankar och idéer till hur 

styrelsen kan engagera medlemmar för sina framtida boenden kan påverkas. Tanken bakom 

verktygslådan är också att bostadsrättsföreningen skall kunna använda ”planen” vid framtida 

förvaltning av fastighetsbestånd.  
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1.4 Problemformulering  

Att förvaltnings- och underhållsplaner är viktiga hjälpmedel för fastighetsägare och 

bostadsrättsföreningar där både fysiskt och ekonomiskt skick ses över är allmänt känt. Dessa 

planer revideras och ses över årligen som en del av förvaltningsarbetet för att byggnaderna 

och ekonomin skall vara i bra kondition. Ser man på hur trivseln och attraktiviteten för ett 

visst bostadsområde ser ut bland de boende, så finns idag inget generellt och fungerande 

verktyg som kan användas. Hur ska verktyget vara utformat för att bostadsrättsföreningarna 

ska kunna dra någon nytta och få hjälp av detta verktyg?   

1.5 Avgränsning  

Arbetet har valt att avgränsas tillsammans med Riksbyggen. Därefter kommer förslag på 

förbättringar och åtgärder att tas fram. Examensarbetet omfattar bostadsrätter och 

bostadsrättsföreningarna som idag finns på bostadsmarknaden, alltså de befintliga. 

Checklistan är begränsad till: förening, närområde, föreningens ekonomi, lägenhet, lägenhets 

komplement, säkerhet och miljö. Varav också arbetet tar upp ett kapitel för varje ämnesrubrik 

så att innebörden av checklistan blir mer lättförståelig.  

1.6 Disposition 

Dispositionen av hela rapporten har lagts upp på ett strukturerat sätt för att nå ut till läsare och 

granskare på bästa sätt. Först och främst en kort inledning för att uppmärksamma läsaren om 

huvudinnehållet och syftet med rapporten. Kapitel 1 omfattar inledningen med en fördjupad 

litteraturstudie om tidigare liknande studier inom ämnet, och fortsätter med 

problemformulering och avgränsning i följd. Kapitel 2 och metod beskriver lite om 

tillvägagångssättet och tankegångarna kring val av respondenter och hur vi har kommit fram 

till checklistan. Som sig bör så är verktygslådan kapitel 3 uppdelad på samma sätt som 

checklistan för att man på ett enkelt sätt skall kunna navigera sig igenom och förstå varje 

ämnesrubrik på ett påtagligare sätt. För att förstå innebörden av innehållet bör man läsa 

igenom kapitlet, innan checklistan används på riktigt. Checklistan eller verktygslådan skall ge 

en ”varningsklocka” på eventuella brister som föreligger. I kapitel fyra ges förslag till 

åtgärder för respektive ämneskategori. Kapitel 5 tar upp slutdiskussion och vilka slutsatser 

som kunnat dras. De sista tre kapitlen omfattar förslag till fortsatt arbete, sammanfattning och 

källförteckning. Avsnittet förslag till fortsatt arbete kan komma att gynna ett eventuellt 
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fortsatt arbete med uppföljning och granskning av denna verktygslåda och vad den kan ha gett 

för positiva effekter för bostadsrättsföreningarna. Källförteckningen innehåller all litteratur 

och elektronisk sökning i databaser och på nätet.  

2 Metod 
Under kapitlet metod redogörs tillvägagångssättet och metoden för hur författarna har uppnått 

de tidigare förväntade målen. Här beskrivs även hur datainsamling, trovärdigheten samt urval 

av respondenter gått till. 

2.1 Val av metod  

I examensarbetet har en kombination mellan kvalitativa studier som intervjuer och 

kvantitativa studier som insamling av data och statistik använts. Vidare har även en fallstudie 

gjorts inom bostadsrättsorganisationen och aktionsforskning för framtagandet av verktyget 

”checklistan” som bygger på en nulägesanalys. 

2.2 Tillvägagångssätt  

Litteraturstudien gjordes för att få en fördjupad kunskap och för att se vad som tidigare har 

gjorts i ämnet. Litteraturen som hittades behandlade bostadsrätters organisation och funktion, 

efterfrågan på boende och boendestatistik. För att nå arbetets syfte och mål har det varit 

viktigt med en god kommunikation och relation med de externa handledarna med regelbundna 

möten och kontakt via e-post och telefon. Eftersom att examensarbetet största vikt har legat på 

att arbeta fram en verktygslåda till bostadsrättsföreningarna har denna verktygslåda styrt det 

mesta av tidplaneringen och tillvägagångssättet. Första delen gick ut på att genom en 

brainstorming ta fram så många parametrar som kan styra valet och t.o.m. vara avgörande för 

ett bostadsköp. Med hjälp av den litteratur som tidigare studerats hittades ett 90-tal parametrar 

som delades in i 6 olika huvudgrupper, vilket även senare kom att bestämma checklistans 

uppbyggnad. Efter ytterligare möten med handledare och under uppbyggnaden av checklistan 

har en del pararmetrar sållats bort och en del andra tillkommit. För att sedan få en mer djupare 

förståelse inom varje huvudgrupp, har externa kontakter tagits med hjälp av intervjuer.  
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2.3 Datainsamling 

Insamlingen har bestått av olika metoder i form av möten med Riksbyggen för att uppnå bästa 

och samtyckliga mål. Intervjuer med respondenter har också varit ett stort stöd i arbetet för att 

kunna bekräfta våra tidigare visioner och idéer. Med användning av biblioteket och 

bibliotekariens kunskaper så kunde hon upplysa om ett antal sökmotorer för litteratur och 

artikelsök. Libris, Diva, Elin Artikelsök var sökmotorer som användes för ändamålet, för att 

specificera sökningarna användes sökorden bostadsrättsförening, bostadsrätt, attraktiva 

bostadsrättsförening, attraktivare bostadsrätter och attraktiv bostadsrätt. Böckerna som har 

använts hittades via högskolebibliotekets intranät och de som inte fanns i Västerås beställdes 

hem från bl.a. högskolebiblioteket i Eskilstuna. Ett fåtal examensarbeten har funnits men de 

har inte varit speciellt omfattande inom detta intresse område, därför har väsentliga delar 

plockats ut till litteraturstudien. Av litteraturen som hittades så har inte allt genomsökts, utan 

det med mest passande titel valts ut. Dessutom så skulle största delen av litteraturen beställas 

hem från andra skolor och städer och arbetet skulle kunna bli utan begränsning med hänsyn 

till vår tidplanering. Passande artiklar från tidskrifter inom byggsektorn har kompletterat 

studien.  

2.4 Urval av respondenter 

Till arbetet så har respondenter valts till passande ämneskategori vilket tidigare nämndes för 

att specificera lite mer tankemässigt om vad som berör respektive indelningsgrupp. Vissa 

respondenter har valts ut med hjälp och rekommendationer från Riksbyggen och andra har 

valts ut av författarna. Intervjuerna har pågått i cirka två timmar. Respondenterna som valts ut 

har passat ämneskategorierna på bästa sätt och har den kunskap som behövs för att uppfylla 

studiens syfte.  

2.5 Tillförlitlighet 

Ett frågeformulär skickades ut i förväg innan intervjun genomfördes för att respondenterna 

skulle få en liten inblick i ämnet och att denna skulle vara något bättre förberedd. De 

tillfrågades om det gick bra att spela in intervjuerna och i alla fallen så gick respondenterna 

med på det. När man spelar in en intervju har man ett bra underlag när man i efterhand skall 

sammanställa den intervjuade personens tankar och syn på olika sätt. För att öka förståelsen 

samt minimera eventuella missförstånd så skickades sammanställningen tillbaka till 
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respondenten för att få ett godkännande.  Då gott om tid gavs och med öppna frågor så kunde 

respondenten ges möjlighet att i god tid framföra sina åsikter utan att vi på något sett styrde 

dem.  

3 Verktygslådan 
Kapitlet verktygslådan är uppdelad på samma sätt som checklistan för att man på ett enkelt 

sätt skall kunna navigera sig igenom och förstå varje ämnesrubrik i checklistan på ett 

påtagligare sätt. För att förstå innebörden av innehållet bör man läsa igenom kapitlet, innan 

checklistan används på riktigt. Checklistan eller verktygslådan skall ge en indikering på 

eventuella brister som föreligger.  

3.1 Föreningen 

Det som skiljer dagens olika boendeformer åt är i stort sett ägandeformen och drift & 

underhåll, fortsättningsvis benämns detta som D & U. Eriksson, Hultsbo och Rehnholm 2007 

skriver att de tre boendeformerna som finns är egna hem, hyresrätt och bostadsrätt. Vid 

boendeformen ”egna hem” ägs boendet av just den bofasta och denne står även för D & U. 

Vanligtvis ägs hyresrätten av hyresvärden och denne står oftast även ansvarig för D & U, och 

bostadsrätten ägs av föreningen och det är även föreningen som ansvarar för D & U. Denna 

koppling är inte helt klar för alla som bor i bostadsrätt, utan blandas lätt ihop med de övriga 

bostadsformerna. Men genom att förstå detta blir det även lättare att inse hur viktig föreningen 

är för bostadsrätten.  

I bostadsrättsföreningen är det styrelsen som utgör den centrala organisationen vilken alla 

medlemmar har möjlighet att medverka i. Styrelsen är medlemmarnas förlängda arm och skall 

tillgodose de boendes intressen, nämligen tillhandahålla bra boende till en rimlig kostnad. 

Som medlem i föreningen ska du ha möjlighet att påverka ditt eget boende och göra din röst 

hörd på föreningsstämman. Där är man med genom att rösta i beslut och en medlem har även 

rätt att lägga in en motion, det vill säga få ett ärende behandlat som en punkt på dagordningen. 

(Lag om ekf. 7 kap 5 §). I de flesta föreningar går det även att påverka genom att lämna in 

synpunkter när som helst under året genom t.ex. en förslagslåda eller via hemsidan. Det går 

även att påverka genom att ta kontakt med någon i styrelsen och förklara vad man tycker och 

tänker i en viss fråga. Oftast är det, det effektivaste sättet eftersom man även kan förklara mer 
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ingående vad det är man vill vara med och påverka för att senare kanske föra en dialog med 

styrelsen för att förändra något.  

Hur bra och attraktiv en viss förening är ligger i betraktarens ögon och beror mycket på hur 

man trivs med sitt boende och sin omgivning, samt vilka krav man har som 

bostadsrättsinnehavare. Många föreningar har idag gemensamma utrymmen som cykelförråd, 

tvättstuga, bastu, gemensamhetslokal mm. Det kan även finnas gemensamma utrymmen 

utomhus som trädgård, grillplats, spelytor eller parkmiljö med sittplatser. Vad som avgör detta 

kan ha ett flertal olika orsaker. Bland annat kan det vara så att det inte finns tillräckligt med 

plats, inte tillräcklig ekonomi eller att det helt enkelt inte finns någon efterfrågan från de 

boende. Enligt många boende så är det ändå exempel på sådana utrymmen som gör att 

boendet sticker ut och sammantaget blir attraktivare i sin helhet. (H. Ax, personlig 

kommunikation 15 oktober 2008) 

3.2 Föreningens ekonomi    
Bostadsrättsföreningens ekonomi och byggnadsskick talar sitt språk för hur en förening mår 

och sköts. En förening med god ekonomi förknippas med låg belåningsgrad samt en tidsatt 

och välfungerande underhållsplan som uppdateras och följs.  

Skicket på fastigheten med tillhörande byggnad kan vara bestämmande för hur 

månadsavgiften och pris varierar över tiden. Föreningens driftnetto består av intäkter minus 

utgifter för drift och underhåll. Driftnettot kan skrivas med en formel DN = H - D & U, där H 

är hyran och D & U står för drift och underhåll. Driftnetto får inte förväxlas med en förenings 

betalnetto, där även ränta och amortering är en kostnad. Betalnetto kan skrivas på följande 

formel: BN = DN – R – A. Föreningens mål är att betalnettot skall vara plus minus noll, då 

föreningens vision är att redovisa ett ”nollresultat”. Vid en nyproduktion av en bostadsrätt 

finansieras den totala byggkostnaden i två delar, dels en egeninsats från köparen samt en 

belåning från föreningen. Belåningen och egeninsatsen är oftast bestämd innan spekulanten 

visar upp sig som köpare. Lägenhetspriset och månadsavgiften styrs beroende på hur stor 

andel som föreningen och köparen belånar. Belåningsgraden är ett mått på hur stort lån 

föreningen innehar i kr/m2. Har föreningen upptagit ett stort lån blir egeninsatsen låg och 

månadsavgiften högre och omvänt.    
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En förening som har gjort stora och kostsamma underhåll kan föregå med en stor 

belåningsgrad. Idag är det ovanligt att föreningar avsätter pengar till stora underhåll, det 

vanligaste sättet är att man lånar pengar och istället höjer månadsavgiften för att täcka ränta 

och amorteringskostnaderna vilket är fel. Det förekommer att föreningar dröjt med 

fonderingar och tvingats att låna kapital vilket har bidragit till att månadsavgifterna senare har 

fått höjas drastiskt, som i sin tur har lett till missnöjda och lurade lägenhetsköpare.  Den 

största delen av månadsavgiften går till drift och underhållskostnaden. Där ingår bland annat 

kostnader för städning, uppvärmning, vatten, el, sophantering och underhållsfondering. Till 

underhållsplanen bör rimligtvis 100 kr/m2 och år avsättas för att kunna täcka löpande 

kostnader.  (M. Jemthans personlig kommunikation 27 oktober 2008) 

Föreningens ekonomi och driftnetto går att påverka genom att se över förbrukningen av ovan 

nämnda kostnadsslag. Genom att införa individuell mätning på el, vatten och värme minskas 

förbrukningen då medlemmarna blir mer kostnadsmedvetna. Mer om åtgärder och hur man 

kan gå tillväga för att minska förbrukningen läs i kapitel 3.6 Miljö.  

