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Sammanfattning 

På senare år har antalet ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter ökat 

markant, framförallt i landets större städer. Detta har väckt heta diskussioner 

och ombildningsprocessen har blivit en inte minst sagt politisk fråga. Men då 

ombildningar påverkar många människor är det även en social och ekonomisk 

fråga.  

Denna studies syfte är dels att undersöka de politiska, sociala och ekonomiska 

aspekterna vid en ombildning och dels att undersöka och få klarhet i hur 

bostadssituationen i Karlstad påverkas av ombildningar. Studien har gjorts 

efter en kvalitativ metod eftersom vi vill få en så djup och trovärdig studie som 

möjligt. 

Ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt har som sagt var, under senare år 

blivit en allt vanligare företeelse. Detta tros kunna bero på att antalet 

människor som vill ”äga” sitt boende blivit allt fler. För att en ombildning ska 

vara möjlig måste ett antal krav vara uppfyllda. 

De sociala, ekonomiska och politiska aspekterna på bostadsmarknaden är i 

flertalet fall sammankopplade. Den enskilde individens ekonomi är vanligen 

något som ligger till grund för vilken social status denne har, och den sociala 

statusen är ofta tätt sammankopplad med individens politiska åsikter. 

Att ombildningsprocessen är en delvis politisk fråga har förstärkts då samtliga 

riksdagspartier har en åsikt i frågan. De olika partiernas åsikter har större 

skillnader på den nationella nivån medan det på den kommunala känns som att 

de strävar mot samma mål men att de har olika vägar dit. Endast de 

respondenter som är politiskt aktiva är de som känner av sambandet mellan 

politik och ombildningsprocessen.  

Det är många sociala faktorer som påverkar människors boende. Några av 

respondenterna framhöll sociala aspekter som bättre gemenskap och stämning 

i huset som positiva sociala effekter vid ombildningen. Den mest avgörande 

faktorn, enligt både teori och empiri, är den ekonomiska, vilket också är den 

faktorn som de boende råder minst över. När det gäller ombildningsprocessen 

är den vanligaste orsaken till att människor väljer att inte medverka, just den 

ekonomiska. 

Karlstad är en stad som idag inte är hårt drabbad av segregation och andra 

samhällsproblem, men här som i nästan alla andra städer finns mer och mindre 



 

 

attraktiva och till viss del segregerade områden. Samtliga intervjuade politiker 

ser ombildningar i de något segregerade områdena i Karlstad som en faktor 

som kan motverka och minska segregation. 

Ombildningar påverkas såväl av politiska som ekonomiska och sociala 

faktorer. Alla vi varit i kontakt med har en åsikt i frågan om än positiv eller 

negativ. Genom denna studie kan vi konstatera att ombildningar inte är ett 

problem i Karlstad men att vissa varningstecken finns. I Karlstad kan istället 

ombildningsprocessen vändas till något med positiva effekter om detta sker på 

rätt ställen.  

  



 

 

Abstract 

In recent years, the number of transformations from right to tenancy to 

tenant-ownership has significant increased, particularly in the country's major 

cities. This has led to heated arguments and the transformation process has 

become a political issue to say the least. However the transformation is also a 

economical and social issue. 

The purpose of this study is to examine the political, social and economic 

aspects of a transformation, and to investigate and ascertain how the housing 

situation in Karlstad affected by transformations. The study has been made 

following a qualitative approach because we want to get one so deep and 

credible study as possible. 

As said before, transformation from tenancy to tenant-ownership has in recent 

years become an increasingly common phenomenon. The reason for this is 

because the number of people who want to “own” their homes have become 

more and more. For a transformation to be possible, a number of 

requirements must be fulfilled. 

The social, economic and political aspects of the housing market are in most 

cases interlinked. The individual's economy is usually something that is the 

basis for the social status he has, and the social status is often closely linked to 

individuals' political opinions. 

The various parties' views have major differences on the national level while in 

the communal it feels like they are striving towards the same goals, but they 

have different ways there. Only those respondents who are politically active 

are those who reflected on the relationship between politics and the 

transformation process. 

There are many social factors that affect people’s accommodation. Some of 

the respondents emphasized social aspects of community and a better 

atmosphere in the house as a positive social impact of the transformation. The 

most decisive factor, according to both theory and empiricism, is economic. 

As regards the economic factor is the most common reason why people 

choose not to participate in the transformation process. 

Karlstad is a city that today is not severely impacted by segregation and other 

social problems, but here as in almost all other cities are more and less 

attractive areas and to some extent segregated areas. All the interviewed 



 

 

politicians see the transformations of any segregated areas in Karlstad as a 

factor that can deter and reduce segregation. 

Transformations are influenced both by political, economic and social factors. 

Everyone that we have been in contact with has an opinion on the matter. 

Through this study, we note that the transformations are not a problem in 

Karlstad, but that there are some warning signs. In Karlstad transformation 

process can instead be turned into something with a positive impact if they are 

to be done in the right places. 
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Begrepp 

Allmännyttigt bostadsbolag Kommunalt bostadsföretag som 

förvaltar fastigheter 

(Nationalencyklopedin [NE] 2010a). 

Bostadskooperation Byggande och förvaltning av fastigheter 

i kooperativ föreningsform (NE 

2010b). 

Brf   Bostadsrättsförening 

BRL   Bostadsrättslagen 

Boverket myndighet för frågor om 

samhällsplanering, stads- och 

bebyggelseutveckling, byggande och 

boende, inklusive administrationen av 

det statliga bostadsstödet (NE 2010c) 

Ekonomisk plan Styrning av ekonomisk verksamhet som 

utgår från en centralt fastställd plan 

(NE 2010d). 

Hembud Erbjudande till någon som har förköps- 

eller lösningsrätt till viss egendom att 

köpa eller inlösa denna (NE 2010e).  

JB   Jordabalken 

Ombildning I hela uppsatsen avses med detta 

begrepp ombildning från hyresrätt till 

bostadsrätt. 

Ombildningslagen Lag (1982:352) om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt, OmbL   

Resthyresgäst De hyresgäster som inte väljer att delta i en 

ombildningsprocess och köpa sin lägenhet, utan 

istället väljer att bo kvar och fortsätta att hyra, nu 

med föreningen som hyresvärd (Institutet för 

bostads- och urbanforskning [IBF] 2010). 



 

 

SBAB Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag 

Segregation Rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper (NE 

2010f). 

  



 

 

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning .................................................................................................................. 1 

Abstract ............................................................................................................................... 3 

Förord .................................................................................................................................. 5 

Begrepp ............................................................................................................................... 6 

Innehållsförteckning ............................................................................................................ 8 

1. Inledning ..................................................................................................................... 7 

1.1. Bakgrund ............................................................................................................. 7 

1.2. Problemdiskussion .............................................................................................. 7 

1.3. Problemformulering ............................................................................................ 8 

1.4. Syfte .................................................................................................................... 8 

1.5. Avgränsning ........................................................................................................ 8 

2. Metod .......................................................................................................................... 9 

2.1. Vetenskapsteori ................................................................................................... 9 

2.2. Undersökningsprocessen ................................................................................... 10 

2.2.1. Problemställningens utveckling ................................................................ 10 

2.2.2. Val av undersökningsutformning .............................................................. 10 

2.2.3. Metodval.................................................................................................... 11 

2.2.4. Hur samlas vår kvalitativa data in? ........................................................... 11 

2.2.5. Hur väljer vi ut enheter? ............................................................................ 12 

2.2.6. Hur analyseras vår kvalitativa data? .......................................................... 13 

2.2.7. Hur korrekta är de slutsatser vi har dragit? ............................................... 13 

2.2.8. Tolkning av resultatet ................................................................................ 14 

3. Teori ......................................................................................................................... 15 

3.1. Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ......................................................... 15 

3.1.1. Krav som måste uppfyllas vid ombildning ................................................ 15 

3.1.2. Ombildningsprocessen steg för steg .......................................................... 16 

3.2. Avgörande aspekter på bostadsmarknaden ....................................................... 19 

4. Grundläggande fakta inför empiri och analys .......................................................... 22 

4.1. Bostadssituationen i Sverige från år 1750 till idag ............................................ 22 

4.2. Nyttjanderätt ...................................................................................................... 23 

4.2.1. Hyresrätt .................................................................................................... 24 

4.2.2. Bostadsrätt ................................................................................................. 25 

4.2.1. Ombildningar i allmännyttan..................................................................... 26 

4.3. Politiska och sociala aspekter kring ombildning ............................................... 27 

4.4. Ekonomiska aspekter vid ombildning ............................................................... 27 



 

 

4.5. Karlstad ............................................................................................................. 28 

4.5.1. Livskvalité Karlstad 100 000 .................................................................... 28 

4.5.2. Karlstads Bostads Aktiebolag – KBAB .................................................... 28 

5. Empiri ....................................................................................................................... 29 

5.1. Kommunalråd Karlstad, Håkan Holm (S) ......................................................... 29 

5.1.1. Intervjuresultat .......................................................................................... 29 

5.2. Kommunalråd Karlstad, Per-Samuel Nisser (M) .............................................. 30 

5.2.1. Intervjuresultat .......................................................................................... 30 

5.3. Ledamot Kommunfullmäktige Karlstad, Maria Frisk (Mp) ............................. 31 

5.3.1. Intervjuresultat .......................................................................................... 31 

5.4. Ordförande Kristina Dedorson i brf Midgård ................................................... 31 

5.4.1. Intervjuresultat .......................................................................................... 32 

5.5. Bostadsrättsinnehavare, brf Midgård, Maria Björklund ................................... 33 

5.5.1. Intervjuresultat .......................................................................................... 33 

5.6. Hyresgäst Benny Frykstedt, brf Midgård .......................................................... 34 

5.6.1. Intervjuresultat .......................................................................................... 34 

5.7. HSB ................................................................................................................... 35 

5.8. Ulf Orre, ansvarig för medlemsverksamheten i HSB Värmland ...................... 35 

5.8.1. Intervjuresultat .......................................................................................... 35 

6. Analys ...................................................................................................................... 38 

6.1. Avgörande faktorer vid en ombildning ............................................................. 38 

6.2. Bostadssituation Karlstad .................................................................................. 40 

7. Slutsats ..................................................................................................................... 41 

7.1. Slutlig diskussion .............................................................................................. 43 

7.2. Studiens validitet och reliabilitet ....................................................................... 43 

7.3. Förslag till vidare forskning .............................................................................. 44 

Källförteckning ................................................................................................................. 46 

Bilaga 1 ............................................................................................................................. 50 

Bilaga 2 ............................................................................................................................. 52 

Bilaga 3 ............................................................................................................................. 53 

Bilaga 4 ............................................................................................................................. 55 

Bilaga 5 ............................................................................................................................. 56 

Bilaga 6 ............................................................................................................................. 57 

Bilaga 7 ............................................................................................................................. 58 

 





7 

 

1. Inledning 

Läsarna får i denna inledning en inblick i uppsatsens innehåll. Här beskrivs först en 

kortare bakgrund, därefter redogörs problemdiskussion, problemformulering, syfte och 

avslutningsvis en avgränsning till vår studie. 

1.1. Bakgrund 

På senare år har antalet ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter ökat 

markant, framförallt i landets större städer. Detta har väckt heta diskussioner 

och ombildningsprocessen har blivit en inte minst sagt politisk fråga. Det har 

debatterats kring hur ombildningar påvekar den sociala strukturen i samhället 

och vilka efterverkningar allt fler ombildningar kommer att ge. De borgerliga 

riksdagspartierna är generellt sett för ombildningar, medan de socialistiska är 

mer kritiska. Dock ska nämnas att detta skiljer sig åt beroende på om den 

nationella eller kommunala politiken avses (Orrenius 2010; Brännström 2010). 

År 2002 och 2003 omarbetades den såkallade ombildningslagen för att 

underlätta för hyresgäster som vill ombilda till bostadsrätter (Grauers 2005). 

Samtidigt har flera organisationer och föreningar börjat jobba med 

ombildningar och idag finns till och med konsulter och advokater som 

specialiserat sig på ombildningsfrågor. Allt detta bidrar i sin tur till att antalet 

ombildningar ökar (Bobättre 2009). 

Ytterligare en bidragande orsak till de ombildningar som genomförs, är det 

faktum att delar av lagen om allmännyttiga bostadsbolag slopades i juli 2007. 

Detta har lett till att allmännyttan i landets kommuner lättare kunnat avyttra 

fastigheter, där vissa genom ombildning då övergår till bostadsrätter. Den 

såkallade utförsäljningen av allmännyttan fick kraftiga reaktioner, såväl positiva 

som negativa (Regeringskansliet 2007). 

1.2. Problemdiskussion 

En rad olika människor, myndigheter och företag påverkas av ombildningar, 

bland andra de som vill köpa sin hyresrätt, de som inte vill köpa, grannar i 

området, politiker, advokater, jurister, banker, låneinstitut och Bolagsverket. 

Alla dessa är på något sätt berörda eller inblandade i ombildningsprocessen 

och alla kan ju knappast vara nöjda. Hur påverkas olika personer av 

ombildningar? Vad är positivt och negativt? Vilka risker finns? Då 

ombildningar varit något som det debatterats mycket kring på senare tid antar 

vi att det finns många åsikter om dem. Dock har de flesta av debatterna byggt 
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på hur situationen är i storstäderna och inte minst Storstockholm. Är det lika 

stora problem med ombildningar i alla städer eller är det ett problem som är 

beroende av andra faktorer än stadens storlek? Hur stor inverkan har 

politikerna? Har politikerna lika åsikter i storstäder som i de mindre? Då ingen 

forskning gjorts om ombildningar i mindre städer tycker vi att det är av högsta 

intresse att se hur situationen med ombildningar ser ut i en mindre stad. I och 

med att vi båda bor i Karlstad och studerar på Karlstad Universitet var 

Karlstad ett självklart val som undersökningsort. 

1.3. Problemformulering 

Vilka politiska och sociala aspekter finns kring ombildningsprocessen från 

hyresrätt till bostadsrätt?  

Hur stor påverkan har de ekonomiska aspekterna vid en ombildning? 

Hur påverkas bostads- och samhällssituationen i Karlstad av ombildningar? 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är dels att undersöka de politiska, sociala och 

ekonomiska aspekterna vid en ombildning och dels att undersöka och få 

klarhet i hur bostadssituationen i Karlstad påverkas av ombildningar. Finns det 

någon risk med ombildningar och vad händer med de som inte vill delta i en 

ombildning? 

1.5. Avgränsning 

Undersökningen kommer främst att belysa ombildningar i Karlstad kommun 

men till viss del kommer även den politiska aspekten visas på nationell nivå. Vi 

har valt att intervjua representanter från de största politiska partierna, som på 

så sätt representerar höger- respektive vänsterblocket, samt en representant 

från Miljöpartiet, då de är det enda partiet som inte tagit någon klar ställning 

till vilket av blocken de tillhör. Vi har avgränsat oss till att undersöka en 

nybildad bostadsrättsförening, där HSB är förvaltare. Vi har från denna 

förening valt att intervjua föreningens ordförande, en bostadsrättsinnehavare, 

samt en resthyresgäst, för att på så sätt få båda sidors åsikter kring 

ombildningsprocessen. Dessutom intervjuas HSB Värmlands informations- 

medlemsansvarige, som varit mycket inblandad i frågor kring 

ombildningsprocessen och även hjälpt till vid flertalet ombildningar. 
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2. Metod 

Metoden förklarar och motiverar vårt tillvägagångssätt i utformandet av studien. En 

redogörelse för vetenskapsteori, vår undersökningsprocess samt vårt litteraturval görs. 

2.1. Vetenskapsteori 

För att utveckla ny kunskap inom ett område är det viktigt att utföra empiriska 

undersökningar, då människan har olika bild över den verkliga världen och det 

är sällan enkelt att komma fram till en gemensam bild (Jacobsen 2002). 

Det finns två huvudinriktningar inom vetenskapen, positivism och 

hermeneutik. Positivismen kommer från den naturvetenskapliga 

forskningsmodellen, där vetenskapen har varit extremt framgångsrik 

(Denscombe 2004). Positivismen förhåller sig bland annat till lagmässigheter 

och det generella, den är dessutom distanserad (Jacobsen 2002). 

Hermeneutiken däremot, grundar sig i ”förståelse” där det intressanta är hur 

världen uppfattas, inte hur den är (Denscombe 2004). Inom denna vetenskap 

finns det inga generella lagar, det är det unika och säregna som är intressant 

och det är en närhet till fenomenet som eftersöks (Jacobsen 2002). 

Vår studie bygger på den hermeneutiska vetenskapen, då vi med våra 

empiriska undersökningar vill få fram hur bostadssituationen i Karlstad 

uppfattas, samt påverkande faktorer i ombildningsprocessen. Dessutom har vi 

utgått från en induktiv strategi för datainsamling, då vi vid insamlingen av 

empiri har haft ett öppet sinne utan alltför många antaganden. 
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2.2. Undersökningsprocessen 

Fas 1: Problemställningens utveckling 

Fas 2: Val av undersökningsutformning 

Fas 3: Metodval – kvalitativ 

Fas 4: Hur samlas vår kvalitativa data in? 

Fas 5: Hur väljer vi ut enheter? 

Fas 6: Hur analyseras vår kvalitativa data? 

Fas 7: Hur korrekta är de slutsatser vi har dragit? 

Fas 8: Tolkning av resultat 

Figur 1. Undersökningsprocessen. Omarbetad modell. Jacobsen, D., I. (2002). s. 

60. 

2.2.1. Problemställningens utveckling 

Problemställningarna måste konkretiseras för att kunna undersökas empiriskt. 

Detta görs delvis antingen genom en explicit eller implicit avgränsning, där 

explicit innebär ett medvetet val och implicit innebär ett omedvetet val till 

avgränsningen (Jacobsen 2002). Detta är den del av undersökningen som, för 

vår del, var mest tidskrävande då vår ambition är att uppnå en djup och 

grundlig undersökning för att i sin tur kunna göra en saklig analys av empiri 

och teori. Uppsatsens problemställning är explicit avgränsad och den är 

dessutom beskrivande, då vi vill få en överblick av hur situationen är. 

2.2.2. Val av undersökningsutformning 

Vi har valt att använda oss av en intensiv undersökningsutformning, då vi valt 

att gå på djupet med några få enheter för att få en djupare uppläggning och 

klarhet i vår problemställning. Jacobsen (2002) skriver att det mest ideala 

forskningsupplägget är att ha många djupa intervjuer men att det inte är 

praktiskt möjligt, då det krävs stora resurser och mycket tid. Därför väljer vi 

att göra en intensiv. 
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2.2.3. Metodval 

Det finns två huvudmetoder vid en uppsatsskrivning, dessa är kvalitativ och 

kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden utgår oftast från teori, vilken är 

grundad på tidigare forskningsresultat och forskarens egna erfarenheter, och 

presenteras i regel i siffror, då problemställningen vill beskriva omfattningen 

eller frekvensen av fenomenet (Olsson & Sörensen 2007). 

Den undersökningsmetod som till denna studie har använts är en kvalitativ 

metod, då vi har samlat in information i form av intervjuer som antecknats 

ned. En viktig del som kvalitativa metoder präglas av är flexibilitet; att vi under 

själva genomförandet ska kunna ändra på uppläggningen om exempelvis 

problemen formulerats fel (Holme & Solvang 1997). Trost (2001) menar att 

den kvalitativa metoden dessutom är lämplig när undersökningen handlar om 

att urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster. Eftersom detta är vår 

ambition med uppsatsen anser vi att en kvalitativ metod lämpar sig bäst 

eftersom det gett oss möjligheten att föra en djupare diskussion med 

respondenterna, samt följa upp de frågor som ställts. 

Nackdelen med en kvalitativ metod är att den är resurskrävande (Jacobsen 

2002). Detta är något som vi fått erfara under uppsatsskrivandet då det varit 

svårt att boka in tider för intervjuer med en del av respondenterna. Det har 

varit tidskrävande och några av intervjuerna har blivit förskjutna, vilket till viss 

del har hindrat skrivandet.  

2.2.4. Hur samlas vår kvalitativa data in? 

De fyra metoderna att samla in data på är: den individuella, öppna intervjun, 

gruppintervjun, observation och dokumentundersökning (Jacobsen 2002). 

Den datainsamlingsmetod som har använts för denna studie är den 

individuella, öppna intervjun, vilken är den vanligaste metoden för 

datainsamling inom kvalitativ metod. Den har dessutom genomförts ansikte 

mot ansikte eftersom vi anser att det skapar ett starkare förtroende och det är 

därmed enklare att få en personlig kontakt.  Anledningen till detta val är främst 

att det är relativt få enheter som undersökts, vi vill veta vad den enskilda 

individen säger och tycker om fenomenet ombildningar, samt få veta hur den 

enskilda individen tolkar fenomenet. 

I förstadiet av valet av insamlingsmetod tänkte vi även att vi skulle använda 

oss av en dokumentundersökning för att fånga så många respondenters åsikter 

och tolkningar som möjligt. Detta är dock inget som rekommenderas då 
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bortfallet kan bli stort och tillförlitligheten minskar. Därför föll vårt val av 

slutlig datainsamlingsmetod på enbart intervjuer. 

En presentation av oss själva och där vi kort berättar vad undersökningen 

handlar om och anledningen till varför vi skriver om just detta ämne har gjorts 

i varje inledande intervjuskede. Därefter har intervjun startat om inte 

respondenten har haft några ytterligare frågor. Vi har lagt upp det så att de 

inledande frågorna är relativt allmänna för att få respondentens förtroende till 

att öppna sig och beskriva sina svar mer utförligt. Många av frågorna är ställda 

på så vis att utrymme för samtal kring dem ska kunna föras men i och med 

frågeformuläret vet vi också att vi får all den information vi vill. Precis som att 

intervjun har börjat allmänt och mjukt har den avlutats på samma vis så att all 

den information som respondenten vill ge också kommer fram. 

2.2.5. Hur väljer vi ut enheter? 

Inte ofta kan vi undersöka alla vi vill, detta gäller speciellt i fråga om kvalitativa 

metoder. Det går inte att studera allt, utan urval måste göras och dessa urval 

görs redan i problemställningen i form av det ämne som väljs. Genom ett 

noggrant selektivt urval minskar risken med att stöta på problem, 

undersökningen blir dessutom mer trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen 2002).  

Vi har noggrant valt ut våra respondenter eftersom vi ville få så riklig och god 

information som möjligt. Vi har därför valt de respondenter som vi anser 

besitter goda kunskaper inom området och som kan uttrycka sig på ett bra 

sätt. Populationen för vår undersökning är bostadsrättsinnehavare och 

hyresrättsinnehavare i en nybildad bostadsrättsförening i Karlstad, aktiva 

politiker i Karlstad kommun samt en medlemssansvarig hos HSB Värmland. 

Därefter har vi delat in populationen i undergrupper, vilka är: en ordförande, 

en medlem och en resthyresgäst i bostadsrättsföreningen. Politikerna har 

begränsats till att representera de båda blocken, högern och vänstern. Vidare 

har vi valt ut kommunalråd i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna och 

Moderaterna som våra respondenter, då vi anser att de är de som innesitter 

den mesta informationen och bästa kunskapen om hur ombildningar påverkas 

politiskt. Efter en intervju med kommunalrådet Håkan Holm (S) fick vi 

rekommendationen att även intervjua en ledamot för Miljöpartiet, då deras 

ställningstagande till bostadssituationen i Karlstad inte är helt klar. Detta var 

då något som vi tog till oss av och bokade in en intervju med Maria Frisk som 

representerar Miljöpartiet.  



13 

 

När valet på de boende i föreningen gjordes utgick vi, som sagt, i första hand 

från att vi ville ha en resthyresgäst och en medlem i förening som 

respondenter. När intervjun med ordföranden i föreningen var avklarad 

frågade vi henne om hon kunde rekommendera en representant för vardera 

boendeform. Då det enbart bor en resthyresgäst i föreningen var det valet 

enkelt, likaså var även valet av en medlem i föreningen eftersom hon har god 

kännedom om de boende i föreningen. 

Våra respondenter är alltså: 

 Kommunalråd kommunfullmäktige Moderaterna, Per-Samuel Nisser 

 Kommunalråd kommunfullmäktige Socialdemokraterna, Håkan Holm 

 Ledamot Miljöpartiet, Maria Frisk 

 Ordförande i brf Midgård, Kristina Dedorson 

 Medlem i brf Midgård, Maria Björklund 

 Resthyresgäst i brf Midgård, Benny Frykstedt 

 Ansvarig för förmedlingsverksamhet i HSB Värmland, Ulf Orre 

2.2.6. Hur analyseras vår kvalitativa data? 

Vi har följt Jacobsens (2002) rekommendationer kring hur vår kvalitativa data 

ska analyseras, och därmed har anteckningarna från intervjuerna renskrivits 

direkt efter. Kommentarer tillades och därefter har en sammanfattning av 

materialet gjorts, vilken är införd i empirin. Då det inte finns så mycket 

litteratur, artiklar eller rapporter om den politiska aspekten kring ombildningar 

lägger vi i denna studie mest vid vikt vid våra empiriska studier i analysen. 

Jacobsen (2002) skriver att en överblick av datamaterialet måste skapas och det 

görs genom att förenkla och strukturera anteckningarna. Direkt efter 

intervjuerna ska anteckningarna renskrivas och tilläggas med kommentarer, för 

att slutligen göra en sammanfattning. 

2.2.7. Hur korrekta är de slutsatser vi har dragit? 

Jacobsen (2002) skriver att när bedömningen om slutsatserna går att lita på 

och om de är giltiga måste även kvalitativa metoder granskas kritiskt. Detta 

innebär att ett kritiskt förhållningssätt till de data som samlats in måste hållas. 
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Problemen ska minimeras så validiteten och reliabiliteten i undersökningen är 

stor. Frågor som bör ställas är: 

 Är vår datainsamling tillförlitlig (trovärdig)? 

 Har vi fått den information vi var ute efter (bekräftbarhet)? 

 Den information vi fått, kan den sättas in i andra sammanhang 

(överförbarhet)? 

Hartman (2004) skriver dessutom att ytterligare en fråga som bör ställas för att 

reda ut om de slutsatser som dragit är korrekta, är om de personer som vi 

intervjuat är rätt så vi fått den information som är sann. 

Under kapitlet slutsatser kommer vi att diskutera reliabiliteten och validiteten 

av vårt resultat, där vi då kommer ställa oss de ovanstående frågorna för att 

hålla ett kritiskt förhållningssätt till vår studie. 

2.2.8. Tolkning av resultatet 

Vår tolkning av resultatet kommer ske utifrån det teorimaterial som vi vidare 

kommer att presentera. Detta jämförs med vår empiri och analys för att en så 

korrekt tolkning och slutsats som möjligt ska göras. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som enligt vår mening är väsentlig för att kunna besvara 

vår problemformulering och ge förståelse och bakgrund till vårt problem.  