Finns det outnyttjade utrymmen inom föreningen finns möjlighet att hyra ut eller sälja dessa 

för att få en extra inkomstkälla. Många föreningar utnyttjar detta och hyr ut källare och 

bottenplan till annan verksamhet som kan vara till gagn för bostadsinnehavarna.   

 

Figur 1. Författarnas egen tolkning av sambanden av föreningens ekonomi 

Belåningsgrad Avgift 
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3.3 Lägenheten  

När man skall bosätta sig och köpa lägenhet kan det vara många faktorer som spelar in och 

påverkar det slutliga valet. Men vad det är som påverkar beror lite på vilka krav man har och 

vad man som individ värderar. En god utsikt har stor betydelse och uppges vara en viktig 

faktor vid val av bostad.  

Lägenheten och bostaden har olika funktion beroende på vart i livet vi befinner oss. Man 

brukar säga att unga människor som lever ett aktivt liv med bland annat resor, jobb och andra 

aktiviteter ofta använder bostaden som en basstation. Andra ser bostaden som ett projekt, där 

man själv vill rusta upp och renovera sin lägenhet för att sätta sin egna personliga prägel. 

Äldre människor vill spara och samla minnen, därför kan bostaden fungera som ett ”livs 

arkiv”. (Stadsrum människorum 1998) 

Man har gjort många undersökningar av vad folk prioriterar och vilka boendevanor man har 

under årens lopp. Det finns ett antal krav och faktorer som människor ställer på sitt boende.   

Och dessa är: 

• Människor vill ha rymliga och välordnade entréer. Entrén skall vara ljus och 

välkomnande. 

• Vi vill ha stora kök där vi kan umgås. Traditionen med storstugan håller i sig.  

• Integritet och individuell trygghet är viktig. Boendet skall vara välisolerat från ljud 

och buller.  

• Dagsljus och solljus är viktigt, helst från flera väderstreck.  

(Boverket, 2005) 

För att alla skall trivas och må bra i sitt boende så kan lägenheten anpassas efter olika 

önskemål från den boende. Det kan vara hinder som stör det normala vardagslivet för en 

exempelvis handikappad person. Personer i dessa situationer skall stå i fokus för att kunna 

erhålla hjälp med en eventuell handikappanpassning. Genom att handikappanpassa 

lägenheterna skulle de äldre bli mer aktiva. Bernt Niva skriver i sin D-uppsats 2003 att 

bostadsanpassning idag är en ökande åtgärd och som vanligtvis förekommer för personer över 
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65 år. Balkong är också något som folk ser som viktigt när man införskaffar sig en lägenhet 

eller en bostad. Saknar lägenheten balkong så anses den vara mindre attraktiv med ett något 

lägre marknadsvärde.   

Takhöjden är också av stor betydelse då man betraktar en lägenhet, då högre takhöjd ger 

kropp och stjäl en större frihet (Arkenhus, 2008). Men en hög takhöjd gynnar inte bara 

betraktaren utan missgynnar energiförbrukningen. Den har också stor betydelse för kvalitativa 

aspekter som exempelvis luftkvalitén.  

Badkar är kanske inte något som är avgörande för om köpet går i stöpet eller ej. Ett badkar går 

att komplettera med i efterhand om utrymme finns. Det är svårt att säga vilken generation som 

väljer vad, om det står mellan duschkabin och badkar. Idag har nästan alla nyproducerade 

lägenheter tillgång eller möjlighet till någon form av internetuppkoppling. Stadsnät anses 

bland yngre som en fördel vid spekulation av bostad. Äldre bostadsrätter är ofta klent 

utrustade med få eluttag och med stora avstånd mellan dessa, de allra flesta kanske känner 

igen sig och får dra skarvsladdar för att tillgodose behovet.   

3.4 Lägenhetskomplement  

Tidigare så nämndes det vilka rättigheter och skyldigheter en bostadsrättsinnehavare har, 

lägenhetskomplement ingår i upplåtelsen. Det som avses med lägenhetskomplement är t.ex. 

garage, cykelförråd, förråd och parkeringsplatser. Det är viktigt för ens boende att allting 

omkring dessa fungerar och att alla tar ansvar och hjälps åt i en förening för att hålla rent och 

snyggt. Man tar ofta för givet att allting skall fungera och att alla kan kommunicera i en 

förening. Så är inte fallet, och för att folk skall förstå vad som krävs och för att ordning skall 

upprätthållas är det vanligtvis mest förekommande att styrelsen och föreningen sätter upp 

anvisningar på vilka regler som gäller. Garagen och parkeringsplatserna som finns att tillgå 

bör vara välorienterade i förhållande till avståndet till boendet, för att göra gångavståndet från 

och till bilen behagligare. Några av garagen kanske bara används till förrådsupplag och inte 

till dess avsedda funktion, detta kanske bidrar till att folk som behöver ett garage som 

uppställningsplats för sitt fordon får stå utan. Det bidrar också till onödigt långa köer, och ett 

vanligt problem idag när folk flyttar in är att de kanske tror att parkerings- och garagefrågan 

skall lösa sig snabbt p.g.a. dålig information. Garagen skall underhållas på och under samma 

villkor som lägenheterna, och det är alltså den boende som betalar för garagehyran som 
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ansvarar för skötseln av utrymmet. Manuella och maskindrivna garageportar skall anordnas så 

att risken för personskador begränsas. (BFS 1997:37 Bostads bestämmelser 2007) I närheten 

av eller i bostaden skall möjligheten att tvätta och torka kläder finnas i en gemensam 

tvättstuga. Tvättstugor som är gemensamma skall anpassas och göras tillgängliga även för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En tvättstuga skall ljudisoleras och 

placeras så att den kan användas utan att störa intilliggande lägenheter. Alla skall ha samma 

möjlighet att kunna tvätta minst ett pass per vecka. Det finns många olika typer av förråd i 

närheten till bostaden.  

Förråden kan utgöras av: Cykelrum, och enligt boken (Bostadsbestämmelser, 2007) så bör de 

vara lättillgängliga med ramp och ligga i markplanet. Rummen kan dimensioneras vid 

nyproduktion med 1 m2/lägenhet och med 1,8m och styrstångsbredden 0,6m. Cyklarna kan 

också förvaras ute och under ett skärmtak. Är stöldrisken stor så kan de förvaras i ”galler 

boxar” försäkrade med lås.  

För säsongsförvaringen kan säsongsförråd användas till att förvara t.ex. vinterdäck, 

skidutrustning, extrasängar och resväskor. Förråden bör som tidigare nämnts vara 

lättillgängliga och torra, men behöver dock inte vara uppvärmda. Även dessa förråd kan ha en 

stor inbrottsrisk, därför bör man beakta den och inte ha alltför värdefulla föremål synliga.  

Man bör planera och ha utrymme för förvaring av utomhusrullstolar, rullatorer och 

barnvagnar. Ett s.k. rullstolsutrymme, utrymmen som dessa skall finnas i närhet till entrén och 

bör ha goda anslutningsmöjligheter till en eventuell hiss.  

Ett flerbostadshus med fler än två våningar skall utrustas med hiss som alltid kan användas av 

den rörelsehindrade. Byggnader med två våningar skall ha möjlighet och vara utförda så att 

det går att komplettera med hiss om så behövs (Bostadsbestämmelser, 2007 BVF § 12).  Alla 

boenden har tillgång till någon form av sophantering. Det kan variera från komplement 

byggnader och sopnedkast. Sopnedkasten är oftast anslutna till ett soprum i bottenplanet. En 

motsvarande lösning som kommit till är nedsänkta behållare som töms med avfallssugande 

sopfordon.  

Man kan väga många fördelar och nackdelar mot varandra när det gäller soprummet, som 

exempelvis:  
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• Rimlig arbetsmiljö möjlig     

Fördelar 

• Låga kostnader för separata sophus utan krav på isolering 

• Låga hämtningskostnader  

• Låg bekvämlighet för boende 

Nackdelar 

• Risk för trafikfaror och olyckor 

• Risk för miljöstörningar 

• Låg handikapptillgänglighet 

• Om soprum placeras i ett bostadshus tillkommer kostnader för ventilation och 

brandskydd (Bostads bestämmelser 2007) 

Planteringar och växter är ett måste i närheten av vårt boende, många bostadsområden ser 

idag ganska gråa och trista ut och mycket på grund av ett eftersatt underhåll. I nya 

bostadsområden har man satsat och lagt ner mycket tid och omsorg på den yttre miljön. Vad 

är det som säger att man inte kan ”piffa” upp äldre områden som nästan ser förfallna ut idag? 

Att förbättra den yttre miljön kan med ganska enkla medel skapa mer trivsel, samt höja ett 

områdes attraktivitet och status. En förklaring till varför det är ”nyttigt” att satsa på det gröna 

området är att människor mår bättre psykiskt och fysiskt. Vidare så skulle man kunna föreslå 

att intresserade bostadsrättsinnehavare kanske kunde hjälpa till med skötseln av planteringar 

och krukor intill fastigheterna. Detta för att bidra till att deras område skulle ge mervärde, och 

just det skulle kanske kunna vara en engagerande faktor.  

3.5 Säkerhet  
Att känna sig trygg i sitt boende är för alla en självklarhet. Det är där säkerheten kommer in i 

bilden, för rent psykiskt kan man säga att man känner sig tryggare och bekvämare om man vet 

att bostaden eller lägenheten man bor i är välutrustad med exempelvis bra lås och larmsystem. 

Säkerhet handlar om så mycket mer än bara inbrottsrisk, det handlar också om brandsäkerhet, 

elsäkerhet mm. Allt som egentligen kan utgöra en fara för de boende.  
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För att återkomma till inbrottsrisken så finns det sätt att påverka och minimera risken för att 

det förödande plötsligt händer. Finns det ”ytterbelysning” ute eller i trapphuset som styrs av 

rörelsedetektorer? Bara att det är belyst utanför entrédörren skapar en trygghet då den boende 

har chansen att upptäcka eller se igenom ”kikhålet” när det ringer på dörren. Är bostaden som 

man bor i utrustad med säkerhetsdörr och med ett godkänt lås? Bor man idag några våningar 

högre upp så är risken mindre för ”påhälsning” av oinbjudna gäster. (Säkrahem, 2008) 

Många äldre ytterdörrar består idag bara av tunna träskivor som är limmade på en träram med 

fyllning emellan. Det är inte en svårighet för någon att skära sig igenom eller sparka upp en 

sådan dörrkonstruktion. Då spelar det ingen större roll vad du har för lås och om det är 

godkänt eller inte. Det man kan göra är att montera en inbrottsskyddande säkerhetsdörr av 

klass 2 vilket ger ett bra skydd mot inbrottsförsök. Är det en för kostsam eller tidskrävande 

åtgärd kan man behålla den gamla dörren och istället montera en gallergrind innanför. Olika 

typer av alarm förekommer också, men detta är vanligast förekommande i villor. Ett 

inbrottslarm är ett komplement till att öka säkerheten och tryggheten, för att göra eventuella 

grannar och polis informerad om vad som försiggår så att de kan vidta åtgärder.  

 
Jan Peder Alm på Svenska stöldskyddsföreningen säger till hemsidan alltombostad 2008 att 

inbrottstjuvar föredrar fönster och ogärna går in genom entrédörren, allra helst går de igenom 

altandörren. Fönster som ligger utom synhåll är ofta en inbrottstjuvs uppenbarelse. Det är 

framförallt fönster som är placerade på låg nivå, t.ex. källarfönster som är lätta att ta sig 

igenom. Vet bostadsägaren att risken är överhängande då det förekommer fönster i ”osäkra 

zoner” så kan ägaren placera ut fönstergaller. Genom att montera fönster galler gör man det 

betydligt svårare för någon att ta sig in i byggnaden. Att säkerheten är viktig är alla boende 

eniga om. Det är inte bara den materiella säkerheten som bidrar till känslan av trygghet utan 

det kan vara enklare saker som tillexempel god uppsikt genom bra och upplysta ytor. Att 

skydda sin egendom är en annan sak och tillhör även den säkerheten. Möjligheten att kunna 

skydda sin bil och cykel skall finnas i en förening, cyklar skall ses som stöldbegärliga och bör 

låsas in för din och andras säkerhet. Bilar är inte alltid lika lätt att låsa in då det inte finns 

garageplats åt alla bilar, men däremot kan de låsas och för att minimera inbrottsrisken bör 

bilen förses med ett godkänt larm, även stöldbegärliga föremål bör undangömmas. Även inne 

i hemmet så rekommenderar Länsförsäkringar att man skall vara noga med dokumenteringen 
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av alla föremål som kan vara av värde. Man kan använda sig av många metoder, dels att 

skriva ned och fotografera sin egendom samt att spara kvitton.  

 

Om en person skall kunna skydda sig mot en fara så kräver förutsättningarna att människan 

har kunskaper om de risker som kan förekomma i sammanhanget. Olika människor förhåller 

sig på olika sätt när det gäller säkerhet och risker. Det förefaller vara ett viktigt problem om 

syftet att de enskilda samhällsmedborgarna skall ta ett delat ansvar att försöka minska på 

skaderisken i dagens samhälle. Tänk dig en sådan liten sak som en brandvarnare, vad den kan 

bidra till din och andras säkerhet. Den är liten och relativt billig, och kan bli en livvakt vid en 

eventuell nödsituation, d.v.s. om den är rätt installerad och underhållen. Brandvarnaren skall 

placeras i taket i anslutning till hallen eller sovrummet och den skall vara godkänd av 

konsumentverket. Ett annat hjälpmedel som kan förhindra eller fördröja ett brandförlopp kan 

vara en handbrandsläckare. (Säkert Boende, Länsförsäkringar 2007) 

3.6 Miljö  

Miljön har fått ett allt större inflytande på oss människor och bör ses som ett globalt problem 

som alla tillsammans måste jobba med. För att vårt levnadssätt skall vara hållbart framöver 

krävs att vi ser över hur förbrukningen och konsumtionen av varor och tjänster ser ut. I många 

led i samhället idag pågår ett stort resursslöseri som i onödan tär på jorden och dess tillgångar. 

För föreningens del är det mycket man kan göra för att bidra till det hållbara samhället och i 

slutändan är det individen själv som har den största möjligheten att påverka. I Sverige går så 

mycket som 40 procent av den totala energianvändningen till just bostadssektorn och där den 

mesta delen går till uppvärmning(68 procent), varmvatten och hushållsel. (Boverket, 2005) 

Regeringen har i lagstiftning från 2006 beslutat att denna del skall halveras fram till år 2050 

och som ett led i detta har även annan lagstiftning tillkommit för att detta ska vara möjligt, 

bland annat lagen om energideklarationer vilka kartlägger byggnadernas energiförbrukning. 

Genom att sätta in individuell mätning på vatten och värme räknar man med att kunna sänka 

förbrukningen och kostnaderna med ca 20 procent. Enligt tidskriften Fjärrvärmetidningen  

skulle så mycket som 30 TWh eller ett stort kärnkraftverk kunna besparas om den individuella 

mätningen infördes i Sveriges alla lägenheter. I Danmark har bostadsministeriet lagstiftat om 

just individuell mätning vilket i undersökningar visat på besparingar upp emot 30 procent. 

(Svensk fjärrvärme, 2008) 
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Förutom den individuella mätningen kan föreningen se över sin egen förbrukning av energi. 

En enkel sak är till exempel att byta ut belysningen till lågenergilampor eller framtidens LED-

belysning med rörelsestyrd tändning och släckning i trapphusen. En bra sak som även gör de 

boende mer intresserade och uppmuntrade till att spara energi är att visa storleken på 

besparingen vid dessa åtgärder i trapphus, på hemsida och även följa upp detta årligen. 

Beroende på hur föreningen och husen ser ut skulle man inom varje hus eller trapphus kunna 

tävla om att spara på energin och i det vinnande huset eller trapphuset lottas en avgiftsfri 

månad ut. 

Föreningen kan även vara med och påverka genom att vid inköp och upphandlingar ha med 

miljön som en del av faktorerna. Ställ krav på att nya material, färger som byggs in i huset är 

godkända och att sortering av avfall sker av entreprenörerna som arbetar åt föreningen. Begär 

att maskiner som används vid arbeten är godkända, både för arbetsmiljön med buller och 

vibrationer samt miljövänliga, dvs. påverkar miljön negativt så lite som möjligt. Ett exempel 

skulle kunna vara att en gräsklippare med 4-takt hellre väljs än en med 2-takt vid skötsel av 

föreningens grönområden.  

Vad gäller avfallshanteringen så finns det även där en hel del föreningen kan bidra med. 

Nästan alla varor och produkter som medlemmarna köper med sig hem för med sig avfall, 

antingen genom förpackningar eller också varorna och produkterna i sig själva. För 2007 

producerade varje svensk ca 514 kg avfall per person vilket i procent behandlades enligt 

nedan.   

• 11,9 %  biologisk behandling genom kompostering eller rötning 

• 4,0 %  deponering 

• 36,8 %  materialåtervinning 

• 46,4 %  förbränning med energiutvinning 

• 0,9 %  farligt avfall med specialbehandling  

(Sopor, 2008) 

Avfallet skall enligt Avfall Sverige i första hand om möjligt återanvändas och i andra hand 

återvinnas. Återvinningen kan antingen ske genom att själva materialet i sig återvinns och blir 

en ny produkt, så kallad materialåtervinning eller att energin i materialet tas tillvara via 
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energiutvinning som förbränning eller rötning. Går inte någon av dessa former att tillgodose 

är enda utvägen att avfallet läggs på deponi, i dagligt tal kallat soptipp. För att underlätta 

medlemmarnas avfallshantering och miljöarbete så bör föreningen tillhandahålla ett flertal 

fraktioner. De fraktioner som bör finnas med är, tidningar, pappersförpackningar, glas, metall, 

hårdplast, mjukplats, kompost och övrigt (deponi). Dessa bör vara lättillgängliga, t.ex. i 

närheten av entrén. (Avfall Sverige, 2008)  

3.7 Närområde  

Hur närområdet ser ut och är utformat kan ha en stor betydelse för hur man som bostadsgäst 

trivs och känner för sitt bostadsområde och sin förening. Ett exempel som visar detta är om ett 

område som är exemplariskt ur allmänhetens perspektiv ligger på fel ställe så blir det på grund 

av detta ändå inte attraktivt och ett område dit folk vill flytta för att bosätta sig. Vad som 

menas med fel ställen kan även det variera men i stort så handlar det om rätt avstånd mellan 

bostaden, närområdet och närmiljön. De viktigaste delarna ur närmiljön finns med i 

checklistan (bilaga 4) men samtidigt finns det individuella delar där till exempelvis avstånd 

till arbetsplats också kan ha en avgörande faktor men som då bedöms för varje individ. Att 

närhet är en viktig faktor slås även fast vid planering av nya bostadsområden. 

Stadsbyggnadskontoret i Västerås använder sig av ett eget framtaget verktyg kallat miljöros 

vid planering av stadsmiljön. I verktyget fastställer man bland annat hur bra det nya 

bostadsområdet är ur närhets- och mångsidighetssynpunkt. Som mål skall området då uppfylla 

5 kvaliteter och dessa är närhet till kollektivtrafik, naturmarksområde, livsmedelsbutik, skola 

och centrumanläggning med olika fastställda avstånd.  Därefter summeras det studerade 

området efter hur många avståndskategorier som uppnåddes och därefter får området en 

bedömning A-D, där A är bäst och betyder mycket god tillgänglighet och D är sämst och 

betyder dålig tillgänglighet. Det är just vid planeringen som man har den största möjligheten 

att påverka hur området skall bli. Bra kommunikationer till och från området värdesätts högt 

för att det ska vara lätt att ta sig dit man vill. Med kommunikation menas transport av något 

slag, vilket för det mesta handlar om persontransport. Det vill säga att transportera oss själva 

på de många olika sätt som finns från det enklaste genom att gå till det mer avancerade 

nämligen att flyga. För att kunna leva upp till dessa krav behövs bra trafiklösningar med 

gång- och cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik.  
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Enligt en studie gjord 1990/1991 av U. Berglund och U. Jergeby framgår att ”till fots eller per 

cykel kunna uträtta de flesta av sina vardagliga ärenden i närheten av bostaden uppfattas som 

en definitiv kvalitet i stadsboendet” vilket antas stämma även idag om inte mer med tanke på 

dagens allt ökande miljötänk. I den genomförda studien kom U. Berglund och U. Jergeby 

även fram till att naturen värderas högt av de boende.  Då är det främst det gröna som 

efterfrågas, exempelvis stora träd, sparad natur, gräsytor och denna grönska vill man helst 

också kunna se ut över genom lägenhetsfönstret. För de flesta är till och med närheten till 

parkmark och natur viktigare än närheten till service och kollektivtrafik, enligt en 

enkätundersökning gjord i samband med studien där slumpvis utvalda personer i Västerås och 

Enköping svarat. Svaren visar även att vatten och vattenspeglar uppskattas och att vi gärna 

vistas i sådana miljöer. En jämförelse har även gjorts mellan de vanliga stadsinvånarna och 

planerare och arkitekter vilken gick ut på att de olika grupperna skulle beskriva sina 

favoritplatser i staden. Svaren var liknande men invånarnas svar var stora parker och 

friluftsområden medan planerarnas och arkitekternas var speciella bebyggelsemiljöer som torg 

men även av dessa ansågs parker vara viktiga. (Stadsrum människorum, 1998) 

4 Förslagsåtgärder  
Författarna har tillsammans med Riksbyggen tagit fram konkreta och tillämpbara 

förslagsåtgärder. Dessa tar upp vikten och innehållet av vad bostadsföreningarna kan göra för 

att uppnå en ”attraktivitets effekt” om det i dagsläget råder någon form av brist. Åtgärderna är 

givetvis olika från fall till fall. Med små enkla medel kan man förbättra en bostadsförening. 

Vissa åtgärder kan i regel vara en omöjlighet att utföra, men då dessa bara är förslag så kan 

egna anpassas och tas fram efter behov. 

4.1 Förening  

• Satsa mer på utbildning för styrelsemedlemmarna med certifikat eller diplom efter 

avslutad kurs 

• Skapa långsiktiga mål för föreningen 

• Satsa mer på utbildning om bostadsrättens ändamål och syfte för nyblivna 

föreningsmedlemmar 
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• Upprätta en tydlig hemsida som uppdateras med information om föreningen så som 

stadgar, handlingar, gemensamhetsutrymmen och kontaktuppgifter 

• Vara tydlig med information till medlemmarna genom anslag på tavla i trapphus, 

månadsblad och hemsida 

• Ha en förslagslåda eller alternativt digital förslagslåda via hemsidan där 

medlemmarna kan komma med förslag till styrelsen 

• Starta upp arbetsgrupper bland de boende t.ex. en fritidskommitté som håller i 

aktiviteter/studiecirklar med hjälp av kunskap från de boende 

• Anordna städdag med aktiviteter som korvgrillning och tipspromenad för att stärka 

gemenskapen.  

• Öppethusdagar för boende med styrelsen 

• Se över intresse/skapa gemensamhetsutrymmen som bastu, boulebana, grillplats m.m. 

• Åk på studiebesök hos andra föreningar och ta lärdom 

• Arbeta fram regler för tider då störningar får förekomma som renovering och fester 

• Enkätutskick till medlemmarna för att få in deras åsikter och förslag 

• Visa för medlemmarna hur viktiga deras åsikter är och involvera de boende 

(delaktighet)  

• Att visa öppenhet och ärlighet gentemot medlemmarna 

4.2 Föreningens ekonomi 

• Se över månadsavgiften, hellre än liten höjning varje år än en stor efter 10 år. Detta 

även för att föreningen skall slippa låna kapital och undgå räntekostnader. 