3.1. Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 

Ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt har under senare år blivit en allt 

vanligare företeelse. Detta tros kunna bero på att antalet människor som vill 

”äga” sitt boende blivit allt fler. Från år 1960 till år 2007 har antalet människor 

som bor i bostadsrätt ökat med 7 % -enheter. Det byggs och har byggts många 

nya bostadsrättslägenheter men en del av ökningen, menar många har skett på 

hyresrättens bekostnad, då genom ombildning (Bengtsson et al. 2007; Björk & 

Reppen 2000). 

Ombildningar regleras av Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för 

ombildning till bostadsrätt. Denna lag går vanligen under namnet 

Ombildningslagen och skapades för att ge tydligare regler kring 

ombildningsprocessen, som i sin tur skulle underlätta för de hyresgäster som 

var intresserade av att köpa sin bostad (Grauers 2005). 

Ombildning i detta fall innebär att hyresgästerna i ett hyreshus går ihop och 

bildar en bostadsrättsförening, som sedan kan köpa fastigheten genom 

överenskommelse med fastighetsägaren eller med hjälp av föreningens 

förköpsrätt, om försäljning senare skulle bli aktuell. För att ett köp ska vara 

möjligt krävs att minst 2/3-delar av hyresgästerna blir medlemmar i den 

nybildade bostadsrättsföreningen. Dessutom måste den aktuella fastigheten 

vara taxerad som hyreshusenhet. De hyresgäster som väljer att delta i 

ombildningsprocessen går från att vara hyresgäster till att bli 

bostadsrättsinnehavare och byter då upplåtelseform från hyra till bostadsrätt 

(Isaksson et al. 2006; Grauers 2005; SFS 1982:352). 

3.1.1. Krav som måste uppfyllas vid ombildning 

För att en ombildning ska vara möjlig måste ett antal krav vara uppfyllda. 

Delar av kraven finns upptagna i Ombildningslagen: 

 Fastigheten måste innefatta fler än tre lägenheter för att omfattas av 

Ombildningslagen. 

 Fastigheten måste vara taxerad som hyreshusenhet, eller i vissa fall 

småhusenhet. 
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 Minst 2/3 av hyresgästerna måste medverka för att det ska bli en 

ombildning. 

 De hyresgäster som avser att genomföra ombildningen måste vara 

folkbokförda på den adress, till vilken fastighet ombildningen avser. 

 De hyresgäster som avser att genomföra ombildningen måste starta en 

bostadsrättsförening, med minst tre medlemmar. 

(Isaksson et al. 2006 ; Grauers 2005 ; SFS 1982:352) 

3.1.2. Ombildningsprocessen steg för steg 

En ombildningsprocess kan för många kännas svår och ovan. Flertalet 

bostadsorganisationer och andra intressegrupper har därför tagit fram olika 

stegprogram att följa vid en ombildning, främst för att förenkla processen och 

ge tydlig överblick i vad som händer, och vad som behöver och ska 

genomföras innan ombildningen är klar.  

Här nedan följer en modell av ombildningsprocessen med förklaringar till dess 

olika steg. 

 

Figur 2. Ombilda – steg för steg. Omarbetad modell. Bobättre (2009). 
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Steg 1: Första steget i en ombildningsprocess är att se hur stort intresse för en 

eventuell ombildning som finns, bland de boende i fastigheten. Efter detta 

bildas lämpligen någon typ av arbetsgrupp som tar huvudansvaret för arbetet 

med ombildningen. Om intresse för en ombildning finns, ska en 

bostadsrättsförening bildas. För att denna ska kunna registreras hos 

Bolagsverket krävs det att föreningen har minst tre medlemmar, dock är det 

önskvärt att så många som möjligt av de som vill delta vid ombildningen går 

med i bostadsrättsföreningen. Den nybildade bostadsrättföreningen måste 

också anta stadgar och välja ett föreningsnamn. En styrelse ska också bildas, 

denna ska bestå av minst tre ledamöter och en revisor (Bobättre 2009; 

Isaksson 2006). 

Steg 2: Nästa steg i ombildningsprocessen är att formulera en intresseanmälan 

och skicka denna till Inskrivningsmyndigheten. Intresseanmälan ska innehålla 

en förklaring att en ny bostadsrättsförening är bildad och registrerad, samt att 

denne önskar förvärva aktuell fastighet. Dessutom måste styrelsen intyga att 

2/3 av hyresrättsinnehavarna är intresserade av att delta i en ombildning, samt 

att dessa är folkbokförda på, den för fastigheten, aktuella adressen. När denna 

intresseanmälan finns registrerad hos Inskrivningsmyndigheten, är 

fastighetsägaren skyldig att erbjuda föreningen att köpa fastigheten vid en 

eventuell försäljningssituation. Det sker i så fall ett så kallat hembud. En 

intresseanmälan ligger kvar hos Inskrivningsmyndigheten i två år från det att 

den blivit noterad. Efter två år måste en ny intresseanmälan, med samma 

kriterier uppfyllda, skickas till Inskrivningsmyndigheten (Bobättre 2009; 

Isaksson 2006; Grauers 2005). 

Steg 3: Om ett köp nu blivit aktuellt är det i detta steg lämpligt att genomföra 

en grundlig besiktning av fastigheten. Detta är enligt vissa det viktigaste steget 

i ombildningsprocessen. Besiktningen bör omfatta genomgång av 

rörledningar, elsystem, byggnadens konstruktion, tak, fönster, källare med 

mera. Allt detta för att eventuella framtida investeringsbehov ska kunna tas 

med i planeringen vid utformning av den ekonomiska plan som föreningen ska 

ta fram. För besiktning av fastigheten är det mycket önskvärt att en 

auktoriserad besiktningsman anlitas (Bobättre 2009; SBC 2009). 

Steg 4: Nästa steg är att fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen ska 

komma överens om villkor för köpet. Detta innebär oftast ganska 

komplicerade förhandlingar och i detta steg anlitar de flesta 

bostadsrättsföreningar en branschkunnig person som för föreningens talan. 
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Ett pris för fastigheten arbetas fram i detta skede och ett köpeavtal formuleras 

(Bobättre 2009; SBC 2009). 

Steg 5: Femte steget blir nu att formulera och granska bostadsrättsföreningens 

ekonomiska plan. Detta är ett mycket viktigt steg, som i egentlig mening ligger 

till grund för alla framtida ekonomiska förpliktelser. Planen ska innehålla 

aktuell köpeskilling, medlemmarnas insatser, årsavgifter för lägenheterna, samt 

framtida förväntade underhållsbehov (Bobättre 2009; SBC 2009). 

Planen ska sedan fastställas av styrelsen, för att sedan kunna registreras. Det är 

först när registreringen är gjord som föreningen kan börja ”sälja”/upplåta 

lägenheter i fastigheten, till föreningens medlemmar (Bobättre 2009; SBC 

2009). 

Den ekonomiska planen ska sedan granskas av intygsgivare, utsedda av 

Boverket. Granskningen görs främst för att kontrollera att planen är upprättad 

på rätt sätt och att den tagit hänsyn till framtida förväntade inkomster såväl 

som utgifter. Två intygsgivare granskar den ekonomiska planen innan intyg 

utfärdas. Intyget är ett kvitto på att planen anses som hållbar och att den 

innehåller de uppgifter som behövs för att göra rimliga beräkningar (Bobättre 

2009; SBC 2009). 

Steg 6: I detta steg är det aktuellt med finansiering. Både 

bostadsrättsföreningen och dess medlemmar bör här ta in offerter från olika 

banker och låneinstitut för att se hur finansiering av köpet ska ordnas. Utan 

finansiering kan inget köp genomföras (Bobättre 2009). 

Steg 7: När finansieringen är avklarad är det dags att kalla till köpstämma. 

Inför denna ska samtliga hyresgäster få ta del av den ekonomiska planen och 

andra dokument som kan vara av vikt för köpbeslutet. Det är under 

köpstämman som själva beslutet om köp tas, och köpeavtalet undertecknas. 

Även här måste 2/3 av hyresgästerna vara för ombildningen och 

fastighetsförvärvet för att köpet ska vara giltigt. Dessa 2/3 måste i detta skede 

också vara medlemmar i bostadsrättsföreningen (Bobättre 2009; Isaksson 

2006). 

Steg 8: Detta är det sista steget i ombildningsprocessen. I detta läge tar nu 

bostadsrättsföreningen över ansvaret för fastigheten och är nu dennes ägare. 

Köpeskillingen betalas till fullo och köpebrev undertecknas. Alla viktiga 

dokument och nycklar överlämnas till föreningen (Bobättre 2009; SBC 2009). 
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Hyresgästerna övergår till bostadsrättsinnehavare då nya upplåtelseavtal 

gällande bostadsrätt undertecknas. Därmed har föreningen ”sålt”/upplåtit 

lägenheten till bostadsrättsinnehavaren. I och med detta är ombildningen klar 

(SBC 2009). 

3.2. Avgörande aspekter på bostadsmarknaden 

De sociala, ekonomiska och politiska aspekterna på bostadsmarknaden är i 

flertalet fall sammankopplade. Den enskilde individens ekonomi är vanligen 

något som ligger till grund för vilken social status denne har, och den sociala 

statusen är ofta tätt sammankopplad med individens politiska åsikter (Rohe & 

Stewart 1996). En större andel av de som äger sitt boende tillhör det borgerliga 

blocket med en större del av de som röstar på vänsterblocket hyr sin bostad 

(Esping-Andersen 1978). 

Rohe och Stewart (1996) skriver att det är tre huvudsakliga komponenter som 

är avgörande när människor väljer att köpa sin bostad. Andelen människor 

som köper sin bostad är högre bland de som uppnått en viss ålder, de som är 

gifta och de som lever i större familjer eller väntar barn. Även etniskt ursprung 

är en avgörande faktor när det gäller att äga sitt boende eller inte. De skriver 

att de människor som tänkt sig bo i en lägenhet en kortare tid vanligen väljer 

att hyra framför att köpa, mycket på grund av att en hyresrätt medför mindre 

ansvar än någon form av äganderätt, och dessutom slipper hyresgästen allt vad 

köp och försäljning av bostad medför. Slutligen är en viktig faktor den lokala 

marknaden på orten. På de orter där skillnaden i månadskostnad mellan hyra 

och köp är små väljer också större delen att köpa (Rohe & Stewart 1996). 

Studier har visat stora skillnader i den sociala situationen mellan de som bor i 

hyresrätt jämfört med de som bor i bostadsrätt eller villa. De som äger sin 

bostad har ofta en större gemenskap till sina grannar, starkare sociala band till 

området och är mer ansvarstagande, engagerade medborgare än de som hyr 

(Rohe & Stewart 1996). Då bostaden för de flesta är den dyraste utgiften i 

hushållsbudgeten spelar den därför en central roll i livskvaliteten, vilket 

innebär att människor associerar boendet med hälsa, trygghet och 

välbefinnande (Kemeny 2001). Några forskare menar att möjligheten att äga 

det egna boendet bidrar till att människan tenderar att bli mer stolt och 

självsäker. De människor som äger sitt boende är vanligen mer nöjda med sitt 

boende och känner att de har större möjlighet att utforma det efter tycke och 

smak. Dessutom tenderar den som äger sin bostad att vara mer mån om 

bostaden gentemot den som hyr sin bostad. Den som äger sin bostad 
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genomför oftare renoveringar och förbättringar i fastigheten än en hyresgäst, 

då en bostadsrättsinnehavare eller villaägare inte kan skylla dåligt underhåll på 

någon hyresvärd. En effekt av detta blir indirekt att områden med privatägda 

villor och bostadsrätter blir mer attraktiva med högre priser som följd (Rohe & 

Stewart 1996). En annan vanlig orsak till varför hyresgäster inte upprätthåller 

lägenhetsstandarden på samma sätt som en bostadsrättsinnehavare är för att 

det högre värde som en högre standard ger är inget hyresgästen får 

tillgodogöra sig, utan det tillfaller istället hyresvärden den dag då hyresgästen 

flyttar (Lind et al. 2003). 

Vidare är de ekonomiska faktorerna de som är avgörande. Alla har inte 

ekonomisk möjlighet att köpa sin bostad och ska därmed kanske inte heller 

göra det. Risken med att dessa människor köper sin bostad är att de senare 

inte har råd att underhålla den. Därmed kan det vara förrädiskt att hjälpa vissa 

låginkomsttagare att köpa sin bostad då de i det långa loppet kanske inte har 

ekonomisk möjlighet att behålla och förvalta den (Rohe & Stewart 1996). De 

människor som har ekonomisk möjlighet att köpa sin bostad ser ofta 

investeringen som ett sparande för framtiden, då de amorteringar som görs 

indirekt blir ett sparande för framtiden i och med att de flesta fastigheter ökar i 

värde genom åren. Flera studier bekräftar detta då de visar att de som äger sin 

bostad har ett högre sparande än de som hyr (Lind et al. 2003). 

Ytterligare en bidragande faktor till varför människor anser att det är attraktivt 

att äga sin bostad är att boendekostnaden i flera fall är lägre i jämförelse med 

att bo i hyresrätt med likvärdig standard. Dessutom ser de som väljer att köpa, 

möjligheten att tillgodogöra sig en eventuell vinst vid en försäljning 

(Hyresgästföreningen 2010). Många människor känner inte minst en viss 

ekonomisk säkerhet i att ”äga” sin bostad i och med att det kan ge möjligheten 

till en kapitalinkomst om exempelvis hushållsinkomsterna minskar (Turner & 

Yang 2006). 