• En årlig uppdatering av underhållsplanen 

• En tidsatt underhållsplan 

• Betala snabbt av på belåningen (om möjligt) 

• Är underhållsfonderingen rimlig? Bör vara ca: 100kr/m2 
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• Hyr ut eller sälj outnyttjad yta 

• Individuell mätning av förbrukning av vatten, el och värme 

• En utsedd kontaktperson för föreningen ex. vid information till säljare och köpare 

4.3 Lägenheten 

• Tydlig information till den nyinflyttade 

• Informera om handikappsanpassning genom kommunen 

• Fördraget för tvätt– och diskmaskin (kan göras i samband med ROT) 

• Eluttag samt belysning på balkong  

4.4 Lägenhetskomplement 

• Handikappanpassa gemensamma utrymmen 

• Planera handikappanpassningar vid ombyggnationer 

• Se över eventuella parkeringsproblem 

• Om garagen används för bilar och inte står tomma eller används som förråd 

• Rensa cykelförråd årligen 

• Bra regler för gemensamma utrymmen 

• Säker plats att förvara cyklar ex. cykelförråd inne och gallerbur ute 

• Förvaring för handikapphjälpmedel, möjlighet till laddare för permobil  

• Hiss med plats för bår (gäller bostäder med fler än 3 våningar) 

• Underhållsplan exklusivt för växter  

• Installera automatiska dörröppnare till entréer och hissar 

• Installera rullstolsramp vid trapp 

• Kontrastmärkning av trappor 
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4.5 Säkerhet 

• Satsa på god belysning i entréer  

• Installera kikhål 

• Säkerhetsdörrar med godkända lås 

• Gallergrindar innanför befintliga lägenhetsdörrar om det inte går att byta ut mot 
säkerhetsdörrar 

• Installera larm med åtgärd 

• Se över vilka fönster som ligger utom synhåll  

• Montera galler för fönster som är placerade i marknivå 

• God uppsikt och belysning genom att gallra buskar som skymmer den 

• Uppsikt över cyklarnas gallerburar (utomhus) 

• Portkod eller magnetlås 

• Brandvarnare och brandsläckare 

• Se över utrymningsvägarna och brandcellerna  

• Teckna avtal för störnings jour 

• Planering av växtlighet på området  

4.6 Miljö 

• Se över störande verksamhet i området 

• Källsortera 

• Sätt in snålspolande munstycken i kranar 

• Inför individuell mätning för el, vatten och värme 

• Se över föreningens gemensamma energiförbrukning 

• Tilläggsisolera 

• Energideklarera 

• Energitävla om gratis månadsavgift 

• Miljötänkande vid upphandlingar och inköp 
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• Sopsortering och möjlighet att slänga andra fraktioner i området t.ex. tidningar, 

wellpapp och glas 

4.7 Närområde 

• Påverka kommunen 

• Kontakta berörda ombud på samhällets olika nivåer 

• Gå ihop med andra föreningar i frågor som rör närområdet för att lättare kunna 
påverka 

• Besvara samråd från kommunen 

• Tyck till om områdets hastighetsbegränsning 

• Studiebesök hos andra föreningar 

• Delta i debatter 

• Skriv insändare och debattinlägg 

• Upplåta lokal för annan verksamhet som till exempel dagis om många barn bor i 
området (Vardagens arkitektur, 2001)  
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5 Slutdiskussion och resultat 
Det som framgick av examensarbetets syfte var som tidigare nämnt att skapa ett fungerande 

styrdokument i form av en verktygslåda åt de befintliga bostadsrättsföreningarna. När 

litteraturstudien arbetades fram så framgick det att någon tidigare forskning och publicering 

inom ämnet ej var framställt. Hade det framkommit något liknande som bedrivits tidigare så 

hade arbetet underlättats på ett sådant sätt att man haft tydligare riktlinjer att gå efter samt en 

ökad trovärdighet. Litteraturstudien gav oss en bra kunskap och en djupare förståelse för det 

fortsatta arbetet.  Det som har varit en bidragande orsak till checklistans utseende var den 

tidiga ”brainstormingen” som genomfördes i startskedet. Den ledde till att vi kom fram till 

viktiga parametrar som man annars kanske inte funderar över, vid val av boende och för att 

skapa en trivsam förening. Vår färdiga ”produkt” av arbetet kan indelas i två olika kategorier, 

dels checklistan som är tänkt att vara en utvärderingsplan som skall vara tillämpbar för alla 

dagens bostadsrättsföreningar. Den återstående kategorin är åtgärdslistan som är exempel på 

vad som kan förbättra respektive del i checklistan med hjälp av en poängbedömning. 

Målsättningen med checklistan är att styrelsen gemensamt skall sitta och fylla i den. 

Utvärderingssidan som man blir guidad till efter genomfört ”test” skall ge indikationer om 

vilka delar som saknas helt eller vad som kan förbättras och göras inom föreningen, det vill 

säga vilka delar man skall lägga energi på. Den skall också resultera i att få igång kreativiteten 

inom styrelsen och att skapa ett nytt tankesätt. Vi har kommit fram till hur viktig utbildningen 

av styrelsemedlemmarna i en förening är, men också att föreningen lägger en stor vikt på att 

informera och utbilda medlemmarna i hur föreningen verkligen fungerar. För att göra en 

optimal utvärdering av resultatet av förbättringen över tid, så bör denna årligen uppföljas och 

tas upp på dagordningen på varje årsmöte. Vid en förbättring eller försämring jämfört med 

tidigare år bör resultatet granskas för att se bidragande orsak till den årliga skillnaden, 

alternativt till den oförändrade bilden. I regel så bör föreningens poängbedömning bli högre i 

takt med att man ständigt strävar efter att bli bättre. För att tillfredställa dess syfte så måste 

utvärderingsplanen årligen uppdateras. 

Med hjälp av Riksbyggen kunde vi bekräfta att våra förslag till åtgärder var fullt tillämpbara 

rent praktiskt. Ibland kanske kreativiteten låser sig, då kan det vara bra med en vägledning för 

att lösa problemen och exempel som leder till förbättringar. Åtgärderna behöver inte vara en 

direkt lösning på ett problem utan kan vara en lösning som leder till framtida 
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omstruktureringar som efterkommande år ger en bättre poängutdelning. I rapporten så 

framgår det också hur viktiga alla delar i checklistan är, de kan praktiskt taget vara avgörande 

för en bostadsrättsförenings framförhållning och framtid. På många olika sätt så är delarna 

också beroende av varandra. Det bör ligga i bostadsrättsföreningarnas intresse att lägga ner 

både tid och pengar på att föreningens egna bostäder skall ha ett gott rykte och en hög 

attraktivitetsgrad. Det som istället har varit mer aktuellt är storsatsningen på endast underhåll 

som är nog så viktigt, men nu bör föreningarna förhoppningsvis komma till insikt om att 

kundrelationer och attraktivitet är lika viktigt. 
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6 Förslag till fortsatt arbete 
Här anges förslag till fortsatt arbete som kan komma att bli aktuellt för en fortsatt utveckling 

inom bostadsrättsföreningsområdet.  

6.1 Uppföljning 
En uppföljning bör ligga nära till hands för att se vilka effekter som examensarbetet bidragit 

med och att dess syfte uppnåtts, till exempel om det har kommit till god kännedom och 

användning inom bostadsrättsföreningarna. Uppföljningen är också intressant för att ta reda 

på vad som kan förbättras i checklistan, om den används och om inte för att se vilka brister 

verktygslådan eller checklistan har.  

6.2 Datorprogram  
Som bekant så är checklistan idag uppbyggd i Excel för att det skall vara användarvänligt. Att 

utveckla idén och istället göra ett riktigt datorprogram som kan fyllas i via förvaltarens 

hemsida, vore mer optimalt. Bostadsrättsföreningen skulle kunna skapa sig en egen 

användare, där styrelsen kan besvara checklistan och medlemmarna har möjligheten att ta del 

av resultatet år för år. Med hjälp av ett diagram skulle man då få en indikation på hur 

föreningen har förbättrats eller försämrats.  
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7 Sammanfattning 
För att bota den rådande brist som kan förekomma i styrelsernas förvaltande av 

medlemmarnas bostadsrättsföreningar så har en verktygslåda skapats för att förebygga det. 

Människans syn på vad som är attraktivt har ändrats med åren men är också beroende på vart i 

livet man befinner sig och därför bör även arbetet anpassas efter detta.  

Litteraturupplagan visade sig vara begränsad vad gäller tidigare liknande studier.  

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som går ut på att juridiska och/eller fysiska 

personer går samman och satsar kapital för att kunna vara en drivande och främjande 

verksamhet för medlemmarna. Medlemmarna har således en andel i föreningen och får då 

nyttjanderätt till en bostad mot en månadsvis kostnad. Alla som bor i en bostadsrätt har både 

skyldighet och rättighet att påverka sin förening, men det är styrelsen som har det främsta 

ansvaret för besluten som tas. Material och kunskap i ämnet har inhämtats genom att söka 

litteratur via databaser och intervjua utvalda respondenter. Vid valet av respondenter har 

rubrikerna i checklistan varit vägledande och målet har varit att ha minst en respondent för 

varje del.  

 

Ibland kan boendet i en bostadsrätt misstolkas, då man lätt blandar ihop olika boendeformer 

som t.ex. egna hem, hyresrätt och bostadsrätt. I en bostadsförening som innefattar en styrelse 

så har alla medlemmar möjlighet att medverka på något sätt. Styrelsen är medlemmarnas 

förlängda arm och skall tillgodose deras och sina egna intressen där syftet är att tillhandahålla 

bra boenden till rimliga kostnader. Det är upp till var och en att avgöra hur attraktivt ett 

område är, självklart är det många saker som spelar in. Men en stor vikt ligger i hur man som 

person trivs med närområdet och boendet.  Urvalet av lägenhetskomplement som grillplatser, 

gemensamma utrymmen, spelytor och parkmiljöer kan variera beroende på förening, då 

efterfrågan, ekonomin och mån av plats styr utbudet och kvalitén. För föreningen är 

underhållet av byggnaden och den gemensamma ekonomin viktig och styr mycket av 

styrelsens agerande samt månadsavgift. Ekonomin och månadsavgiften påverkas även mycket 

av driftkostnaderna som ofta är höga och upptar en stor del av föreningens utgifter. Genom att 

se över utgifterna går det att få ner kostnaderna och även spara på miljön.  
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Arbetet har lett till att ta fram en checklista som utvärderar föreningens kvalitéer och verifiera 

vad föreningen är i behov av.  

 

Vad det är som påverkar valet av bostad beror lite på vilka krav och värderingar man har på 

sitt boende. Ett bostadsköp är sannolikt den största och dyraste investeringen man gör under 

sin livstid. Bostaden har olika funktion beroende på var i livscykeln vi befinner oss, är man 

ung så reser man kanske mycket och ofta, då kanske lägenheten mer ses som en basstation. 

Med det så betonas att boendet har olika syften, äldre människor vill ofta spara och samla 

minnen, därför kan bostaden fungera som ett s.k. ”livsarkiv”. Människor ställer idag krav på 

sina boenden och några ger till kännedom att de vill ha välordnade entréer samt att de skall 

vara ljusa och välkomnande. De vill också ha stora kök, och ljusinsläpp i flera olika 

väderstreck. Att handikappanpassa lägenheter som innehar vardagliga hinder eller störningar 

gör också att handikappade kan leva ett mer aktivt liv. Handikappanpassning är idag en 

ökande åtgärd som vanligtvis förekommer för personer över 65 år.  

 

Lägenhetskomplement kanske inte är något som man lägger ned lika mycket tid på som 

spekulerandet i bostaden, men faktum är att komplementen som garage, sopförråd, 

parkeringsplats och cykelrum är minst sagt lika viktiga. Säkerhet i ett boende är viktigt för att 

man som boende skall känna trygghet och det kan låta som en självklarhet, men så är det inte. 

Det är många faktorer som spelar in för att tryggheten skall infinna sig.  Tillexempel skall 

säkerhet mot inbrott, brand och el mm, säkerställas på bästa sätt.  

 

I examensarbetet ingår förslagsåtgärder på vad bostadsrättsföreningarna kan göra för att bli 

bättre och trivsammare. Förslagen är generella och kan tillämpas olika från fall till fall. 

Genom att testet genomförs och en utvärderings erhålls så kan man få en insikt om vad som 

går att förbättra och för att få igång kreativiteten. Som förslag till ett aktuellt framtida arbete 

inom ämnet är att följa upp hur arbetet kring checklistan har sett ut och vilka effekter den har 

bidragit med, om den däremot inte har tillämpats så bör orsakerna till detta klargöras.  
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8 Källförteckning 
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Bilagor 
I det avslutande kapitlet kan man följa alla de intervjuer som har gjorts till förfogande för 

varje ämnesrubrik. Man kan bilda sig en uppfattning om vilken titel respondenten har och 

vilken del i rapporten som befästs. I slutet av alla intervjuer kan man även följa de frågor som 

togs upp vid varje tillfälle för att sätta sig in i helheten av diskussionerna. Den som så många 

gånger nämnda checklistan är också med. Det bör också tilläggas att den skall fyllas i digitalt 

då den får ut sin rätt i form av ”utvärderingssidan” samt den automatiska summeringen av 

poängbedömningen. 

Bilaga 1 Intervjuer 

Stadsbyggnadskontoret 

Lennart Gustafsson planchef Västerås Stad  

2008-10-10, tid 08.30-09.35 

För mer kunskap inom stadsplanering kontaktades stadsbyggnadskontoret och Lennart 

Gustafsson för en intervju. Anledningen till intervjun var att ta reda på vad som kännetecknar 

ett attraktivt boende och hur människor vill att ett område skall utformas för att tillfredställa 

deras behov och önskan. Lennart var positiv till frågeställningen angående ämnet då detta är 

av stor betydelse idag dels för nyproduktion och det befintliga. Vad som kännetecknar ett 

attraktivt bostadsområde är egentligen varierande, det är oftast beroende på individen själv 

och vart den befinner sig i livet menar Lennart. Han kallade det för en ”boendetrappa” och att 

det är ett ställningstagande om vad man prioriterar. När man är yngre kanske man vill bo i 

centrum där det är nära till det sociala livet, medan när man blir äldre och bildar familj så 

kanske man vill byta boendeform och flytta till utkanten av staden där man känner en annan 

trygghet med närhet till skola, dagis och grönområden. När barnen flyttar ut så vill man flytta 

tillbaka till centrum för att man prioriterar ett mindre boende som passar den nya 

livssituationen med närheten till exempelvis service och ett minskat underhållsbehov. Lennart 

lägger även en stor vikt på att det är viktigt med god kommunikation i stadsdelen, såsom 

gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Vad som kännetecknas av ett attraktivt 

bostadsområde kan i regel sammanfattas med närhet till service, god kommunikation och 

grönområden, ligger området dessutom nära vattnet så är det inget negativt.  
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Lennart menar att när man idag planerar för nya bostadsområden så vill man blanda ihop 

bebyggelsen med olika boende former som villor, bostadsrätter och hyresrätter där man har 

olika målgrupper och var de befinner sig i boendetrappan. Goda exempel på hur man kan 

skapa en god blandning kan vara att komplettera områden som idag saknar hiss med nya 

bostäder som har hiss för att kunna erbjuda ett fortsatt bra boende för de äldre i området.  

Vad är det som avgör om ett område är populärt eller inte kan enligt Lennart bero på dålig 

ryktesspridning och att vissa områden har en dålig klang. Ryktesspridning kan vara av både 

negativ och positiv karaktär. Attraktiviteten hos ett område kan även påverkas av vad det är 

för typ av bebyggelse. Tydliga problem idag kan vara att det finns för många hyresrätter på ett 

och samma ställe. Stadsdelscentrumen i vissa stadsdelar har förlorat sin betydelse då dessa 

inte har uppfyllt människors behov. Stadsdelscentrumen kan då upplevas som ödsliga och 

sprida på den negativa ryktesspridningen. En anledning att flytta från ett område till ett annat 

kan vara att man har sin familj och sina bekanta i närheten och detta tack vare en positiv 

ryktesspridning. Närhet till jobbet kan vara en övervägande faktor vid en eventuell flytt eller 

när man spekulerar på att byta bostad. Ett gott tecken på att ett område är populärt är att folk 

gärna oavsett var man befinner sig i boendetrappan vill bo kvar i området, och att det är få 

lägenheter ute till försäljning. Lennart avslutar intervjun med att poängtera att avstånd mellan 

olika vardagssysslor är viktiga för människor och att dessa har stor påverkan.  
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Brf ASEA-stan Västerås  

Håkan Ax, ordförande  

2008-10-15, tid 08.30-11.30 

Som bekant så finns det ett kapitel i checklistan kallat förening, och vad passade bättre än att 

intervjua Håkan Ax som är fritidspolitiker och aktiv som ordförande i sin bostadsförening. 

Ordförande själv fick svara på allmänna frågor som kan beröra en förening och som är viktiga 

att belysa. Han fick frågan om intresset var stort att vara med och delta i en 

bostadsrättsförening och enligt Håkan själv så har de boende naturligtvis mycket synpunkter 

på olika saker, vilket han poängterar är mycket bra. Det som är svårt är att få med sig intresset 

för att folk skall delta aktivt i en bostadsrättsförning. När de boende som själva haft en massa 

synpunkter fått förfrågan om att delta i styrelsen, har en osäkerhet hos dem dykt upp då de 

kanske saknat intresse och tid. Den yngre generationen har en liknande tendens med 

avvikande faktorer, att de kanske ser lite för enkelt på uppgiften och tänker att någon annan 

får sköta det arbetet. De bor oftast i områdena under kortare tider, kanske mellan 1-3år och de 

ser därför ingen anledning att medverka i föreningslivet.  

För att frambringa ett intresse för de boende som kan vara med och påverka en förening så 

tror Håkan att man kan skapa och bilda arbetsgrupper. Dessa skall då bestå av boende utanför 

styrelsen som får vara med och influera föreningen, han tror även att informationen om 

bostadsrättsföreningen och styrelsen behöver förbättras så att medlemmarna blir informerade 

om innebörden. Ett exempel på det är hur ASEA-stans pub kom till. Den uppstod genom att 

arbetsgrupper som bestod av boende utanför styrelsen lade fram förslag om detta. De ville ge 

boende möjligheten att träffa folk inom samma bostadsrättsförening, man ville träffas under 

roliga och trevliga förhållanden. Men man får ju inte glömma bort att den också skall skötas.  

Håkan menar att valberedningen är en av de viktigaste faktorerna i en styrelse och att man 

med stöd av dem kan gå ut till allmänheten och de boende vid omval till styrelsen. Det är 

betydelsefullt att man får en bra blandning av personer till styrelsen i olika åldrar, kön och 

bakgrund. Fördelen med detta är att man har olika kunskaper och olika sätt att uppnå ett gott 

slutresultat. För att informera bostadsrättsföreningen tar Håkans Brf ASEA-stan hjälp av 

exempelvis lappar i trapphusen med information om att förnyelse är på gång inom styrelsen 

och att man därmed kallar till en föreningsstämma.  
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Det Håkan ser som det främsta problemet idag när det gäller bostadsrättsföreningar är att 

medlemmarna inte vet vad en bostadsrätt egentligen innebär och att man som 

bostadsrättsinnehavare har rätt- och skyldighet att påverka föreningen. Många tror att 

bostadsrätten fungerar ungefär som en hyresrätt och att den sköter sig själv. D.v.s. det är en 

självklarhet att el skall finnas i uttaget och att gräset klipps på sommaren, men i själva verket 

så förvaltar medlemmarna detta själva med avtal genom styrelsen. Det är inte förens man vet 

att man bor i en bostadsrätt som man har möjlighet att veta vad styrelsen gör. Det som saknas 

för att komplettera kunskapen är bra och tydlig information till nyinflyttade. Styrelsen vet 

vilka som köper och säljer sina bostäder och därför skulle de kunna kontaktas för vidare 

information. Håkan tycker att det kan vara bra att vara med på stämmor, öppet hus och kanske 

t.o.m. vara med i styrelsen själv. Han menar att utbildning inom styrelsen är viktig, idag har 

inte alla det för sina styrelseledamöter. Riksbyggen har numera informationsmöten och 

utbildningar för ledamöter och de som skall gå med i valberedningen men det svåra är att få 

dit intresserade, det verkar som nästintill omöjligt ibland. Varje person som går med som 

styrelseledamot skall känna att de har ett förtroende från övriga medlemmar och uppleva det 

som meriterande. Det är viktigt att inte en i styrelsen gör allt jobb själv vilket i slutändan kan 

bli för jobbigt. För att styrelsearbetet skall kunna underlättas tycker Håkan att det borde finnas 

en slags checklista där styrelsen kan se vilka frågor de beslutat om och följa upp dessa. Den 

skulle då fungera som en likvärdig underhållsplan med syftet att få styrelsen att fatta rätt 

beslut och i slutändan göra föreningen mer trivsam och attraktiv. 

Vad är då vanliga problem som kan uppstå i en bostadsrättsförening? Håkan menar att vi har 

varit inne på detta tidigare. Och det är oftast missförstånd p.g.a. dålig information. Det som 

folk kan ha svårt att förstå ibland när de bor i en bostadsrätt kan vara om service eller 

liknande skall ingå i hyran eller inte. 
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ASEA-stan Västerås 
 
Sune Palmgren, Boende 
 
2008-10-21, tid 10.00–11.15 

En boende i området ASEA-stan vid namn Sune Palmgren intervjuades för att få en 

uppfattning om hur han upplever situationen om sitt boende och sin förening. ASEA-stan 

består idag av 240 lägenheter i 3 punkthus på 7-9 våningar och 11 loftgångshus på 3 våningar. 

Sune själv bor i ett av punkthusen och har bott i området i två perioder, först som liten när 

området var nybyggt 1943-1953, sedan återvände han med sin fru Inger 1995 och är nu 

pensionerad. Han trivs väldigt bra i området för att det är lugnt och har bra kommunikationer. 

Området erbjuder bra gemenskaps utrymmen och har tvättstuga i varje hus, pingisrum, 

vävstuga, övernattningslokal och möteslokal. Sedan finns det ytterligare källarutrymmen att 

nyttja för den som är i behov av större förvaring. Själv använder Sune tvättstugan någon gång 

i månaden, då han och Inger har en egen tvättmaskin i lägenheten. Något negativt som han 

upplever med gemensamhetsutrymmena är att cykelkällarna i ”höghusen” blivit alltmer 

trängre och överfulla med cyklar i och med att fler och fler yngre börjat flyttat till området. 

Han och Inger trivs bra i området vid ASEA-stan med närheten till centrum, och bilen lämnar 

de hemma om dom skall ner till stan. Under alla år som de bott i Västerås så har de inte bott 

eller haft någon önskan om att bo på andra sidan Svartån. Rotorgatan kan nås från två olika 

håll och det kan därför bli svårt för andra att orientera sig i området, därför vill Sune ha en 

stor och upplyst orienteringstavla.  

Bredvid Rotorvägen så finns det två busshållsplatser så god kommunikation erhålls på ett 

lättillgängligt sätt.  

Ett problem som Sune upplever är när han åkt buss och skall kliva av, så måste han gå över 

vägen för att komma hem. Och trottoaren som han kliver av vid är cirka en meter bred, det 

gör att han måste vänta tills bussen passerat för att få fri sikt för att kunna känna sig tryggare 

och gå över.  Har man dessutom rullator är det mycket svårare att hinna över, då måste man 

bege sig lite längre bort till ett övergångsställe som ligger i anslutning till en rondell.  Av 

dagiset på bottenplanet så störs Sune inte nämnvärt och dessutom så fanns det där redan när 

de flyttade in. Dagiset består av olika åldersgrupper, de har nu köpt alla lägenheter på 

bottenvåningen.  
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Informationen från styrelsen är bra, det kommer ut med ett informationsblad ungefär en gång i 

månaden och man sätter även upp anslag och information i trappuppgången. Föreningen har 

även en hemsida som är enkel och tydlig där den mesta av informationen går att hitta, och den 

som är intresserad och har dator har då möjlighet att själv söka upp informationen. Problem 

kan dock vara för de som är äldre och inte använder dator, som får nöja sig med 

informationen via infobladet. Sune säger sig ha god möjlighet att kunna påverka föreningen 

som han bor i, dels genom att delta i föreningsstämmor men att det bästa sättet är att kontakta 

någon i styrelsen.  

Det främsta sättet är ta kontakt med ordförande och framföra sina synpunkter direkt till 

vederbörande. Ett prov på detta var när några träd närmast huset efter önskemål sågades ner 

för att släppa in mera dagsljus i lägenheterna som vetter mot söder. Området har fått sig en 

uppiffning med tiden och betraktades för länge sedan som ett slumområde. Låghusen i 

området blev ombyggda 1980 till loftgångshus och samtidigt byggdes de tre höghusen och 

förvaltningen lades över på Riksbyggen. Den senaste tiden har man även lagt ner mera tid och 

pengar på skötsel av planteringar och blommor vilket ökat trivseln i området.  I utemiljön 

finns även fasta sittplatser och två grillplatser, men de används nog ganska sparsamt. 

På frågan om han kände sig trygga i bostadsområdet så fanns det inga större saker att klaga 

på. Tidigare så hade man haft en del problem med källarinbrott men det löste sig efter 

patrullering med väktare och hund. Sune tillägger att det har varit en del spring genom 

trapphuset då andra boende i området har använt trapphuset som en genomfart till närliggande 

områden. Och att detta störningsmoment skulle kunna undgås genom införskaffning av kodlås 

eller liknande. Ett tag så var det en inbrottsvåg i bilarna, och de drabbade bilar som stod vid 

parkeringsplatser som hade en dålig belysning och uppsikt. Den dåliga belysningen 

förbättrades och den nuvarande goda belysningen förstärker trygghetskänslan för de som har 

sina bilar där. Sista tiden har även en fritidsgrupp bildats som har ordnat aktiviteter som 

pubkvällar och grillning med tipspromenad vilket varit välbesöka med både unga och gamla. 
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Riksbyggen Västerås 
 
Mikael Jemthans, ekonom  
 
2008-10-27, tid 09.30–11.15 

Ekonomin är ett av de viktigaste avsnitten för en ekonomisk förening som bl.a. avgör och är 

styrande för underhållsplanen. Vi tog därför kontakt med Mikael Jemthans som är ekonom på 

Riksbyggen för en intervju om hur han såg på bostadsrättsföreningars ekonomi. Mikael fick 

frågan om hur en bostadsrättsförening bildas och struktureras upp. Det hela börjar med att 

någon vill bygga och uppföra ett område, visar det sig att intresset är stort så söker man efter 

mark som kan bebyggas. Därefter så införskaffas marken och bygglovshandlingar och 

ritningsunderlag tas fram. I detta skede är det byggherren som ansvarar och tar risken för 

ekonomin under produktionsfasen. Innan första spadtaget så upprättas en förkalkyl och innan 

det skedet skall cirka 30 procent av alla lägenheter vara sålda. Förkalkylen ligger sen till 

grund för en ekonomisk plan, den ekonomiska planen följs åt av den s.k. ”byggande 

styrelsen”. Styrelsen består av personer som är anknutna till byggbolagen. När man befinner 

sig i detta stadium så beslutar man vilken entreprenör som skall tillsättas för bygget. När 

bygget har fortskridit och är färdigt så överlämnas byggnaden till föreningen. Under den 

löpande garantitiden d.v.s. två år, är styrelsen oförändrad och därefter tillsätts den ordinarie 

styrelsen. Anledningen till varför man gör så är att den ”byggande styrelsen” får stå till svars 

för fel och brister som uppkommer under denna tid som en säkerhet för 

bostadsrättsinnehavarna. Mikael säger att insatsen på lägenheten och månadsavgiften hänger 

ihop. Månadsavgiften är ett resultat av belåning + kalkylerad driftkostnad. Desto högre 

egeninsats vid inköpet, ju starkare blir föreningen och månadsavgiften blir då lägre. Normalt 

sett idag så ligger egeninsatsen på cirka 50 procent av byggkostnaden och föreningen tar då 

lån på resterande del. Denna läggs sedan på månadsavgiften som ränta och amortering. Under 

1990-talets ekonomiska kris drabbades många banker hårt p.g.a. att egeninsatserna var så låga 

som 5 procent och resterande 95 procent lånades ut till föreningarna.   