Som tidigare nämnt är även politik en viktig faktor på bostadsmarknaden. Inte 

minst för värdet på fastigheten som till stor del påverkas av attraktiviteten i 

området. Ett område med hög andel äganderätt innebär vanligen ett område 

med hög andel medel- till höginkomsttagare. I Amerika finns områden där det 

gått så långt att de upprättat särskilda områden för att utestänga vissa 

människor, särskilt låginkomsttagare. Dessa områden kallas ”gated 

communities” och där släpps endast vissa kategorier av människor in. Detta 

görs främst för att fastighetsvärdena ska upprätthållas, då områden där 

majoriteten är höginkomsttagare, är områden med höga och stabila 
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fastighetsvärden (Lind et al. 2003). I Sverige däremot visar forskning att vissa 

kommunägda fastighetsbolag känner en ekonomisk press och höjer därmed 

hyrorna i de attraktiva områdena för att stänga ute låginkomsttagare. Alltfler 

låginkomsttagare måste därför bosätta sig i mindre attraktiva ytterområden 

vare sig de vill eller inte, vilket leder till segregation (Turner 1997). 
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4. Grundläggande fakta inför empiri och analys 

Här framställ fakta, historik och annan relevant information som är av relevans för 

förståelse inför kommande kapitel. 

4.1. Bostadssituationen i Sverige från år 1750 till idag  

De första flerbostadshusen i Sverige började byggas någon gång mellan år 

1750 och år 1850. Innan dess hade befolkningen bott i småhus med en till två 

plan. Under denna tidsperiod var Sverige ett land med mycket hög 

befolkningstillväxt. Ny teknik och vetenskap ledde till nya kunskaper, och 

medicinsk forskning tog ett stort kliv framåt. De nya medicinkunskaperna 

tillsammans med det faktum att svält i landet lindrades med hjälp av odlandet 

av nya grödor, ledde till att Sveriges befolkning nästan fördubblades under 

dessa år (Björk & Reppen 2000). 

I takt med befolkningstillväxten och industrins framfart ökade inflyttningen till 

städerna mycket kraftigt i slutet av 1800-talet. Detta ledde till att flertalet 

flerbostadshus byggdes och de första moderna hyresrätterna hade växt fram. 

(Björk & Reppen 2000). De första bostadslägenheterna med ”äganderätt” kom 

också till under denna period i form av boende i bostadsförening. 

Bostadsförening var vår tids föregångare till bostadsrättsföreningar men det 

finns dock kvar några gamla bostadsföreningar än idag (Grauers 2005). 

I början av 1900-talet började den kraftiga inflyttningen till städerna att avta. 

Sverige var ett fattigt land och befolkningen var koncentrerad i små, trånga 

lägenheter i städerna.  Situationen var ohållbar.  I efterkrigstidens spår, ökade 

sedan välståndet i landet och efterfrågan på större och bättre boende blev en 

stor politisk fråga. Fackliga organisationer och arbetarrörelsen växte fram 

under denna tid och började ta fram nya boenden, i form av bland annat 

tjänstebostäder för sina medlemmar. HSB var en av de organisationer som 

grundades under denna period. År 1930 grundades bostadsrättslagen, och den 

nya upplåtelseformen bostadsrätt kom.  Det omtalade folkhemmet började 

växa fram (Björk & Reppen 2000; Bolagsverket 2010). 

År 1950 bodde omkring 65 % av Sveriges befolkning i städerna. 

Bostadsköerna blev allt längre och boendefrågan blev än en gång en stor 

politisk angelägenhet. År 1965 tog riksdagen ett beslut om, det som idag är 

känt som miljonprogrammet. En miljon nya bostäder skulle byggas under 

följande tioårsperiod. Sverige byggde fler lägenheter än någonsin. Dock möttes 

byggandet av stark kritik i slutet av 1970-talet, många menade att husen var allt 
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för monotona och många valde att flytta. Idag står miljonprogrammens 

byggnader inför kraftiga upprustnings- och renoveringsbehov. Dessa områden 

är också drabbade av kraftig segregation i många storstäder (Björk & Reppen 

2000). 

Inflyttningen till städerna har inte stannat av, tvärtemot har det istället ökat. År 

2000 bodde 85 % av landets befolkning i städerna, detta innebär en ökning 

med 20 % -enheter i jämförelse med år 1950, då 65 % av befolkningen bodde i 

någon av landets städer. Detta har lett till bostadsbrist på flera ställen i landet. 

Många nya byggnadsprojekt är igång och nya områden byggs i städerna. Hur 

och vad som ska byggas är en stark politisk fråga, där de politiska blocken har 

olika strategier för att lösa problemen. (Björk & Reppen 2000). Bostadsfrågan 

tros bli en het fråga inför kommande riksdagsval, i september i år. 

Förutom att allt fler människor vill flytta in till städerna, ser också alltfler 

fördelar i att äga sitt boende. År 1945 bodde endast 4 % av landets befolkning 

i bostadsrätt, år 1990 var motsvarande siffra 17 % (Björk & Reppen 2000). En 

effekt av detta är att ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt blivit allt 

vanligare, på både gott och ont.  

4.2. Nyttjanderätt 

Hyresrätt, bostadsrätt, arrende och tomträtt är de viktigaste och mest centrala 

av nyttjanderätterna i fastighetssammanhang. Att inneha nyttjanderätt innebär i 

dessa fall, rätt att nyttja exempelvis del av fastighet eller mark mot ekonomisk 

ersättning (Grauers 2005). 

Nyttjanderätter i ovanstående nämnda fall regleras vanligen av Sveriges lagar, 

där Jordabalken är, en i fastighetssammanhang, mycket viktig del. När det 

gäller bostadsrätter är Bostadsrättslagen den reglerande lagen. Därmed kan 

konstateras att nyttjanderätter vanligen är beroende av tvingande regler. Det 

finns som tidigare nämnts olika varianter av nyttjanderätter som regleras och 

fungerar på olika sätt. Det de alla har gemensamt är att de är utställda på en 

bestämd person och följer på så sätt inte med en fastighet, i dessa fall rör det 

sig istället om ett servitut. Nyttjanderätt är en rättighet som kan förekomma 

oberoende av äganderätt, vilket innebär att ägaren till en fastighet inte har rätt 

att bruka fastigheten då en hyresgäst med ett giltigt hyresavtal gällande 

fastigheten finns. Dessa begränsade rättigheter till en fastighet kallas vanligen 

”särskilda rättigheter” (Bengtsson et al. 2007). 
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Nyttjanderätter omfattas, med några få undantag, av besittningsskydd. 

Besittningsskyddet kan vara direkt eller indirekt. Besittningsskyddet är till för 

att ge trygghet och rättigheter till den som innehar nyttjanderätten. Direkt 

besittningsskydd innebär huvudsakligen att hyresgästen eller arrendatorn har 

rätt till förlängning av avtalet mot hyresvärdens vilja, om detta inte kan anses 

vara oskäligt mot denne. Indirekt besittningsskydd innebär att hyresgästen kan 

bli uppsagd, men har då rätt till ekonomisk ersättning för den förlust han lider. 

Generellt sett är besittningsskyddet starkare om nyttjanderättsinnehavaren har 

sin bostad i anknytning till nyttjanderätten (Bengtsson et al. 2007; Grauers 

2005). 

Då denna studie handlar om ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt, 

redogörs bara för dessa två upplåtelseformer. 

4.2.1. Hyresrätt  

Hyresrätt är en upplåtelseform som avser nyttjanderätt till hus eller del av hus 

mot ekonomisk ersättning. Hyresrätten är till skillnad från bostadsrätten inte 

förenad med någon typ av ägande. Den kan inte köpas, säljas, pantsättas, 

bortskänkas eller ärvas (Grauers 2005). 

Hyresrätt som upplåtelseform har enligt många, klara fördelar i jämförelse med 

flera av de andra upplåtelseformerna. En av de huvudsakliga skillnaderna med 

exempelvis bostadsrätten är självfallet den ekonomiska investering som 

fordras vid inköp av en bostadsrätt. För att flytta in i en hyresrätt krävs inget 

kapital och därmed inte heller någon eventuell skuldsättning. Vidare fördelar är 

den ansvarsfrihet som hyresgästen har, då tapeter, vitvaror och övriga ytskick 

är hyresvärdens ansvar. Dock har hyresgästen vårdplikt, vilket innebär att 

denne själv ansvarar för annat än normalt slitage, samt skador som på grund 

av dennes vårdslöshet uppkommit (Bengtsson et al. 2007; 

Hyresgästföreningen 2010). 

Det beräknas att omkring 40 % av landets befolkning bor i hyresrätt. 

Hyresrätten är en viktig upplåtelseform ur både ekonomisk och social 

synvinkel, då hyresgästen i de flesta fall står i beroendeställning till 

hyresvärden. Hyresrätter regleras främst i kapitel 12 JB, som trots att den inte 

är en lag utan ett kapitel vanligen brukar kallas Hyreslagen (Bengtsson et al. 

2007; Grauers 2005). 
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På senare år har antalet bostadsrätter ökat på hyresrätternas bekostnad, mycket 

på grund av den uppåtgående trenden att ombilda hyresrätter till bostadsrätter 

(Bengtsson et al. 2007). 

Hyresrätt avser inte bara bostadslägenheter, utan även lokaler kan innehas med 

hyresrätt (Grauers 2005). 

4.2.2. Bostadsrätt 

Bostadsrätt är precis som hyresrätt en nyttjanderätt till hus eller del av hus mot 

ekonomisk ersättning. Bostadsrätt kan precis som hyresrätt omfatta en lokal 

istället för en bostadslägenhet (Bengtsson et al. 2007). 

Cirka 18 % av landets befolkning bor i dagsläget i bostadsrättslägenhet och 

antalet ökar stadigt. Detta beroende av både nybyggnation och ombildningar 

från hyresrätter (Bengtsson et al. 2007). 

En bostadsrättsinnehavare äger i egentlig mening inte själva 

bostadslägenheten, utan så stor del i bostadsrättsföreningen som bostadsrätten 

avser. Det är föreningen gemensamt som äger själva fastigheten. 

Bostadsrättsinnehavaren är medlem i föreningen och kan på så sätt vara med 

och påverka hur fastigheten sköts och hur förvaltningen sker (Bengtsson et al. 

2007; Grauers 2005) . 

Till skillnad från hyresrätten kan en innehavare av en bostadsrätt sälja, 

pantsätta eller ge bort bostadsrätten. Det kan även ske en benefik överlåtelse, 

vilket innebär att äganderätten övergår utan ekonomisk ersättning. Arv, gåva 

och testamente är alla benefika överlåtelser (Grauers 2005). Dessa möjligheter 

är några av de fördelar som vanligen förknippas med bostadsrätt. Vidare 

fördelar är det faktum att bostadsrättinnehavaren själv kan välja hur bostaden 

ska se ut genom att renovera, inreda och färgsätta efter tycke och smak. En 

bostadsrättsinnehavare har rätt att göra större förändringar, såsom byte av 

köksinrede, renovering av badrum etcetera, dock ska föreningen i vissa fall 

tillfrågas. Alla bostadsrättsinnehavare är, som tidigare nämnt, medlemmar i 

bostadsrättsföreningen och har därmed stor påverkansmöjlighet. Slutligen bör 

nämnas att bostadsrätter på de flesta större orter, oftast är bra investeringar, 

som ger innehavaren möjligheten att tillgodogöra sig vinst vid en försäljning 

(Hyresgästföreningen 2010). 

Bostadsrätter regleras från och med år 1930 av Bostadsrättsföreningslagen. 

Innan år 1930 fanns en annan typ av upplåtelseform som började bildas redan 
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i slutet av 1800-talet, nämligen bostadsförening. Bostadsförening är en typ av 

ekonomisk förening men regleras till stor del av Bostadsrättslagen. Dock får 

inga fler bostadsföreningar bildas, utan istället rekommenderas att de befintliga 

föreningarna av detta slag omvandlas till bostadsrätter i en 

bostadsrättsförening. Detta med hjälp av Lagen om omregistrering av 

bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar (Grauers 2005; Bolagsverket 

2010). 

4.2.1. Ombildningar i allmännyttan 

1 juli 2007 upphävdes kap 2 i Lagen (2002:102) om allmännyttiga 

bostadsbolag, och den tidigare gällande tillståndsplikten slopades. 

Tillståndsplikten innebar att alla kommunala bostadsbolag tvingades ansöka 

om tillstånd från länsstyrelsen om de ville sälja delar av allmännyttan. I och 

med detta var utförsäljning av allmännyttan en relativt lång process. Kritiker 

till lagen menade att den inkräktade på det kommunala självstyret 

(Regeringskansliet 2007). 

Efter att lagen slutade gälla ökade, som väntat, intresset för försäljning av delar 

av allmännyttan. Den största kritiken som framfördes när delar av lagen togs 

bort, var misstanken om att mängder av allmännyttan skulle säljas ut och 

ombildas till bostadsrätter. Detta skulle då vara till stor nackdel för befintliga 

hyresgäster som inte vill eller har möjlighet att delta i en ombildningsprocess. 

Dock blev inte siffrorna så höga som väntat. Av alla hyresrätter i allmännyttan 

som såldes ut under 2008-2009 blev bara omkring 8 % ombildade till 

bostadsrätter. Majoriteten av hyresrätterna såldes i stället till privata aktörer. 

Dessutom kan konstateras att problemen med utförsäljning av allmännyttan är 

en typ av storstadsfenomen. I bostadsmarknadsenkäten för år 2007, efter att 

lagen slopats, uppgav de allmännyttiga bostadsbolagen i Storstockholm att 

uppemot 25 000 lägenheter kunde bli aktuella för försäljning de 

nästkommande åren. 74 % av småkommunerna i landet uppgav istället att de 

inte alls planerade någon utförsäljning av de allmännyttiga lägenheterna 

(Adlers 2008; Boverket 2009). Dock ska nämnas att ett antal mindre 

kommuner, däribland Lomma Kommun, valt att sälja av hela det allmännyttiga 

fastighetsbeståndet. Flertalet kommuner ser möjligheten att sälja av 

allmännyttan, som en möjlighet att finansiera renovering av befintligt 

fastighetsbestånd eller nybyggnation av bostäder. 
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4.3. Politiska och sociala aspekter kring ombildning 

De politiska och sociala aspekterna vid ombildning går i många fall ihop. Det 

som påverkar det sociala är ofta sammankopplat med politiken och vice versa. 

Sveriges regeringsallians har i dagsläget en till viss del gemensam 

bostadspolitik, som de själva beskriver som offensiv. Moderaterna är mycket 

positiva till genomförandet av ombildningar, men är samtidigt noga med att 

poängtera att de inte alls vill styra över hur människor vill och ska bo. De 

framhåller dock att ombildningar i de flesta fall är mycket positiva, då en 

ombildning, enligt deras mening, kan vara enda tillfället för en lågavlönad 

familj att ha möjligheten att köpa sitt boende, tack vare att priserna vid en 

ombildning vanligen ligger relativt mycket under bostadsrätternas pris på 

marknaden (Moderaterna 2010; Alliansen 2010). 

De partier som tillhör vänsterblocket är inte lika positiva till ombildningar. I 

deras gemensamma bostadspolitiska program framgår bland annat att de vill 

försvåra ombildningar och även ge kommuner möjlighet att öronmärka vissa 

hyreshusenheter som aldrig ska kunna ombildas. Detta för att försäkra sig om 

att inga bostadsområden ska bestå endast av bostadsrätter (Orrenius 2010). 

Vänsterblockets bostadspolitik talar för blandade boende- och 

upplåtelseformer. Vidare menar de att den försäljning av allmännyttan som 

idag sker är fel, då de allmännyttiga bostadsbolagen är oerhört viktiga för 

bostadsförsörjningen i landet. Partierna jobbar också för nybyggnation i 

landet, då främst av hyresrätter (Socialdemokraterna 2010). 

4.4. Ekonomiska aspekter vid ombildning 

De vanligen förekommande typiska ekonomiska aspekterna av en ombildning, 

är självfallet kostnaderna som ombildningen medför. Hyresgästerna måste, i de 

flesta fall, skuldsätta sig vid inköp av den nya bostadsrätten. Likaså måste den 

nybildade bostadsrättsföreningen ta banklån för att kunna köpa aktuell 

fastighet. Skuldsättning är något som de flesta inte ser positivt på, men i många 

av de ombildade fastigheterna leder ombildningen, trots bostadslån med räntor 

och amorteringar, vanligen till lägre boendekostnader än vid hyresrätt. Detta 

beroende av att de flesta av de ombildade fastigheterna och de nyupplåtna 

bostadsrätterna säljs till ett pris som ofta understiger marknadsvärdet, samt att 

hyresnivåerna vid ombildade bostadsrätter sänks kraftigt gentemot när 

upplåtelseformen var hyresrätt. 
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4.5. Karlstad 

Karlstad är en av Sveriges 25 största kommuner och har i dagsläget 84 000 

invånare. Staden är Värmlands residentstad och är belägen vid Vänerns norra 

strand. (Karlstad kommun 2009a) 

4.5.1. Livskvalité Karlstad 100 000 

Karlstad kommun har en vision om stadens framtid, denna går under namnet 

”Livskvalité Karlstad 100 000” och säger ganska mycket om vilka framtidsmål 

kommunen har. Karlstad ska vara en stad som erbjuder ”bred arbetsmarknad, 

bra boende och stimulerande fritid”. Karlstad kommuns allmännyttiga 

bostadsbolag, Karlstads Bostads Aktiebolag, KBAB, ska tillsammans med 

kommunen uppnå denna vision genom utveckling av nya boenden. KBAB är 

Sveriges enda kommunala bostadsbolag som inte sålt ut delar av (Karlstad 

kommun 2009b).  

4.5.2.  Karlstads Bostads Aktiebolag – KBAB 

KBAB är som tidigare nämnt Karlstads allmännyttiga bostadsbolag. Företaget 

har och har haft en stor roll i Karlstads bostadsproduktion sedan företaget 

bildades år 1942. Idag förvaltar KBAB ungefärligen 6 700 hyreslägenheter och 

har därmed cirka 16 % av Karlstads totala bostadsmarknad, samt cirka 30 % 

av den totala andelen flerbostadshus. KBAB har vid flertalet tillfällen gått i 

fronten för förändringar på hyresrättsidan, bland annat genom införandet av 

individuell vatten- och elmätning, samt den nya tjänsten plusval, som i stort 

innebär att hyresgästen själv kan välja vilka material denne vill ha exempelvis i 

sitt kök. Detta räknas sedan om och leder till en viss hyreshöjning (KBAB 

2010). 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi det resultat vi fått efter de sju intervjuer vi genomfört. Varje 

intervju inleds med fakta om respondenten eller det företag för vilken respondenten 

representerar, och därefter presenteras det som respondent sagt. 

5.1. Kommunalråd Karlstad, Håkan Holm (S) 

Håkan Holm är sedan valet 2006 socialdemokratiskt Kommunalråd i Karlstad 

kommun. Han har i dagsläget flertalet andra politiska uppdrag, däribland är 

han ledamot i Kommunfullmäktige Karlstad, ordförande i 

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad och ordförande i Stiftelsen Karlstads 

Studentbostäder. Han bor i hyresrätt i området Haga i Karlstad, tillsammans 

med sambo. 

5.1.1. Intervjuresultat 

Håkan Holm, som representant för den socialdemokratiska sidan, säger att de 

för en någorlunda gemensam bostadspolitik med det resterande 

vänsterblocket. Miljöpartiet är dock de som inte har en klar ideologi kring 

bostadspolitiken, säger han. Tillsammans strävar de efter blandade 

upplåtelseformer för att öka mångfalden och minska segregationen i Karlstads 

olika områden.  

När vi frågar Holm om han anser att vi uppfattat Socialdemokraternas ideologi 

kring ombildningar rätt, nickar han och säger ”ja, vänsterblocket vill generellt 

sett prioritera hyresrätter på bostadsmarknaden”. Holm fortsätter dock med 

att säga att han är positiv till ombildningar men att inga fler bör ske i de mer 

eftertraktade områdena Haga och Klara, då ombildningarna där varit många 

och hyresrätterna idag är få. Ombildningar och nyproduktion ska däremot ske 

i de områden där segregationen är stor. Kraven på ombildningar bör dessutom 

vara höga så att alla verkligen vill vara med i en ombildning. Han poängterar 

dock att vänsterblocket inte anser att man ska behöva skuldsätta sig för att bo 

bra och att det inte är rätt att människor tvingas flytta på grund av att de inte 

vill, eller kan, ta lån. Eftersom inte alla har möjligheten att, eller vill, ”äga” sin 

bostad måste fler hyresrätter byggas, då Holm anser att det idag är brist på 

denna upplåtelseform i Karlstad.  

Holm anser att alliansens resonemang till varför man ska främja ombildningar 

är fel, då de enda som idag har möjlighet att ”äga” sin bostad är de som har 

det gott ställt eftersom lån annars ej ges ut. Det resonemang som alliansen för 
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är att enda möjligheten för en lågavlönad familj att ”äga” sin bostad är genom 

att medverka i en ombildning. Holm fortsätter med att säga att alternativ bör 

ges till de som vill ”äga” sin bostad men inte har möjligheten att köpa den. Ett 

sådant alternativ är kooperativ hyresrätt, vilket innebär att de lägger en insats 

som de garanterat får tillbaka när de flyttar från lägenheten. 

5.2. Kommunalråd Karlstad, Per-Samuel Nisser (M) 

Per-Samuel Nisser är oppositionssidans Kommunalråd i Karlstad, även han 

har suttit på sin post sedan 2006. Hans övriga politiska uppdrag är bland 

andra: ledamot Kommunfullmäktige Karlstad, Kommunstyrelsens vice 

ordförande, vice ordförande i Karlstad Stadshus AB. Han bor med sin familj i 

en villa, på landet, utanför Karlstad.  

5.2.1. Intervjuresultat 

Per-Samuel Nisser, för Moderaterna, säger att högerblocket för en likvärdig 

bostadspolitik där de är mer positiva till ombildningar än vad vänsterblocket är 

men han poängterar att det inte innebär att alliansen är negativ till hyresrätter. 

I Karlstad behövs fler hyresrätter och i dagsläget är de under uppbyggande, 

men att nybyggda hyresrätter innebär också höga hyresnivåer. Dessa måste 

sänkas och enda möjligheten till det är genom att minska 

byggnadskostnaderna, vilket i sin tur kan medföra en risk i att kvaliteten på 

byggandet sjunker, hävdar Nisser. Moderaterna liksom Socialdemokraterna vill 

ha blandade upplåtelseformer på bostadsmarknaden, så att den enskilde ska ha 

möjlighet att välja det som passar honom bäst. Nisser menar att 

ombildningarna bör ökas i de områden i Karlstad där segregationen är stor och 

att i och med olika upplåtelseformer kommer dessa områden att bli mer 

attraktiva. Han säger att viljan och intresset att ombilda och ”äga” sin bostad 

även finns där. 

Nisser håller inte med Socialdemokraterna när de säger att 

ombildningsprocessen bör försvåras och att man bör öronmärka vissa 

hyreshus från att ombildas. Den enskilde ska ges möjlighet att ”äga” sin bostad 

om han så vill och det är inte politikernas rätt att bestämma vilka som ska få 

”äga” sin bostad och inte, säger han. Enda möjligheten för exempelvis 

lågavlönade familjer att köpa sin bostad är genom ombildningar, då de får 

chansen att köpa till ett lägre pris. Även detta är en av anledningarna till varför 

Moderaterna vill främja ombildningar, säger han. Någon alternativ lösning till 

lånemöjligheter för de som inte får lån hos banken, känner Nisser inte till. 
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Däremot vet han att på nationell nivå har det talats om garantier från det 

allmänna, som då kan gå in med lånemöjligheter till de som inte får lån. Hur 

det går till vet han inte säkert men det är något som skulle kunna vara en 

lösning även på kommunal nivå. Dock är det inget som har diskuterats. 

5.3. Ledamot Kommunfullmäktige Karlstad, Maria Frisk (Mp) 

Maria Frisk är i dagsläget ledamot i Kommunfullmäktige Karlstad, men spås 

att bli Miljöpartistiskt Kommunalråd om vänsterblocket bibehåller majoritet 

efter valet i september 2010. Hon har även bland andra, följande politiska 

uppdrag: ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och ledamot i Valberedningen. 

Hon bor idag i villa på Skåreberget, Karlstad, tillsammans med sin familj. 

5.3.1. Intervjuresultat  

Maria Frisk, som representant för Miljöpartiet, säger att på lokal nivå skiljer sig 

bostadspolitiken mycket från den på nationell nivå. De senaste två 

mandatperioderna har de samarbetat med det resterande vänsterblocket men 

inför valet i höst har de ännu inte tagit ställning kring vilket block de kommer 

att stödja. 

Frisk säger att de på kommunal nivå varken är för eller emot ombildningar, då 

de tycker att Karlstad har för få hyresrätter, men de vill samtidigt främja 

ombildningar så länge de sker i rätt områden. Målet är att det ska finnas 

blandade upplåtelseformer i Karlstads alla områden för att få en icke 

segregerad stad och lägre hyresnivåer. I mångt håller Frisk med 

Socialdemokraterna och Vänstern i ombildningsfrågan men i frågan om att 

främja ombildningar för att det är enda möjligheten för en lågavlönad familj 

att ”äga” sin bostad anser hon att Moderaterna har rätt, då det idag är många 

barnfamiljer som inte har råd att köpa sin bostad på den öppna marknaden. 

Hon anser att alla som vill och har ekonomisk möjlighet, ska ha möjligheten 

att ”äga” sin bostad men att eftersom utbudet på stora lägenheter till rimliga 

kostnader idag är lågt har inte alla den ekonomiska möjligheten. 

5.4. Ordförande Kristina Dedorson i brf Midgård 

Kristina Dedorson har sedan 16 år tillbaka bott i föreningens hus på 

Långgatan i Karlstad. Från början var lägenheten en hyresrätt, men 2009 

ombildades lägenheten till en bostadsrätt och Kristina blev ordförande i den 

nybildade bostadsrättsföreningen Midgård. 
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5.4.1. Intervjuresultat 

Intervjun inleds med frågan om Kristina Dedorson är positiv till ombildningar, 

och får utan större tvekan ett rakt ja. Hon säger att det som främst lockade var 

möjligheten att själv påverka sin boendesituation och på så sätt styra över det 

egna boendet och inte behöva anpassa sig efter någon hyresvärd. Dedorson 

var dock relativt ensam om att vara positiv till en ombildning i 

inledningsskedet då ombildningen inte var på initiativ från hyresgästerna utan 

ett erbjudande från hyresvärden. Detta skapade misstankar om att huset inom 

en snar framtid var i behov av stora reparationsåtgärder med tanke på husets 

ålder, på cirka 30 år. Dock fortsatte ombildningsprocessen och Dedorson 

tillsammans med en utsedd arbetsgrupp började gå runt i huset och informera 

om vilken innebörd en eventuell ombildning skulle få. Detta tillsammans med 

hyresvärdens ”hot” om chockhöjda hyror fick en majoritet att vilja delta i 

ombildningsprocessen. Bland de övriga hyresgästerna valde några att flytta och 

några att fortsätta hyra av föreningen. Idag bor dock inte alla som valde att 

delta i ombildningsprocessen kvar i huset. Dedorson misstänker att 

anledningen till detta är att de såg ombildningen som en möjlighet till 

ekonomisk vinning och därför valde att delta i ombildningsprocessen och 

därefter sälja. 