Enligt Mikael så har en förening med bra ekonomi en underhållsplan som dom arbetar efter 

och hålls uppdaterad över tiden, låg belåning/m2 i förhållande till byggnadens skick. Bara för 

att man har en låg månadsavgift så betyder det inte att man har en god ekonomi utan är en 

kombination av ovannämnda faktorer. Man skall avsätta pengar med hjälp av månadsavgiften 
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för att kunna följa underhållsplanen utan att ta nya krediter. Mikael menar att en förening som 

inte tänker långsiktigt, spar på underhållen och på så sätt håller månadsavgiften låg får 

kraftiga höjningar vid senare stora underhåll, ROT -arbeten. Den sistnämnda föreningen har 

dålig ekonomi och ser saker och ting väldigt kortsiktigt, de skjuter alltså på 

underhållskostnaderna och ser bara till sin ”egna plånbok”. Detta leder till ett eftersatt 

underhåll och de eventuellt nästkommande boende får en rejäl höjning av månadsavgiften 

som konsekvens. Många har blivit lurade genom att köpa lägenheter med dyr insats i tron om 

att de skall få en låg avgift, vilken under ett senare skede ökat drastiskt.  

En del föreningar gjorde överrenoveringar vid fel tidpunkt rättare sagt i början på 90 – talet. 

Renoveringar gjordes helt i onödan före den tidsatta underhållsplanen vilket ledde till höga 

räntor och avskrivningar. Att sänka hyrorna är ingen vidare idé, det är inget som Mikael 

rekommenderar då driftkostnaderna successivt ökar och det ger ut fel signaler till 

bostadsrättsinnehavarna.  Har föreningen en gång sänkt månadsavgiften förväntar de sig att 

det alltid kan vara så. Det är styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi och beslutar om en 

eventuell höjning. Alla ser inte behovet av en höjning eftersom att mycket av underhållet inte 

är synligt utifrån, utan syns bara i underhållsplanen. Det kan vara att många medlemmar 

tycker att trapphusen behöver målas om, men i själva verket finns det ett stort behov av att 

renovera taken vilket då går före. Inför en större framtida renovering bör styrelsen stämma av 

underhållsplanen och efter det avsätta pengar i god tid till förmån för underhållen.  

Som tidigare nämnts så påpekar Mikael att de största bristerna idag hos en del föreningar är 

just att ”man blundar för sanningen” och struntar i framtida underhåll. I regel ska man idag 

avsätta 100 kr/m2 och år som går till underhåll och för att kunna följa underhållsplanen. För 

många nyproducerade lägenheter tar man 0,3 procent av taxeringsvärdet, motsvarande ca 25 

kr/m2 och år vilket visat sig inte räcka till. Det fungerar de första åren men då har man heller 

inte några större investeringsbehov. När sen de större behoven kommer behövs krediter för att 

täcka utgifterna. 

De största driftskostnaderna för en förening upptas av uppvärmning, och det störst totalt sätt 

är räntekostnaderna. Genom att lägga el-, värme- och vattenkostnaderna på den enskilda 

bostadsgästen går det att få ner både förbrukning och kostnader vilket skulle kunna göra att 

det går att sänka månadsavgiften. Ett exempel är en bostadsrättsförening om cirka 400 lgh där 
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elen ingick i avgiften. Genom att införa individuell mätning kunde föreningen göra en 

besparing på drygt 1 miljon kronor per år i driftkostnader. 

 
Västerås Stad 
 
Hans Näslund, direktör tekniska nämnden 
 
2008-10-28, tid 08.00–08.50 

Det är viktigt för en bostadsrättsförening att kunna påverka sitt närområde. Närområdet 

påverkar oss dagligen oberoende på var vi befinner oss och vilka aktiviteter vi utför. För att få 

en större förståelse och vetskap om hur man som förening kan påverka närområdet så 

intervjuades Hans Näslund som är direktör på tekniska nämndens stab.  

Hans säger att man som bostadsrättsförening precis som alla andra människor har rätt och 

möjligheter att påverka kommunen. Kommunen kan inte genomföra alla önskemålen från 

invånarna, men billigare saker är lättare att genomföra och dyrare är mer komplicerade. Där 

får man göra en prioritering. Det blir enklare för kommunen och tekniska nämnden att fatta 

beslut om alla i föreningen är överens om ett behov och en önskning. Det kan också vara 

avgörande om föreningen själv är villiga att hjälpa till ekonomiskt eller med en arbetsinsats 

för att få viljan igenom. Enligt Hans är det vanligaste förekommande att man vill ta ner träd 

och växtlighet och dessa kan t.ex. utgöra en fara för allmänheten. Ofta är det föreningar som 

har önskemål om kvalitén i parkmiljöer och lekplatser. Vissa föreningar har avtal med 

kommunen för skötsel och tillsyn, då föreningarna har ansvaret för inköpen av 

lekutrustningen. Kommunen har en begränsad budget som avsätts till stadens alla lekplatser.  

Tekniska staben får ofta önskemål från enskilda boende om hastighetsbestämmelser. Ofta vill 

man ha en lägre hastighet där man bor, men när man skall till och från arbetet vill man köra 

fortare. För gator som till mestadels används av de boende, s.k. ”säckgator” ser kommunen 

positivt till sänkningar men att sänkningarna ofta behöver kompletteras med blomlådor eller 

fartbulor. Detta görs då i samverkan med de boende och ett sådant exempel togs bland annat 

upp på ett nämndemöte för en vecka sedan där några samfälligheter ville sänka hastigheten till 

30 km/h. Det som krävs för att det ska bli en ändring som i detta fall, är att de boende är 

överens med varandra. När de hör av sig till kommunen är ungefär 90-95 procent av 

medlemmarna eniga. Sen tittar vi om den önskade hastigheten är lämplig för den aktuella 
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gattypen. Är det till exempel en genomfartsgata blir det mer tveksamt med en sänkning och 

acceptansen att ligga och köra 30 km/h minskar desto längre sträckan blir. På genomfartsgator 

vid skolor är 30 km/h mer förekommande.  

Hans säger att det inte har någon större betydelse på vilket sätt man hör av sig till kommunen 

angående uppdraget. Hur lång tid det tar att utföra ett uppdrag beror på arbetets omfattning 

och kostnad. Är det flera och små uppdrag på samma ställe så försöker man att göra dessa i 

närheten av en och samma tidpunkt, gäller det akuta uppdrag så blir de åtgärdade omgående. 

Är det större ärenden som t.ex. ombyggnad av lekpark så tas dessa beslut politiskt och 

kostnaderna måste budgeteras. Det kan ta från ett år och uppåt. Det finns en EU-lagstiftning 

som ställer krav på lekplatser och dess skick och Västerås stad har en certifierad handläggare 

som ser till att lagen följs.  Hans fick frågan om det är möjligt att flytta bussållplatser efter 

önskemål av föreningar. Svaret var att det var svårare att ändra och flytta dessa då det berör 

en större grupp människor än bara de boende. Hans nämnde även arbetsgången hur de gick 

tillväga med två olika ärenden.  

Uppstår det en situation med ett omkullblåst träd eller annat röjningsarbete så går ärendet 

vidare till en handläggare som i sin tur åker ut och tittar på problemet och beslutar passande 

åtgärd. Personen kontaktar vanligtvis ett arbetslag för omgående ”nedtagning”.   

Ett annat exempel är om någon invånare har synpunkter på en lekplats (kommunal) som 

behöver rustas upp. Det finns idag ungefär 120 lekplatser i Västerås och kommunen brukar 

rusta upp cirka tre stycken varje år. Kommunen gör då en prioriteringsordning om vilka som 

är i störst renoverings behov. En handläggare åker då ut på platsen och gör en bedömning och 

detta objekt vägs då mot andra objekt. Är det stora upprustningar som skall göras har de en 

budget, och beslut tas i oktober varje år där upprustningar tas upp. Inom budgeten finns också 

utrymmen för mindre åtgärder. Hans menade att andra kommuner har liknande arbetssätt som 

Västerås Stad har.  
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Svensk fastighetsförmedling  
 
Marie Karlsson, fastighetsmäklare  
 
2008-10-29, tid 12.45–13.40 

För att ta reda på vad kunderna ser som attraktivt vid köp av lägenhet så kontaktades Svensk 

Fastighetsförmedling och Marie Karlsson. Hon har varit i fastighetsbranschen under många 

år. Det är intressant att bilda sig en egen uppfattning om hur kunderna resonerar och hur 

bostadsrättsföreningarna kan bli bättre gentemot både säljare, köpare och mäklare. 

Inledningsvis i intervjun berättade Marie allmänt om hur bostadsmarknaden ser ut i dagsläget. 

Bland annat att media mestadels ser till marknaden i storstadsregionerna och framförallt 

Stockholm i nyhetspubliceringar. Det speglar oftast inte hur det ser ut i övriga landet med 

prisbild och intresse vilket kan ge en fel bild. I Västerås är det för närvarande en god marknad 

för små ettor med låg avgift medans det går lite tyngre för större lägenheter som ligger 

centralt. Överlag har prisbilden på bostadsrätter i Sverige ökat sedan mitten på 90-talet och 

framförallt sedan år 2000 för att idag ha stagnerat och i t.ex. Stockholm sjunkigt något. 

Efterfrågan på lägenheter varierar beroende på målgrupp. Den yngre generationen är oftast 

spekulanter på ettor och tvåor med rimliga boendekostnader. Marie menar att 

boendekostnaderna i dessa fall ofta betalas med en enda inkomst då många bor ensamma. 

Balkonger är nästan alltid något som efterfrågas, och särskilt när man kommer upp till treor 

och fyror. Parkeringsmöjligheten är också en viktig fråga för kunden vid lägenhetsköp och 

framförallt för medelåldern och uppåt. Flera parkeringsplatser ökar mervärdet och 

attraktiviteten, det kan t.o.m. vara en avgörande faktor. Ser man till den äldre generationen så 

frågar de ofta efter hiss, vilket kan vara avgörande vid ett eventuellt köp. För att återgå till den 

äldre generationen så poängterade Marie att de även frågar efter en övernattningslägenhet för 

gäster.  Vad det är som efterfrågas beror på generationen. Utemiljön bidrar positivt om det 

finns tillgång till en fin innergård och en grillplats, men är kanske inte lika avgörande. Idag 

har nästan alla boende tillgång till bredband och efterfrågan är stor från alla ålderskategorier. 

Överlag så fungerar samarbetet mellan mäklare och förening bra, men på frågan om det finns 

något som bostadsrättsföreningarna kan bli bättre på, svarar Marie att det är främst två saker. 

Det ena är att vissa föreningar kan ha en för omständlig procedur vid godkännande av 

medlemskap. Ibland vill köparen ha tillträde till sin lägenhet omgående men kan då få vänta 
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p.g.a. att styrelsen skall godkänna medlemskapet och inväntar nästkommande styrelsemöte. 

Köparen måste bli medlem innan affären kan avslutas. Godkännandet av medlemskapet bör 

för enkelhetens skull kunna utföras av de som tecknar styrelsen som t.ex. ordförande, för ett 

snabbare beslut ifall köparen godkänts via banken. Då kan man betrakta det som ren formalia. 

Om man däremot är tveksam att bevilja ett medlemskap för en köpare som t.ex. har en 

betalningsanmärkning kan ärendet bli dröjande och då tas upp på nästkommande möte.  

Det andra som föreningarna kan bli bättre på är att utse en kontaktperson inom föreningen 

eller hos förvaltaren som mäklaren och köparen kan kontakta för att få information och ställa 

frågor. Vanliga funderingar är möjlighet till parkeringsplatser, garage, kostnad för dessa och 

om underhållsplaner som framöver eventuellt kan komma att påverka månadsavgifterna. 

Frågan om byggnadens skick och underhåll har blivit allt viktigare för köparen. Förr så 

frågade spekulanten inte ens om årsredovisningen vilket idag är en självklarhet. Som det är 

idag kan det vara ett väldigt ”luskande” för att få tag på rätt person som kan tänkas ha svar på 

frågan. Att kunna ringa till en bestämd person som är uppdaterad och insatt skulle underlätta 

arbetet betydligt. Bra information via hemsidan underlättar också arbetet och spar tid.  