Dedorson anser att ombildningen överlag har varit positiv. De boende har i 

dagsläget en lägre hyra än de tidigare hade och allt tyder på att de betalade ett 

förmånligt pris för sina lägenheter. De boende har större frihet som 

bostadsrättsinnehavare än som hyresgäst, då de själva kan styra och påverka 

sin boendesituation, och är inte längre bundna till en hyresvärd och dennes 

regler. Vidare, säger Dedorson, att det blivit bättre gemenskap i huset efter 

ombildningen och att trivseln har ökat i och med att de boende nu har 

möjlighet att själva exempelvis arbeta i trädgården. Dessutom har processen i 

stort gått bra, mycket med hjälp av HSB Värmland som idag förvaltar 

fastigheten. Även låneprocessen gick snabbt och smidigt med SBAB som den 

största långivaren. 

Det negativa som Dedorson upplever är den brist på information som gavs 

om själva ombildningsprocessen. Dessutom var det svårt att finna en advokat 

som ville ta sig an uppdraget och när denne väl hittades kände sig föreningen 

starkt åsidosatt då advokaten själv höll i samtliga förhandlingar.  

Dedorson har varken innan eller under processen känt av några direkta 

politiska aspekter men menar att politiken säkerligen varit med och påverkat. 
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5.5. Bostadsrättsinnehavare, brf Midgård, Maria Björklund 

Maria Björklund är en av bostadsrättsinnehavarna i brf Midgård, som 

ombildades år 2009. Hon har bott i huset sedan nio år tillbaka, åtta år som 

hyresgäst och ett år som bostadsrättsinnehavare. Maria var en av de som var 

drivande i ombildningsprocessen. 

5.5.1. Intervjuresultat 

Maria Björklund var en av de få hyresgäster som var positiv till ombildningen 

när den först kom på tal. Redan ett par år tidigare hade en boendeenkät 

skickats ut till hyresgästerna där Björklund hade föreslagit ombildning som ett 

bra framtida alternativ. När ombildningsprocessen sedan drog igång var hon 

en av de drivande och satt då med i arbetsgruppen. Gruppen mötte olika 

reaktioner, vissa sade direkt nej, andra tvekade, någon hänvisade just till 

politiska och ideella skäl till varför de inte ville delta. Efter information från 

arbetsgruppen blev ändå majoriteten positiva, och en ombildningsprocess drog 

igång. Anledningen till varför just hon ville gå med i ombildningen var främst 

för att kunna styra över det egna boendet och miljön utanför. Hon såg även 

möjligheten till lägre hyror och eventuell vinst vid en eventuell försäljning som 

bra orsaker till att delta i ombildningen. 

Björklund anser att nästan allt med ombildningen har varit positivt. De boende 

har idag större inflytande och lägre månadsavgift i jämförelse med den 

hyresnivå de tidigare hade. Gemenskapen i huset har ökat och stämningen har 

blivit bättre. Det har blivit färre högljudda fester och oljud, och om det ändå 

skulle förekomma kan man lätt ta kontakt med den som för oväsendet och 

utan problem be dem att dämpa sig. 

Det enda som Björklund upplever som negativt med ombildningen är 

möjligen att alla bostadsrättsinnehavare inte tar sitt ansvar, vilket troligen beror 

på att de själva inte förstått innebörden av att bo i en bostadsrättsförening. 

Vidare menar Björklund att ombildningsprocessen varit mer tidskrävande än 

vad de förutsett och att svårigheten att hitta en bra jurist kändes jobbig.  

Björklund tycker att ombildningar till viss del är en politisk fråga och har 

under processens gång känt av det vid ett par tillfällen, då exempelvis en 

hyresgäst var klart negativ till ombildningen av politiska skäl. Björklund själv 

står mer på den vänstra sidan och anser, trots att hon gått med i en 

ombildning, att det borde finnas mer hyresrätter i Karlstad. Enligt Björklund 

är det i dagsläget svårt att få tag på hyresrätter i attraktiva och bra områden, 
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och hon anser att den nybyggnation som kommer ske framöver bör bestå av 

till större delen hyresrätter. Hon ser ökade klasskillnader som en risk med 

ombildningar, då de attraktiva områden främst kan komma att bestå av 

bostadsrätter och endast de med goda ekonomiska möjligheter kommer i och 

med detta kunna bosätta sig där. Själv tänkte hon mer på de sociala aspekterna 

när hon valde att gå med i ombildningen. 

5.6.  Hyresgäst Benny Frykstedt, brf Midgård 

Benny Frykstedt är hyresgäst i brf Midgård. Han bodde i huset vid 

ombildningstillfället men var en av de som valde att inte delta i 

ombildningsprocessen. Benny har bott i huset sedan år 2000. 

5.6.1. Intervjuresultat 

Benny Frykstedt var en av de hyresgäster som inte alls var positiv till en 

ombildning från första början. Hans första reaktion var att han blev besviken, 

då han tyckte att det var ett äldre hus med lite sämre standard som han inte 

ville lägga ut pengar på. Han kände sig också dåligt insatt i marknadsläget och 

var rädd att han eventuellt inte skulle få tillbaka det i så fall investerade 

kapitalet vid en försäljning. Enligt Frykstedt, var många andra hyresgäster, 

med honom, negativa till ombildningen då de var rädda att inte få lån. Många 

trivdes även som hyresgäster och ville inte ”äga” sin bostad med allt vad det 

innebär. Dessutom menar han att ett innehav av en bostadsrätt innebär större 

ansvar och skyldighet att följa de regler som föreningen sätter upp. Frykstedt 

vill dock poängtera att han inte generellt sett är emot ombildningar så länge 

det finns hyresrätter kvar. 

Frykstedt anser att ombildningen i föreningen trots allt ändå gått bra och även 

han som hyresgäst har känt av vissa fördelar, såsom att området är lite lugnare 

än tidigare, i och med mindre bus och färre fester. 

Det som Frykstedt anser vara negativt med ombildningen är främst att han 

känner ett visst utanförskap, som han tror beror på det faktum att han ”bara” 

är hyresgäst. Detta förstärks ytterligare av förestående hyreshöjningar som han 

upplever som ett försök att få honom att flytta, vilket skulle leda till att 

föreningen skulle kunna sälja ytterligare en andel och därmed få in mer kapital. 

Han menar också att flera av de som valde att gå med i ombildningen idag inte 

känner sig så nöjda på grund av att de ändå menade att bo kvar och förstod 

inte vitsen med att skuldsätta sig. Dessutom tycker Frykstedt att svårigheten 
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att hyra av en bostadsrättsförening är att veta var han ska vända sig om 

problem med exempelvis vitvaror uppstår. 

Frykstedt känner av att ombildningar till viss del är en politisk fråga även om 

detta inte är något han har reflekterat över särskilt mycket. Han är dock rädd 

att ombildningar i sin tur en klassfråga, där endast de med god ekonomi kan 

bo i de centrala delarna av staden. Frykstedt anser att alla ska behandlas lika 

och ges lika möjligheter. Vidare anser han att det bör byggas fler hyresrätter i 

Karlstad. 

5.7. HSB  

HSB är Sveriges största bostadskooperation som arbetar med byggande, 

bosparande och förvaltning. De ägs och drivs av sina medlemmar, vilka är 

cirka 535 000 stycken och de är dessutom förvaltare till cirka 3 900 

bostadsrättsföreningar. HSB:s målsättning är att göra vardagen lite enklare, 

och då de ägs av medlemmarna för de även deras talan i politiken, de är deras 

röst i medierna och de kämpar för miljön där medlemmarna bor (HSB 2010a). 

HSB:s vision är att vara den aktör på marknaden som har bäst anseende vad 

gäller boendet (HSB 2010b).  

5.8. Ulf Orre, ansvarig för medlemsverksamheten i HSB Värmland 

Ulf Orre arbetar som medlems- och utbildningsansvarig för HSB Värmland. 

Han har arbetat inom organisationen i cirka 30 år och har därmed god 

erfarenhet av genomförda ombildningar i Karlstad. Orre bor idag i en 

bostadsrätt på Lamberget i Karlstad, denna är förvaltad av HSB. 

5.8.1. Intervjuresultat 

Ulf Orre säger att han tillsammans med HSB är positivt inställd till bildandet 

av bostadsrätter och ombildningar, då HSB i huvudsak arbetar med 

förvaltning av just bostadsrätter. Dock är Orre noga med att framhålla sin 

personliga åsikt om att bostadsmarknaden i Karlstad i dagsläget är i stort 

behov av hyresrätter och nybyggnation av sådana. Han anser vidare att en bra 

bostadsmarknad ska bestå av blandade upplåtelseformer. Detta behövs för att 

den naturliga boendeutvecklingen ska kunna bibehållas, där man som ung 

startar i hyresrätt för att efter ett par yrkesverksamma år flytta till bostadsrätt. 

När det är dags att bilda familj väljer många att flytta till villa för att sedan på 

äldre dagar återgå till bostadsrätt. 
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När det gäller ombildningar ser Orre inte några stora risker i Karlstad 

kommun, då det förhållandevis inte sker så många ombildningar här. Däremot 

påpekar han att ombildningarna i storstäder såsom Stockholm, där knappt 

några hyresrätter finns kvar i centrum, kan leda till stora sociala problem och 

segregation. Dock ser han de höga bostadspriserna och den höga 

belåningsgraden på bostadsmarknaden i Karstad som en risk, då det spekuleras 

i att räntenivån inom en snar framtid kommer att stiga. I och med att bankerna 

under en period varit frikostiga med att ge ut bolån även till de som har en 

lägre kreditvärdighet, skulle en stigande ränta kunna innebära att flertalet 

tvingas sälja sina bostäder, och i värsta fall till ett lägre pris än vad de själva 

betalat för den. En hög ränta skulle kunna leda till att efterfrågan på bostäder 

kraftigt minskar, vilket i sin tur i värsta fall skulle kunna leda till en kris på 

bostadsmarknaden likvärdig den fastighetskris vi hade i Sverige på 90-talet, 

menar han. 

Enligt Orre är ombildningsprocessen för hyresgästerna inte en ideologisk fråga 

utan snarare en ekonomisk, både för de som väljer att medverka i 

ombildningen och de som väljer att tacka nej. De som vill medverka ser 

ombildningen som en bra investering, vilken i framtiden kan leda till en 

ekonomisk vinst, medan de som väljer att tacka nej nästan alltid gör det av den 

anledningen att de inte har ekonomisk möjlighet att köpa sin bostad. Vidare är 

det även möjligheten att styra över det egna boendet och friheten från 

hyresvärden som gör att människor väljer att delta i en ombildningsprocess. 

De som väljer att inte delta gör det troligen också av bekvämlighetsskäl, då de 

inte vill ta något större ansvar, utan ser stora fördelar med att kunna ringa en 

hyresvärd om problem med lägenheten uppstår. 

När vi redogör för Orre hur kommunpolitikerna i Karlstad ställer sig i frågan 

om ombildningar i Karlstad kommun, där kommunpolitikerna främst 

poängterar att ombildningar med stor fördel skulle genomföras i områden som 

Kronoparken, Gruvlyckan och Våxnäs eftersom segregation och andra sociala 

problem föreligger i dessa områden, menar han att han delvis håller med. Han 

tror på blandade upplåtelseformer och att mångfald på bostadsmarknaden till 

viss del kan påverka sociala problem positivt. Dock anser Orre att de olika 

upplåtelseformerna redan från början borde varit mer blandade i dessa 

områden. Dessutom tror han att ombildade bostadsrätter i Kronoparken idag 

skulle vara efterfrågade, då HSB idag har en bostadsrättsförening i detta 

område och det har visat sig att efterfrågan varit hög och genomförda 

försäljningar av dessa bostadsrätter gått mycket bra. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras den fakta, teori och empiri som vi fått fram under 

undersökningsprocessen. Här vill vi se om empirin stödjer teorin och vice versa. 

De respondenter som själva varit en del av ombildningsprocessen medger alla 

att den varit lång och relativt komplicerad, då de sedan tidigare inte har någon 

erfarenhet av ombildningar. Detta är förståeligt då en ombildningsprocess 

genomgår flera olika steg där de medverkande måste vara insatta i såväl 

ekonomi som juridik och fastigheter för att driva igenom ombildningen och 

sedan bli medlem i en väl fungerande bostadsrättförening. 

6.1. Avgörande faktorer vid en ombildning 

Att ombildningsprocessen är en delvis politisk fråga har förstärkts då samtliga 

riksdagspartier har en åsikt i frågan. Generellt sett är högerblocket för 

ombildningar medan vänsterblocket är emot, dock skiljer sig den kommunala 

politiken från den nationella då kommunpolitikerna anpassat ideologin efter 

det aktuella läget i kommunen, samt att de främst ser de kommunala behov 

och situationer som föreligger.  

Politikerna har till stor del givit de svar som vi funnit stöd för i teorin, dock 

finns det stora skillnader mellan bostadspolitiken på nationell respektive 

kommunal nivå. Utifrån de fakta som tagits från de olika partipolitiska 

programmen samt empiri framgår det att alliansen klart är positiva till 

ombildningar i och med att det inte bara ökar mångfalden i städernas olika 

områden, utan att det dessutom ger en möjlighet för lågavlönade familjer att 

köpa sin bostad. Teorin indikerar dock att det föreligger en risk med att låta de 

lågavlönade familjerna bli ägare till en bostad då de kanske inte har ekonomisk 

möjlighet att förvalta sin bostad, vilket kan leda till att de i värsta fall kan 

hamna i en situation där de trots en bostad med renoveringsbehov inte har råd 

att renovera.  

De olika partiernas åsikter har större skillnader på den nationella nivån medan 

det på den kommunala känns som att de strävar mot samma mål men att de 

har olika vägar dit. På den kommunala nivån, här i Karlstad, är samtliga partier 

för ombildningar eftersom det kan hjälpa till att förebygga ytterligare 

segregation. Dock poängterar de att det är viktigt att dessa ombildningar sker i 

rätt områden, vilka kan tänkas vara exempelvis Kronoparken och Gruvlyckan. 

Samtliga partipolitiker uppger även att blandade upplåtelseformer i Karlstads 

olika områden är vad som skulle göra bostadsmarknaden och Karlstad mer 
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attraktivt, dock framstår det i teorin att risken med detta är att bostadspriserna 

minskar och att gemenskapen i området minskar. 

Endast de respondenter som är politiskt aktiva är de som känner av 

sambandet mellan politik och ombildningsprocessen. Övriga respondenter har 

inte reflekterat över den politiska faktorn men medger alla att de förstår att det 

finns ett tydligt samband. En av respondenterna som har stor erfarenhet av 

ombildningar menar att det är sällsynt att hyresgäster hänvisar till ideologiska 

åsikter. Anledningen till att de är med i ombildningen är istället ekonomiska 

skäl, vilket även teorin bekräftar som framhäver att boendekostnaderna 

minskar vid ett köp av sin bostad. 

Det är många sociala faktorer som påverkar människors boende. Några av 

respondenterna framhöll sociala aspekter som bättre gemenskap och stämning 

i huset som positiva sociala effekter vid ombildningen. Bra gemenskap i 

huset/området är även något som teorin till stor del styrker, då gemenskap 

och trygghet är något människor lägger stor vikt vid när det gäller 

boendesituation. Ytterliga faktorer som framhölls av respondenterna var den 

möjlighet att utforma sitt boende efter tycke och smak som en bostadsrätt 

medför. En av teorikällorna säger att människor som äger sitt boende tenderar 

att bli mer ansvarstagande, vilket stämmer väl överens med den information vi 

fått av respondenterna. Även det faktum att den som äger sitt boende vanligen 

är mer mån om detta än den som hyr, är något som både teori och empiri 

pekar på. 

Den mest avgörande faktorn, enligt både teori och empiri, är den ekonomiska, 

vilket också är den faktorn som de boende råder minst över. När det gäller 

ombildningsprocessen är den vanligaste orsaken till att människor väljer att 

inte medverka, just den ekonomiska. De har med andra ord inte ekonomisk 

möjlighet att köpa sin bostad. Den ekonomiska faktorn är många gånger 

avgörande även för de som väljer att delta, då det ur deras synvinkel genom en 

ombildning ofta innebär lägre boendekostnader samt att det ger en möjlighet 

att tillgodogöra sig en eventuell ekonomisk vinst vid en framtida försäljning. 

De politiska och ekonomiska faktorerna är tätt sammankopplade, detta kan 

bland annat ses genom att en större andel av de som äger sitt boende, vilket 

ofta är de med större ekonomiska möjligheter, röstar borgligt medan större 

delen av de som är hyresgäster, som har sämre ekonomiska möjligheter, röstar 

på något av partierna i vänsterblocket. 
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6.2. Bostadssituation Karlstad 

Karlstad är en stad som idag inte är hårt drabbad av segregation och andra 

samhällsproblem, men här som i nästan alla andra städer finns mer och mindre 

attraktiva och till viss del segregerade områden. Samtliga politiker som 

intervjuas pratar om områdena Gruvlyckan, Våxnäs, Bellevue och 

Kronoparken som områden där någon typ av åtgärd behöver vidtas. 

Områdena ligger samtliga utanför stadskärnan och har därav inte det centrala 

läge som i många fall efterfrågas. Därför måste de locka med andra kvalitéer. 

Samtliga kommunpolitikerna ser ombildningar som något som vore mycket 

positivt i dessa områden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar att dessa 

områden skulle bli mer attraktiva om det fanns en större variation av 

upplåtelseformer i områdena. Detta är något som deras politik både på lokal- 

och nationell nivå tar upp. Även moderaterna på lokal nivå ser ombildningar i 

dessa områden som något positivt, som kan bidra till att områdena blir mer 

attraktiva och segregationen minskar. 

Då samhällssituationen känns som något av en mer politisk karaktär har våra 

icke-politiska respondenter inte fått djupare frågor kring detta, dock håller 

samtliga med om att det finns behov av fler hyresrätter i Karlstad och att 

risken med ombildningar är att endast de med goda ekonomiska möjligheter 

kommer att kunna bo i de attraktiva områdena, om de alla ombildas. 
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7. Slutsats 

Här dras slutsatser utifrån genomförd analys, med en slutlig diskussion. Förslag till vidare 

forskning anges och därefter bedömer vi studiens validitet och reliabilitet. 

Efter forskning inför denna studie och efter genomförda intervjuer kan vi 

konstatera att ombildningsprocessen egentligen är en politisk fråga med 

flertalet politiska faktorer såsom viljan att delta i en ombildning eller inte, 

segregation som en följd av ombildningar och bristen på hyresrätter, som 

bland annat utförsäljning och ombildningar av allmännyttan medför. Huruvida 

ombildningar är en politisk fråga är för politikerna mer tydligt än för 

hyresgästerna, som säkert påverkas av politiken men inte reflekterat mycket 

över det. Av det resultat som vi fått fram kan vi konstatera att endast en av 

våra respondenter kände till någon som av politiska skäl valt att ombilda. De 

resterande gick med i ombildningen främst av ekonomiska och sociala skäl. 

Genom vår analys har vi kommit fram till att bostadspolitiken kring 

ombildningar skiljer sig relativt mycket åt på nationell kontra kommunal nivå, 

åtminstone när det gäller bostadspolitiken i Karstad kommun. På nationell 

nivå menar Moderaterna och övriga alliansen att ombildningar är något som 

ska främjas och de poängterar att det inte är politikernas roll att styra över hur 

människorna ska bo. De ser också ombildningsprocessen som en möjlighet för 

lågavlönade familjer att förvärva sitt boende. En möjlighet som dessa familjer 

annars kanske inte har. Dock pekar delar av teorin på att det kan finnas risker 

med att låta lågavlönade familjer köpa sitt boende. Risken är att de inte klarar 

av att betala nödvändiga reparationer och renoveringar. 

Nationellt har vänsterblocket gått samman i den såkallade rödgröna 

bostadspolitiken och säger där att de vill försvåra ombildningsprocessen och 

gärna öronmärka vissa hyresfastigheter som aldrig ska kunna ombildas. Här 

ser vi tydliga skillnader mellan de båda politiska blocken. På kommunal nivå 

kan vi däremot se flera tydliga likheter. Miljöpartiet såväl som Moderaterna 

och Socialdemokraterna i Karlstad är alla i egentlig mening för ombildningar 

såvida de sker i ”rätt” områden. Samtliga partier anser att ombildningar i de 

områden som i Karlstad kan anses som segregerade skulle vara av stor fördel. 

Ombildningar i de hyrestäta områdena skulle leda till en större blandning av 

upplåtelseformer, vilket politikerna är överens om skulle minska de sociala 

problemen och göra Karlstad mer attraktivt. I och med detta kan vi dra 

slutsatsen att Karlstads politiker har samma mål för bostadsmarknaden men 

olika vägar dit. 
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När det gäller de sociala aspekterna kan vi efter vår analys förstå att viljan att 

styra över sitt eget boende och känslan att vara fri från en hyresvärd är det 

som driver många till en ombildning. Vidare är ökad gemenskap och 

sammanhållning i huset sociala aspekter som bostadsrättsinnehavarna ser som 

positiva effekter av ombildningen, dock är inte resthyresgäster av samma åsikt. 

De känner sig istället ofta utanför, vilket vi har förståelse för då de inte alls på 

samma sätt förfogar över sin bostad och inte heller har samma 

påverkansmöjlighet som medlemmar i bostadsrättföreningen. 

Efter genomförde intervjuer och undersökningar kan vi konstatera att de 

ekonomiska aspekterna i de flesta fall är avgörande vid en ombildning. 

Ekonomin är det som styr både för de som väljer, och de som inte väljer att 

delta i ombildningsprocessen. Den främsta anledningen till varför de väljer att 

delta i ombildningen är att deras boendekostnader i de flesta fall minskar och 

att ombildningen på längre sikt kan ge en ekonomisk vinst vid en eventuell 

avyttring av bostaden. Många ser förvärvet som ett ekonomiskt ”klipp” i och 

med det oftast låga inköpspris, vilket vanligen ligger långt under 

marknadsvärdet. För de som inte väljer att delta i ombildningsprocessen är det 

oftast svårigheter att få lån som gör att de inte deltar. De politiker som vi har 

intervjuat har mångt och mycket dragit de slutsatser som vi, att det nästan 

alltid är ekonomin som är avgörande för att kunna delta i en 

ombildningsprocess eller inte. 

I och med att samtliga respondenter anser att det finns för få hyresrätter i 

Karlstad, kan vi konstatera att ombildningar inte bör ske på hyresrätternas 

bekostnad såvida ingen nybyggnation av hyresrätter påbörjas inom en snar 

framtid. Ombildningar kan påverka bostadssituationen i Karlstad både positivt 

och negativt. Om ombildningar sker i de segregerade områdena kan detta 

påverka samhällssituationen mycket positivt, då sociala problem och 

segregation vanligen minskar i takt med att de olika upplåtelseformerna ökar. 

Om ombildningar däremot sker på fel ställen kan det medföra mycket negativa 

effekter för samhällssituationen och i värsta fall kan detta leda till svår 

segregation. Om Karlstad kommun skulle bestämma sig för att sälja ut 

allmännyttan och dessa lägenheter sedan skulle bli del av en 

ombildningsprocess kan en situation liknande den i Storstockholm 

uppkomma, där många hyresgäster tvingats flytta till ytterområden, och där 

stora delar av centrum endast består av bostadsrätter. Detta har lett till en 

”dubbel” segregation där centrum främst består av bostadsrätter och 

ytterområdena främst utgörs av stora hyresrättsområden. Bristen på de 
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blandade upplåtelseformerna leder till flertalet sociala problem. Efter denna 

studie kan vi tyvärr konstatera att det lutar åt samma håll i Karlstad. Även om 

ombildningarna inte alls är lika omfattande och lika vanliga som i storstäderna 

är det ändå i de attraktiva områdena som ombildningar har skett, och i och 

med det anser vi att risken för ytterligare segregation föreligger. Därav tycker 

vi att det är positivt att politikerna vill främja ombildningar i de redan 

segregerade områdena då detta kan motverka en situation liknande den i 

storstäderna. 

7.1. Slutlig diskussion 

Ombildningar påverkas av såväl politiska, sociala och ekonomiska faktorer. 

Ombildningarna i sig är inget direkt problem så länge de sker på rätt ställen 

och de blandade upplåtelseformerna bibehålls och främjas. Karlstad har idag 

behov av fler hyresrätter, då det under senare år främst har byggts 

bostadsrätter. Dock är Karlstad relativt skonat från de problem som 

ombildningar har medfört i många större städer. I de områden som idag ändå 

är aningen segregerade kan ombildningsprocessen användas som ett verktyg 

för att minska segregation och sociala problem. Karlstad kommun har via 

KBAB en väl fungerande allmännytta, vilka i dagsläget planerar nybyggnation 

av hyresrätter och ingen tanke på utförsäljning finns. Vi tror trots att Karlstad 

har viss segregation inte att staden kommer drabbas på samma sätt som 

storstäderna. Ombildningarna är relativt få och inget tyder på att det kommer 

ske någon drastisk ökning. Slutligen vågar vi oss nästan på att påstå att 

problemen med ombildningar är ett storstadsfenomen och att 

ombildningsprocessen i de mindre städerna rentav kan vara något positivt om 

de sker på rätt ställen. 

7.2. Studiens validitet och reliabilitet 

Studiens validitet och reliabilitet bedömer vi utifrån de frågor som vi ställt oss i 

metodavsnittet. 

Är vår datainsamling tillförlitlig (trovärdig)? 

Då vi noggrant har valt ut våra respondenter utifrån den i dagsläget aktuella 

bostadssituationen i Karlstad, anser vi att vår datainsamling är tillförlitlig. Vi 

har starkt satsat på att vara opartiska och har valt att ta reda på ”båda” sidors 

åsikter. Vi har intervjuat representanter för såväl högerblocket som 

vänsterblocket och såväl resthyresgäst som medlem i föreningen. Dessutom 

har vi även valt att intervju en representant för HSB Värmland för att på så 
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sätt få en mer övergripande bild av ombildningsprocessen och faktorer kring 

denna. Dock kunde det möjligtvis ha varit av fördel att intervjua boende i flera 

olika bostadsrättsföreningar för att på så sätt få en bredare grund att stå på. 

Men då vi fick en intervju med Ulf Orre, representant för HSB Värmland, 

ansåg vi att hans 30-åriga erfarenhet av ombildningar gav oss en mer allmän 

bild av tankar och faktorer kring ombildningsprocessen. 

Har vi fått den information vi var ute efter (bekräftbarhet)? 