När det gäller informationen om närområdet så nämner Marie att de brukar ange namn och 

avstånd till närmaste affär, köpcenter, busshållplats och centrum i objektsbeskrivningen. Via 

hemsidan går det även att se avstånd till dagis, skola mm. Där går det även att se 

åldersfördelningen i området. Inför en försäljning får säljaren fylla i ett formulär med 

uppgifter på föreliggande och kända underhåll som kan komma att påverka den framtida 

månadsavgiften. T.ex. om lägenheten har blivit rotrenoverad och följaktligen när? Det 

påverkar naturligtvis prissättningen av lägenheten eftersom att den och avgiften går hand i 

hand. En låg månadsavgift är det som är viktigast för köparen, därför är oftast lägenheter med 

låg månadskostnad attraktivare och därmed dyrare på bostadsmarknaden. Men priset är också 

beroende på områdets status. 

Hon tycker också att föreningarna skall investera i ”rätt saker”, just för att undgå en onödig 

höjning av månadskostnaden. Det är kanske dumt att ta beslut om saker som inte berör alla 

bostadsinnehavare. Marie gav ett exempel på en mindre förening som hade ett önskemål om 

att ”lyxrenovera” tvättstugan trots att den var i dugligt skick. Denna renovering skulle bidra 

till en avgiftshöjning och att det sparade underhållskapitalet skulle sina. 
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Bilaga 2 Presentation och frågor 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till byggnadsingenjörer och är i ett avslutande skede med våra 

studier vid Mälardalens högskola i Västerås. Examensarbetet bedrivs på heltid 15hp i 

samarbete med Riksbyggen, arbetet är ett uppdrag från deras sida. Idén framkom då 

styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar var i behov av ”något” styrmedel eller modell för 

att effektivisera dagens bostadsrättsföreningar så att de skulle komma att bli attraktivare på 

marknaden. Arbetet skulle komma att bli en modell för hur man skulle kunna utvärdera sin 

bostadsrättsförening i form av en som vi kallar checklista.  

Den här checklistan vill vi ta fram på ett trovärdigt sätt med hjälp av specialister inom 

respektive område. För att listan skall bli hanterbar så är den indelad i olika kategorier som är 

påverkande faktorer för en bostadsrättsförening. Det vi tror och hoppas på är att Du skall vara 

till stor hjälp inom kategorin xxxx där vi behöver mer kunskap inom ”xxxx”.  

Du når oss antingen på telefon eller via e-post: 

Andreas Danielsson 0739 685 976, adn05001@student.mdh.se 

Martin Landås 0704 591 025, mls05002@student.mdh.se 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Danielsson 

Martin Landås 
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Närmiljön 

Lennart Gustafsson, Stadsplanerare 

Hej! 

Här har vi några frågor som vi önskar att få svar på. 

 

1.) Vad kännetecknar ett attraktivt bostadsområde?  

2.) Om man jämför ett populärt och ett mindre populärt bostadsområde, vad är det som 

gör det ena till ett bättre bostadsområde än det andra?  

3.) Hur vill folk bo? Vilka är de störst påverkande faktorerna?  

4.) Hur mycket kan t.ex. ett närbeläget stadsdelscentrum och busslinje påverka ett 

områdes status? 

5.) Vad anses vara ett rimligt avstånd till exempelvis:  

• Skoldagis 
• Affär 
• Mataffär 
• Bad 
• Motionsspår 
• Gym 
• Lekplats 
• Busshållsplats 
• Tågstation 
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Föreningen 

Håkan Ax, Ordförande ASEA-stan 

Hej! 

Här har vi några frågor som vi önskar att få svar på 

 

1.) Hur stort är intresset att vara med i styrelsen? 

2.) Hur gör man för att få medlemmar intresserade? 

3.) Hur många i föreningen vet vad styrelsen gör? 

4.) Hur kan de boende påverka föreningen? 

5.) Vad finns det för svårigheter i styrelsearbetet? 

6.) Varför behövs en checklista? 

7.) Vilka är de vanligaste problemen man stöter på i en bostadsrättsförening? 

8.) När behöver föreningen kalla till stämma inför ett beslut, vad kan styrelsen besluta 

själva? 
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Lägenheten/lägenhetskomplement/miljö 

Sune Palmgren, Boende 

Hej! 

Här har vi några frågor som vi önskar att få svar på 

 

1.) Hur länge har du bott i området och lägenheten? 

2.) Hur trivs du med boendet? 

3.) Hur fungerar gemensamhetsutrymmena som t.ex. tvättstuga mm? 

4.) Hur ofta används dessa? 

5.) Hur trivs du i bostadsområdet? 

6.) Hur trivs du i stadsdelen? 

7.) Vad tycker du om informationen från styrelsen? Hur tar du del av denna? 

8.) Känner du som boende att du har möjlighet att påverka föreningen? 

9.) Vad tycker du föreningen bör bli bättre på? 

10.) Brukar du delta i föreningens aktiviteter och på årsmöten? 

11.) Hur trivs du i lägenheten? 

12.) Saknar du något i lägenheten? 

13.) Känner du dig trygg i bostadsområdet? 

14.) Vad har förändrats mest under tiden du bott i området? 

• Området 

• Lägenheten 

• grannar 
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Föreningens ekonomi 

Mikael Jemthans, Ekonom  

Hej! 

Här har vi några frågor som vi önskar att få svar på 

 

1.) Hur ser uppbyggnaden av en bostadsrättsförening ut? 

2.) Vad är det som avgör insats/månadsavgift? Hur hänger de ihop? 

3.) Vad är det som skiljer en förening med god ekonomi mot en förening med dålig 

ekonomi? 

4.) Vilket är bäst, låg eller hög avgift? 

5.) Hur ska föreningen gå tillväga för att sänka månadsavgiften? 

6.) Hur ska föreningen gå tillväga för att höja månadsavgiften? 

7.) Hur planerar man rent ekonomiskt inför en större framtida investering?  

8.) Hur påverkas föreningarna vid låg och hög konjunktur?  

9.) Vad tycker du är vanliga brister hos föreningar idag, rent ekonomiskt? 
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Möjligheter att påverka kommunen/närområde 

Hans Näslund, Västerås Stad 

Hej! 

Här har vi några frågor som vi önskar att få svar på 

 

1.) Kan man som bostadsrättsförening vara med och påverka i närområdet? 

2.) Vad kan man vara med och påverka? 

3.) Hur går man då tillväga?  

4.) Vilket är det bästa sättet? 

5.) Finns det något verkligt exempel? 

6.) Vad händer med ett önskemål från en förening?  

7.) Hur är gången? Tid? Vilka avgör? 
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Lägenheten och lägenhetskomplement 

Marie Karlsson, Fastighetsmäklare 

Hej! 

Här har vi några frågor som vi önskar att få svar på 

 

1.) Hur ser bostadsrättsmarknaden ut idag? 

2.) Vilka lägenhetsstorlekar säljer mest/efterfrågas mest? 1:or, 2:or, 3:or m.fl. 

3.) Vad efterfrågas hos kunderna, vid köp av lägenhet/vad värdesätter kunden i ett boende?  

4.) Upplever du några problem med bostadsrättsföreningarna vid köp och sälj? 

5.) Finns det något bostadsrättsföreningarna kan bli bättre på?  

6.) Vad kan föreningarna göra för att göra boendet attraktivare?  

7.) Hur mycket information ges ut om närområdet? Hur tar ni fram informationen om 

området? 

8.) Informerar ni någonting om underhållsplanen/ frågar köparen om denna? 

9.) Tar man hänsyn till underhållsplanen vid prissättning av lägenheter? 
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Bilaga 3 Användarhandbok 

√ Checklistan  

Användarhandbok till checklistan 

Checklistan är framtagen som ett hjälpmedel till bostadsrättsföreningarna och ska vara till 
hjälp för att göra en nulägesanalys av föreningen, belysa och lyfta fram viktiga frågor och 
funderingar. Det är styrelsen som gemensamt och årligen ska fylla i checklistan för att på så 
sätt skapa ett diskussionsunderlag som styrelsen kan jobba med. Checklistan är gjord i 
datorprogrammet Excel och består av 3 steg uppdelade på Nulägesanalysen, Utvärdering och 
Förslagsåtgärder.  

Tanken med checklistan är att den ska vara en del av bostadsrättsföreningarnas verktygslåda 
och att resultatet skall tillges medlemmarna, förslagsvis vid en föreningsstämma. Resultaten 
skall sedan jämföras årligen för att se om man uppnått någon förbättring eller ej. För att kunna 
genomföra checklistan fullt ut behövs föreningens årsredovisning vara tillgänglig. 

1. Nulägesanalys 

Denna del går ut på att fylla i föreningens uppgifter och sedan startar checklistan med 
nulägesanalysen. Listan är uppdelad i flera ämnesområden som berör föreningarna. Vid 
varje fråga erhålls en viss poäng beroende på svar, generellt så ger svaren till vänster mer 
poäng då de bedöms som rätta svar för att vara en attraktiv förening. När Ni är klara med 
checklistan gå vidare och klicka på framåt eller på utvärderings fliken. 

2. Utvärdering 

I denna del erhåller Ni en utvärdering av svaren i del 1 uppdelade på respektive 
ämnesområde. Beroende på poängfördelning ges betygen underkänt(U), godkänt(G) och  
väl godkänt(VG). Viktningen är gjort enligt figur nedan.  

3. Förslagsåtgärder 

I den avslutande delen ges förslag på åtgärder som föreningarna kan använda och se över 
för att förbättra sig. Förslagen är endast vägledande och olika tillämpbara beroende på 
förening. Här kan även föreningarna själva komma på åtgärder och förslag som passar den 
egna föreningen beroende på den brist som är framträdande.  

 

 20 % 
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CHECKLISTAN - Utvärderingsplan för bostadsrätter
Framåt >
Datum: Antal lgh: 0
Namn: 1 rok:
Fastighetsbeteckning: 2 rok:
Byggnadsår: 3 rok:
Ort: 4 rok:

5 rok:

FÖRENING

1. Utbildning JA NEJ
Har alla i styrelsen genomgått en styrelseutbildning

2. Bastu JA NEJ
Finns det tillgång till bastu inom föreningen

3. Gym JA NEJ
Finns det tillgång till gym inom föreningen

4. Gemensamhetslokal JA NEJ
Finns det tillgång till gemensamhetslokal inom föreningen

5. Övernattningslägenhet JA NEJ
Finns möjlighet till övernattningslägenhet inom föreningen

6. Trädgård JA NEJ
Finns det tillgång till grönytor med planteringar, sittplatser och plats för umgänge i anslutning till huset?

7. Grillplats JA NEJ
Finns det tillgång till grillplats inom föreningen?

8. Ordningsregler JA NEJ
Finns det regler för inom vilka tidsintervall man får föra "liv" t.e.x. renovering spela musik?

9. Störningsjour JA NEJ
Går det att kontakta störningsjour dygnet runt

10. Tvättstuga JA NEJ
Om JA, ange om något av följande finns... 

                                                        ordningsregler



bokningssystem                                                                Här räknas ej papperskalender

antal lägenheter/tvättmaskin <10 st 10-15 st >15 st

torkningsmöjlighet torkrum torkskåp torktumlare

11. Aktiviteter  JA NEJ
Om JA, ange aktivitet…

                                                       bouleturnering

                                                        högtidsfest

                                                                dartkväll

                                                                 pubkväll 

                                                                    annan

12. Möjlighet att påverka föreningen? JA NEJ
Om JA, ange på vilket sätt…

                                                          förslagslåda

                                                         via hemsidan

                                                                     annat
13. Information

På vilket sätt informeras medlemmarna…
anslagstavla

                                                         via hemsidan

informationsblad



Annat

14. Stadgar JA NEJ
Finns föreningens stadgar tillgängliga för medlemmarna

Egna noteringar:

FÖRENINGENS EKONOMI

15. Underhållsplan JA NEJ
Följer brf en relevant underhållsplan som uppdateras årligen

16. Underhållsfondering >120 80-120 <80
100 kr/m² och år bör gå till UHP, ange fonderingsnivå

17. Lägenhetspris kr/m² >20 000 10 000 - 20 000 <10 000
Genomsnittspris per/m² vid försäljning av bostadsrätterna i föreningen

18. Belåningsgrad kr/m² <4000 4001-7000 >7001
Ange belåningsgrad för föreningen

19. Månadsavgift kr/m² ÅR <400 401-625 >625
Ange genomsnittlig månadsavgift för bostadsrätterna

20. El NEJ JA
Ingår hushållsel i månadsavgiften

21. Värme NEJ JA
Ingår värmekostnaden i månadsavgiften

22. Vatten NEJ JA
Ingår vattenkostnaden i månadsavgiften

23. Energideklaration JA NEJ
Har föreningen gjort en energideklaration som uppdateras minst vart 5:e år eller efter varje besparande åtgärd

24. Om JA, ange energianvändningen/m² <120 kWh/år 120-160 kWh/år >160 kWh/år

Egna noteringar:



LÄGENHETEN

25. Hjälp med underhåll JA NEJ
Finns det möjlighet att få hjälp med enklare underhåll som byte av packning i kran, rensning av avlopp m.m 