Vi tycker att vi till stor del har fått den information vi sökt. Samtliga 

respondenter har svarat på ett bra och informativt sätt och i och med att alla 

intervjuer varit individuella har vi kunnat ställa ytterligare frågar för att på så 

sätt få fram den information vi sökt. Dock medför personliga intervjuer 

ganska mycket ”extra prat” som på ett sätt kanske gjort att vi inte fått så 

tydliga svar som vi velat. Vi anser ändå att personliga intervjuer har varit den 

bästa intervjuform som matchat vår kvalitativa studie bäst. 

Den information vi fått, kan den sättas in i andra sammanhand (överförbarhet)? 

Då vår studie är inriktad på Karlstad kommun och denna typ av studie inte 

gjorts i andra mindre städer, tror vi att det resultat vi fått fram kan appliceras 

på andra småstadskommuner såsom exempelvis Örebro kommun. I de större 

städerna ser situationen helt annorlunda ut och där fyller vår studie ingen 

större funktion. Å andra sidan finns redan flera studier om ombildningar i 

dessa områden. 

7.3. Förslag till vidare forskning 

Under forskningsprocessen inför denna uppsats kunde vi redan då konstatera 

att majoriteten av all tidigare forskning utgår och bygger på storstäder och dess 

olika inverkansfaktorer. Under arbetets gång har detta blivit allt tydligare. Vi 

har kunnat konstatera att skillnaderna mellan storstad och småstad vad det 

gäller utbredning och faktorer kring ombildningar skiljer sig i många fall 

avsevärt. Därav känns vidare forskning baserat på fler småstäder intressant. Vi 

har även fått flertalet positiva reaktioner på vårt ämnesval och val av 

undersökningsort, av bland annat flera av våra respondenter som ansett att det 

funnits behov av denna typ av studie. Karlstad som småstad är inte alls så hårt 

drabbad av negativa effekter av ombildning som Storstockholm, där stora 

delar av allmännyttan sålts ut och debatterna kring ombildningar varit heta. 

Hur det ser ut i andra småstäder kan vi inte svara på, men detta vore i våra 

ögon något intressant att bygga vidare forskning på. Är problemen med 
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ombildningsprocessen ett storstadsfenomen? Eller hör problemen med 

ombildning inte ihop med stadens storlek? Är det istället, som vi tror, 

utbredningen av ombildningar som är avgörande? 
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Bilaga 1 

Kommunalråd Håkan Holm (S) 

Frågelista 

1. Vi har fått uppfattningen av att generellt sett vill vänsterblocket 

prioritera hyresrätter på bostadsmarknaden medan högerblocket är mer 

positiva till ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Tycker du att vi 

fått rätt uppfattning, och stämmer även det på kommunal nivå? 

2. Vad är din vision om hur bostadsmarknaden i Karlstad ska se ut om tio 

år? 

3. Vilka tycker du är de största problemen på bostadsmarknaden i 

Karlstad? 

4. Hur tror du att samhället påverkas av ombildningar från hyresrätt till 

bostadsrätt? Finns det risk för segregation? 

5. För ni i vänsterblocket en gemensam bostadspolitik? Har ni lika 

framtidsvision? 

6. Socialdemokraterna säger på nationell nivå att de vill försvåra 

ombildningar och främja byggandet av hyresrätter. Hur ställer du dig till 

det här i Karlstad? Vilka fördelar skulle detta ge? Vilka risker finns med 

det? Risken med det kan vara att hyrorna blir så höga att de lågavlönade 

familjerna inte kan bosätta sig i de centrala delarna, utan måste därmed 

flytta till utkanterna. Skulle inte det kunna leda till segregation? 

7. Tycker du att det finns tillräckligt med hyresrätter i Karlstad? 

8. Moderaterna har gått ut och sagt att de vill främja ombildning av 

hyresrätter just för att detta enligt deras mening kan vara enda 

möjligheten för en lågavlönad familj att äga sin bostad. Vad tycker du 

om det? Har de fel?  

9. Tycker du, som socialdemokrat, att alla ska ha möjlighet att äga sitt 

boende? 

10. De som idag inte har möjligheten att äga sin bostad på grund av att de 

inte får lån av banken, borde inte de ges en alternativ lösning till lån? Är 

detta något ni funderat på? Hur skulle det lösas i så fall? 
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11. Hur bor du själv idag? 
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Bilaga 2 

Kommunalråd Per-Samuel Nisser (M) 

1. Vi har fått uppfattningen att generellt sett är högerblocket positiva till 

ombildningar, medan vänsterblocket vill prioritera hyresrätter på 

bostadsmarknaden. Tycker du att vi har fått rätt uppfattning? Och 

stämmer detta även på kommunal nivå?  

2. Vad är din vision om hur bostadsmarknaden i Karlstad ska se ut om tio 

år? 

3. Vilka tycker du är de största problemen på bostadsmarknaden i 

Karlstad? 

4. Hur tror du att ett samhälle påverkas av ombildningar från hyresrätt till 

bostadsrätt? Finns det risk för segregation?  

5. För ni i högerblocket en gemensam bostadspolitik? Har ni samma 

framtidsvision? 

6. I din blogg skriver du om din hjärtefråga. Du skriver bland annat att du 

vill göra karlstad mer attraktivt för karlstadborna. Hur vill du 

genomföra detta? Tycker du att boende är en del av attraktionen?  

7. Moderaterna säger på nationell nivå att de vill främja ombildningar och 

menar att många lågavlönade familjer kanske har som enda möjlighet 

att köpa sitt boende genom just en ombildning. Hur tycker du detta 

stämmer överens med situationen i karlstad? 

8. Tycker du att det finns tillräckligt med hyresrätter i Karlstad? 

9. Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet gått ut och sagt att de vill försvåra ombildningsprocessen 

och de vill dessutom öronmärka vissa hyreshus som aldrig ska kunna 

ombildas. Hur ser du på detta? 

10. Tycker du som moderat, att alla ska ha möjligheten att äga sitt boende? 

11. De som idag inte har möjligheten att äga sin bostad på grund av att de 

inte får lån på banken, borde inte de ges en alternativ lösning till lån? 

Är detta något ni funderat på? Hur skulle det lösas i så fall? 

12. Hur bor du själv idag?  
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Bilaga 3 

Ledamot Maria Frisk (Mp) 

Frågelista 

1. Vi har fått uppfattningen av att generellt sett vill vänsterblocket 

prioritera hyresrätter på bostadsmarknaden medan högerblocket är mer 

positiva till ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Nationellt sett 

står ni väl i vänsterblocket, men hur är det på kommunal nivå? 

2. Vad är din vision om hur bostadsmarknaden i Karlstad ska se ut om tio 

år? 

3. Vilka tycker du är de största problemen på bostadsmarknaden i 

Karlstad? 

4. Hur tror du att samhället påverkas av ombildningar från hyresrätt till 

bostadsrätt? Finns det risk för segregation? 

5. Vilket av blocken för ni på kommunal nivå gemensam bostadspolitik 

med? Har ni gemensam framtidsvision med något av de andra 

partierna? 

6. Socialdemokraterna säger på nationell nivå att de vill försvåra 

ombildningar och främja byggandet av hyresrätter. Hur ställer du dig till 

det här i Karlstad? Vilka fördelar skulle detta ge? Vilka risker finns med 

det? Risken med det kan vara att hyrorna blir så höga att de lågavlönade 

familjerna inte kan bosätta sig i de centrala delarna, utan måste därmed 

flytta till utkanterna. Skulle inte det kunna leda till segregation? 

7. Moderaterna har gått ut och sagt att de vill främja ombildning av 

hyresrätter just för att detta enligt deras mening kan vara enda 

möjligheten för en lågavlönad familj att äga sin bostad. Vad tycker du 

om det? Har de fel?  

8. Vi har inte fått någon större klarhet i hur ni ser på ombildningar. Vad 

tycker ni och kan man säga att ni tillhör ett av blocken i denna fråga? 

Ni har ju gått ihop med vänsterblocket och sagt att ni vill försvåra 

ombildningar och öronmärka vissa hus som aldrig ska kunna ombildas. 

9. Tycker du att det finns tillräckligt med hyresrätter i Karlstad? 
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10. Tycker du, som miljöpartist, att alla ska ha möjlighet att äga sitt 

boende? 

11. De som idag inte har möjligheten att äga sin bostad på grund av att de 

inte får lån av banken, borde inte de ges en alternativ lösning till lån? Är 

detta något ni funderat på? Hur skulle det lösas i så fall? 

12. Hur bor du själv idag? 
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Bilaga 4 

Frågelista Kristina Dedorson, ordf. brf Midgård 

1. Hur kom det sig att ni valde att ombilda? 

2. Vad var din första tanke när diskussionen om ombildning kom upp? 

3. Var du positivt inställd från början? 

4. Hur stort var intresset bland de boende? 

5. Valde alla att vara med i ombildningsprocessen? 

6. Flyttade de som inte ville vara med, eller hyr de idag? 

7. Fanns det några negativa aspekter? 

8. Bor de som var med och ombildade kvar i sina lägenheter? 

9. Hur gick processen till? 

10. Varför valde du själv att gå med i ombildningen? 

11. Vilka fördelar upplever du med ombildningen? 

12. Har ni stött på några problem? 

13. Vilken typ av familjekonstellationer har ni föreningen? 

14. Hur länge har du bott i huset? 

15. Varför valde du att hyra från början? 

16. Varför blev just du ordförande? 

17. Hur är gemenskapen i huset? 

18. Hur fungerar relationen till hyresgästerna, vad har de för skyldigheter 

och rättigheter gentemot föreningen? 

19. Hur gick finansieringen till? 

20. Hur sattes priserna och månadsavgifterna på lägenheterna? 

21. Trivs du bra här och tycker du att ni tog ett bra beslut som valde att 

ombilda? 
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Bilaga 5 

Frågelista Maria Björklund, bostadsrättsinnehavare i brf Midgård 

1. Hur länge har du bott här i huset? 

2. Har du trivts bra? 

3. Varför valde du att bo i hyresrätt när du flyttade in här? 

4. Vad är din generella åsikt om ombildningar? 

5. Vad var din första tanke när diskussionen om ombildning kom upp? 

6. Tvekade du någon gång inför att delta i ombildningen? 

7. Hur var reaktionerna bland grannarna när det blev aktuellt med 

ombildning? 

8. Vet du några som var negativa till ombildningen? Vad sades i så fall? 

9. Vad tycker du är den största skillnaden på att bo i hyresrätt gentemot 

bostadsrätt? 

10. Hur har din boendekostnad och hyresnivå påverkats av ombildningen? 

11. Upplever du några fördelar respektive nackdelar med ombildningen? 

12. Hur är gemenskapen i huset? 

13. Hur fungerar din relation till föreningen och de andra boende, vad har 

du för skyldigheter och rättigheter gentemot föreningen? 

14. Tycker du att det finns tillräckligt med hyresrätter i Karlstad? 

15. Tycker du att alla ska ha möjligheten att ”äga” sitt boende? Utveckla 

16. Trivs du bra här och tycker att det var ett bra beslut att ombilda? 

17. Om du ställdes inför denna situation igen, skulle du göra något 

annorlunda då? 
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Bilaga 6 

Frågelista Benny Frykstedt, resthyresgäst i brf Midgård 

1. Hur länge har du bott här i huset? 

2. Har du trivts bra här? 

3. Varför valde du att bo i hyresrätt när du flyttade in här? 

4. Vad är din generella åsikt om ombildningar? 

5. Vad var din första tanke när diskussionen om ombildning kom upp? 

6. Var du någon gång intresserad av att delta i ombildningen? 

Varför/varför inte? 

7. Hur var reaktionerna bland grannarna när det blev aktuellt med 

ombildning? 

8. Vet du några som var negativa till ombildningen? Vad sades i så fall? 

9. Vet du om det var fler med dig som valde att hyra istället för att köpa? 

10. Har du idag samma hyresläge som innan ombildningen? 

11. Upplever du några fördelar respektive nackdelar med ombildningen 

som hyresgäst? 

12. Tycker du att det finns tillräckligt med hyresrätter i Karlstad? 

13. Hur är gemenskapen i huset? 

14. Hur fungerar din relation till föreningen och de andra boende, vad har 

du för skyldigheter och rättigheter gentemot föreningen? 

15. Har du som hyresgäst haft någon nytta av ombildningen? 

16. Trivs du bra som hyresgäst och tycker att det trots allt var ett bra beslut 

att ombilda? 
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Bilaga 7 

Frågelista Ulf Orre, HSB Värmland 

1. Hur länge har du arbetat för HSB? 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur många ombildningar tror du att du har varit inblandad i? 

4. Hur ser ni i HSB på ombildningar? 

5. Varför tror du att man vill ombilda? 

6. Varför tror du att människor inte vill vara med i en ombildning? 

7. Har du stött på några som varit mycket negativa till ombildningar? 

8. Tror du att det finns några risker med ombildning? 

9. Tycker du att ombildningar är en politisk fråga? 

10. Tycker du att det finns tillräckligt med hyresrätter i Karlstad? 

11. Vad är din vision för hur bostadsmarknaden i Karlstad ska se ut i 

framtiden? 

12. Vad tycker du är det största problemet på bostadsmarknaden i 

Karlstad? 

13. De politiker som vi har intervjuat tycker alla att det vore positivt med 

ombildningar i områden som t ex Kronoparken, Våxnäs och Bellevue. 

Håller du med om detta och tror du att det finns intresse för 

ombildning i dessa områden? 

14. Tycker du att alla ska ha en möjlighet att ”äga” sitt boende? 

15. Det har varit på förslag på att de som inte får lån från banken ska ges 

en alternativ lösning för att ändå kunna köpa sin bostad. Vad tycker du 

om det? 

16. Upplever du att de som varit med i en ombildningsprocess är nöjda? 

17. Hur bor du själv? 

 