26. Balkong JA NEJ
Här räknas inte loftgång

Om JA, ange storlek >6 m² 3-6 m² <3 m²

27. Takhöjd >260cm 250-260cm 240-250cm

28. Badkar JA MÖJLIGHET FINNS NEJ

29. Internetuppkoppling JA MÖJLIGHET FINNS NEJ

Om JA isåfall vilken uppkoppling… stadsnät adsl modem annat

Om JA isåfall vilken hastighet… 100Mbit/s 25Mbit/s >10Mbit/s <10Mbit/s

30. TV utbud >15st 10-15st 5-10st
Möjligt utbud av kanaler som föreningen tillhandahåller

31. Eluttag 6 4 2
Antal eluttag/rum, här räknas varje kontaktdon för sig

32. ROT JA NEJ
För elen så är det viktigt att jordfelsbrytare är installerad och att eluttagen är jordade

Om JA isåfall vad… ventilation vatten & avlopp el värmesystem

När… <20år 20-40år >40år

Egna noteringar:



LÄGENHETSKOMPLEMENT

33. Parkeringsmöjlighet JA NEJ
Finns det 0,8 parkeringsplatser/lgh eller fler

Ange antalet platser:

34. Avstånd till parkering 0-50 m 50-100 m >100 m
Ange avstånd till parkeringsplats från entrén

35. Motorvärmare JA NEJ
Finns det tillgång till motorvärmare vid parkeringsplatserna

Ange antal:

36. Gästparkering JA NEJ
Finns det tillgång till gästparkering för besökare

Ange antalet platser:

37. Handikapp p-plats JA NEJ
Finns det tillgång till handikapplats minst 25 m från entrén

38. Garage JA NEJ
Med garage så avses uppställningsplats avsedd för fordon exempelvis bil 

Ange antalet platser:

39. Cykelförvaring JA NEJ
Går det att förvara cykeln på ett säkert sätt

Om JA, ange på vilket sätt… cykelställ

cykelställ med bur 

cykelförråd

cykelkällare



40. Lägenhetsförråd JA NEJ
Lägenhetsinnehavaren skall ha möjlighet att förvara sina tillhörigheter

41. Hiss JA NEJ

Om JA ange vilka mått den uppfyller… 2,1×1,1 m 1,5×1,5 m 1,4×1,1 m 0,9×1,1 m

42. Planteringar/växter JA NEJ
Finns det gott om plantager och buskar för att skapa trivsel?

43. Handikappanpassning JA NEJ
Finns det möjlighet till handikappsanpassning i området, ex. ramp vid entreér och dörröppnare vid soprum

Egna noteringar:

SÄKERHET

44. Portlås magnetbricka portkod nyckel låst efter 21.00
Vilket låssystem används i entre till trapphus utöver porttelefon

45. Lägenhetslås JA NEJ
Har lägenheterna säkerhetsdörrar med godkänt lås  

46. Belysta ytor JA NEJ
Har föreningen sett över belysningen utomhus, så att inte ljus hindras av närliggande buskage och skuggor skapas

47. Uppsikt JA NEJ
Har föreningen sett över växtligheten i närområdet så att uppsikten inte hindras

48. Brandvarnare JA NEJ
Har föreningen som krav att alla lägenheter skall vara utrustade med godkända brandvarnare och installerat detta i gemensamhetutrymmena

49. Brandredskap JA NEJ
Finns brandredskap installerade i gemensamhetsutrymmena t.ex. trapphus

Egna noteringar:



MILJÖ

50. Soprum/miljöbod JA NEJ
Ange möjliga fraktioner

deponi tidningar komposterbart glas

pappersförpackningar batterier metall plast

51. Snålspolande munstycken JA NEJ
Finns snålspolade munstycken till kranar och dusch installerade i lägenheterna

52. Belysning JA NEJ
Är av lågenergimodell som styrs av rörelsesensorer

53. Individuell mätning JA NEJ
Jobbar föreningen med att införa individuell mätning av el, vatten och värme

54. Radonmätning JA NEJ
Har radonmätning utförts i föreningen

55. Upphandling JA NEJ
Jobbar upphandlade företag  efter en egen miljöpolicy

56. Klimatskolan JA NEJ
Har föreningen någon deltagande representant i klimatskolan

Egna noteringar:

NÄROMRÅDE

57. Grönområde 0-100m 100-500m 0,5-1 km >1 km
Närhet till skog, gräsytor, ängsmark m.m

58. Vatten 0-100m 100-500m 0,5-1 km >1 km
Närhet till exempelvis bäck, å, sjö, damm m.m 

59. Stadsdelscentrum 0-500m 0,5-1km 1-2 km >2 km



Närhet till närmsta stadsdelscentrum med affär, restaurang, mm.

60. Golfbana 0-500m 0,5-1km 1-2 km >2 km
Närhet till närmsta golfbana

61. City 0-500m 0,5-1km 1-2 km >2 km
Närhet till stadens centrum med torg, butiker mm

62. Lekplats 0-25m 25-50m 50-100m <100m
Närhet till närmsta lekplats med sandlåda, gungor, rutshkana mm.

63. Skola
Närhet till barnomsorg och utbildning 0-500m 0,5-1km 1-2 km >2 km

dagis

låg / mellanstadium (årskurs 1-6)

högstadium

gymnasium

högskolan

64. Friluftsområde 0-0,5 km 0,5-1 km 1-3 km >3 km
Närhet till närmsta friluftsområde med möjlighet till rekreation med grillplats, strövstigar, motionsspår med skidspår vintertid

65. Motionsspår 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3 km
Närhet till närmsta motionsspår

66. Bad 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3 km
Närhet till närmsta badmöjlighet inomhus eller utomhus

67. Gym 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3 km
Närhet till närmsta gym

68. Affär 0-0,5 km 0,5-1 km 1-3 km >3 km
Närhet till närmsta affär med dagligvaruhandel

69. Sjukvård 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3 km
Närhet till närmsta sjukvårdsmöjlighet, sjukhus, familjeläkare

70. Tågstation 0-1 km 1-2 km 2-3 km >3 km
Närhet till närmsta tågstation



71. Busslinje/busshållplats 0-30m 30-100m 100-500m >500m
Närhet till närmsta busshållplats med passerande lokaltrafik

72. Cykelbanor 0-20m 20-50m 50-200m >200m
Närhet till närmsta bilfria cykelväg

Egna noteringar:

Framåt till utvärderingen >



UTVÄRDERING 
Här kommer Er utvärdering av resultatet från checklistan

< Bakåt till Nulägesanalys Framåt till Förslagsåtgärder >

FÖRENING

Under detta avsnitt fick Ni 0 poäng!

0-23 poäng Underkänd

24-35 poäng Ni kan bättre

36-45 poäng Väl godkänd Förslagsåtgärder
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FÖRENINGENS EKONOMI 

Under detta avsnitt fick Ni 0 poäng!

0-10 poäng Underkänd

11-16 poäng Ni kan bättre

17-20 poäng Väl godkänd Förslagsåtgärder

LÄGENHETEN

Under detta avsnitt fick Ni 0 poäng!

0-14 poäng Underkänd

15-22 poäng Ni kan bättre

23-28 poäng Väl godkänd Förslagsåtgärder

LÄGENHETSKOMPLEMENT



Under detta avsnitt fick Ni 0 poäng!

0-15 poäng Underkänd

16-23 poäng Ni kan bättre

24-29 poäng Väl godkänd Förslagsåtgärder

SÄKERHET

Under detta avsnitt fick Ni 0 poäng!

0-5 poäng Underkänd

6-8 poäng Ni kan bättre

9-11 poäng Väl godkänd Förslagsåtgärder

MILJÖ

Under detta avsnitt fick Ni 0 poäng!



0-11 poäng Underkänd

12-17 poäng Ni kan bättre

18-22 poäng Väl godkänd Förslagsåtgärder

NÄROMRÅDE

Under detta avsnitt fick Ni 0 poäng!

0-10 poäng Underkänd

11-27 poäng Ni kan bättre

28-40 poäng Väl godkänd Förslagsåtgärder



FÖRSLAGSÅTGÄRDER
Här kommer förslagsåtgärder som kan vara till hjälp!

< Bakåt till Utvärdering

FÖRENING

•         Satsa mer på utbildning för styrelsemedlemmarna med certifikat eller diplom efter avslutad kurs
•         Skapa långsiktiga mål för föreningen
•         Satsa mer på utbildning om bostadsrättens ändamål och syfte för nyblivna föreningsmedlemmar
•         Upprätta en tydlig hemsida som uppdateras med information om föreningen så som stadgar, handlingar,

  gemensamhetsutrymmen och kontaktuppgifter
•         Vara tydlig med information till medlemmarna genom anslag på tavla i trapphus, månadsblad och hemsida
•         Ha en förslagslåda eller alternativt digital förslagslåda via hemsidan där medlemmarna kan komma med förslag till styrelsen
•         Starta upp arbetsgrupper bland de boende t.ex. en fritidskommitté som håller i aktiviteter/studiecirklar 

  med hjälp av kunskap från de boende
•         Anordna städdag med aktiviteter som korvgrillning och tipspromenad för att stärka gemenskapen. 
•         Öppethusdagar för boende med styrelsen
•         Se över intresse/skapa gemensamhetsutrymmen som bastu, boulebana, grillplats m.m.
•         Åk på studiebesök hos andra föreningar och ta lärdom
•         Arbeta fram regler för tider då störningar får förekomma som renovering och fester
•         Enkätutskick till medlemmarna för att få in deras åsikter och förslag
•         Visa för medlemmarna hur viktiga deras åsikter är och involvera de boende (delaktighet) 
•         Att visa öppenhet och ärlighet gentemot medlemmarna



FÖRENINGENS EKONOMI 

•         Se över månadsavgiften, hellre än liten höjning varje år än en stor efter 10 år. Detta även för att föreningen skall slippa 
låna kapital och undgå räntekostnader.

•         En årlig uppdatering av underhållsplanen
•         En tidsatt underhållsplan
•         Betala snabbt av på belåningen (om möjligt)
•         Är underhållsfonderingen rimlig? Bör vara ca: 100kr/m2

•         Hyr ut eller sälj outnyttjad yta
•         Individuell mätning av förbrukning av vatten, el och värme
•         Utse en kontaktperson för föreningen ex. vid information till säljare och köpare

LÄGENHETEN

•         Tydlig information till den nyinflyttade
•         Informera om handikappsanpassning genom kommunen
•         Fördraget för tvätt– och diskmaskin (kan göras i samband med ROT)
•         Eluttag samt belysning på balkong 

LÄGENHETSKOMPLEMENT



•         Handikappanpassa gemensamma utrymmen
•         Planera handikappanpassningar vid ombyggnationer
•         Se över eventuella parkeringsproblem
•         Om garagen används för bilar och inte står tomma eller används som förråd
•         Rensa cykelförråd årligen
•         Bra regler för gemensamma utrymmen
•         Säker plats att förvara cyklar ex. cykelförråd inne och gallerbur ute
•         Förvaring för handikapphjälpmedel, möjlighet till laddare för permobil 
•         Hiss med plats för bår (gäller bostäder med fler än 3 våningar)
•         Underhållsplan exklusivt för växter 
•         Installera automatiska dörröppnare till entréer och hissar
•         Installera rullstolsramp vid trapp
•         Kontrastmärkning av trappor

SÄKERHET

•         Satsa på god belysning i entréer 
•         Installera kikhål
•         Säkerhetsdörrar med godkända lås
•         Gallergrindar innanför befintliga lägenhetsdörrar om det inte går att byta ut mot säkerhetsdörrar
•         Installera larm med åtgärd
•         Se över vilka fönster som ligger utom synhåll 
•         Montera galler för fönster som är placerade i marknivå
•         God uppsikt och belysning genom att gallra buskar som skymmer den



•         Uppsikt över cyklarnas gallerburar (utomhus)
•         Portkod eller magnetlås
•         Brandvarnare och brandsläckare
•         Se över utrymningsvägarna och brandcellerna 
•         Teckna avtal för störnings jour
•         Planering av växtlighet på området 

MILJÖ

•         Se över störande verksamhet i området
•         Källsortera
•         Sätt in snålspolande munstycken i kranar
•         Inför individuell mätning för el, vatten och värme
•         Se över föreningens gemensamma energiförbrukning
•         Tilläggsisolera
•         Energideklarera
•         Energitävla om gratis månadsavgift
•         Miljötänkande vid upphandlingar och inköp
•         Sopsortering och möjlighet att slänga andra fraktioner i området t.ex. tidningar, wellpapp och glas

NÄROMRÅDE



•         Påverka kommunen
•         Kontakta berörda ombud på samhällets olika nivåer
•         Gå ihop med andra föreningar i frågor som rör närområdet för att lättare kunna påverka
•         Besvara samråd från kommunen
•         Tyck till om områdets hastighetsbegränsning
•         Studiebesök hos andra föreningar
•         Delta i debatter
•         Skriv insändare och debattinlägg
•         Upplåta lokal för annan verksamhet som till exempel dagis om många barn bor i området 
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