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Förord 

Uppsatsen har sammanställts vid Handelshögskolan på Karlstads universitet 

berörande ämnet fastighetsekonomi.  

Det har varit intressant och lärorikt att granska ämnet och studiens 

forskningsfrågor. Studien har utförts gemensamt och vi ansvarar solidariskt för 

hela uppsatsens innehåll.  

Ett stort tack riktar vi till de respondenter som har medverkat i de empiriska 

undersökningarna, samt till vår handledare Arne Fagerström. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlstad maj 2013 

 

_____________________ _____________________ 

Pierre Carlsson  Fredrik Nordh 



 3 

Sammanfattning 

Något som har blivit allt mer vanligt i Sverige är att redan befintliga 

hyresgäster i kommersiella flerbostadshus, drivs till att försöka ombilda sina 

hyresrätter till bostadsrätter.  

 
Ombildning har främst varit förekommande i Sveriges större städer, därav har 
denna studie avgränsats utefter det. Majoriteten av undersökningarna har 
genomförts i Karlstad, men intentionen är att kunna förklara en generell 
uppfattning för städer med liknande storlek. Syftet är att identifiera de 
tänkbara drivkrafterna inför en ombildningsprocess hos 
bostadsrättsföreningen och dess medlemmar, samt vilka ekonomiska 
förbindelser och risktaganden som medföljer för dem vid 
nyttjanderättsförändring från hyresrätt till bostadsrätt. 
 
Bostadsrättsköp är vanligtvis relativt kapitalomfattade vilket naturligt leder till 
ett ekonomiskt perspektiv inför ett förvärv. Vid ombildning erbjuds vanligtvis 
medlemmarna i en bostadsrättsförening att köpa sin nybildade bostadsrätt till 
ett pris under marknadsvärdet. Ett faktum som leder till frågor om hur stor 
påverkan den ekonomiska aspekten har vid ombildning i förhållande till 
ansvar- och risktagandet.  
 
För att redogöra kring uppsatsens forskningsfrågor har en kvalitativ 
undersökningsmetod används. Öppna intervjuer har genomförts, vilka varit 
anpassade efter de olika respondenterna. Undersökningen omfattar sju olika 
intervjuer, där tre nyblivna bostadsrättsägare, två hyresgäster, en 
ombildningskonsult och ett kreditinstitut har medverkat till den empiriska 
studien.  
 
Grunden till undersökningarna är den redan befintliga teorin om 
ombildningsprocessen. Genom jämförelser av teori och empiri påvisas de 
drivande faktorerna till varför hyresgäster väljer att ombilda sina hyresrätter till 
bostadsrätter.    
 
 
Nyckelord: Ombildning, kommersiella flerbostadshus, bostadsrättsförening, hyresrätt, 
bostadsrätt, bostadsrättsföreningsmedlemmar, nyttjanderätt. 
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1. Inledning 

Kapitlet omfattar ämnets bakgrund följt av problemdiskussion och forskningsfrågor. Vidare 

följer uppsatsens syfte och avgränsningar.  

 

1.1. Bakgrund     

På den svenska fastighetsmarknaden har det sedan 1990-talet varit vanligt 

förekommande att både privata och kommunala fastighetsägare av 

kommersiella flerbostadshus valt att sälja ut delar av fastighetsbeståndet till 

nybildade bostadsrättsföreningar.  

Fastigheters värde som kommersiella flerbostadshus blir för fastighetsägarna 

väldigt starkt påverkat av lagstiftade hyresregleringar. Dessa förhindrar 

hyresavgifterna att avvika från bruksvärdet. Konsekvenserna för många 

fastighetsägare, om hyresnivåerna fortsatt regleras till en nivå under 

marknadsvärdet, är att det kan föreligga en mycket större ekonomisk fördel i 

att sälja fastigheten till de befintliga hyresgästerna än att själv behålla 

egendomen som hyresfastighet.  

Genom en fastighetsombildning kan en fastighet säljas från en reglerad 

fastighetsmarknad in i en mer oreglerad marknad där fastigheten indirekt kan 

värderas utifrån förutsättningarna som en bostadsrättsupplåten fastighet har. 

Priset på bostadsrätter styrs utifrån utbud och efterfrågan, vilket framför allt i 

större städer kan påverka en fastighets värde väldigt mycket. Detta möjliggör 

ofta en väldigt fördelaktig fastighetsaffär för fastighetsägare (Armerin & Song 

2009). 

Förutsättningarna för en ombildningsprocess är att det finns intresse hos en 

bostadsrättsförening, som bildas av de redan befintliga hyresgästerna (Isaksson 

& Jonsson 2008).  Även för föreningens medlemmar innebär en ombildning 

oftast en möjlighet till att förvärva en bostadsrätt till ett rabatterat pris. Tanken 

är att processen ska gynna båda parterna ekonomiskt, vilket syftar till vara en 

väldigt attraktiv affär. Under det senaste decenniet har majoriteten av överlåtna 

kommersiella flerbostadshus på den svenska fastighetsmarknaden förvärvats 

av nybildade bostadsrättsföreningar 1. 

 

                                                 
1 Rickard Rydahl Ombildningskonsulterna, intervju den 25 mars 2013.  
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1.2. Problemdiskussion 

Trots positiva effekter för både fastighetsägare och för 

bostadsrättsföreningens medlemmar i väl genomförda ombildningsprocesser, 

kan det föreligga negativa påföljder kring ombildningsfenomenet.  

En fastighetsombildning från hyresfastighet till en bostadsrättsfastighet infattar 

oftast många fler inbladande parter än just köpare och säljare. Under 

ombildningsprocessens krävs viktiga beslut och förhandlingar för det 

inblandade parterna. Utfallet av dessa påverkar i sin tur påföljderna under och 

efter ombildningsprocessens genomförande. Stor vikt läggs till ett 

professionellt arbete och utförande för inblandade aktörer.   Intygsgivare 

utsedda av Bolagsverket för granskning av den ekonomiska planen, inblandade 

kreditinstitut gällande privat- och förningsbelåning, fastighetsvärderare och 

mäklare kan alla ha en betydande påverkan till ombildningsprocessens 

genomförande. För att ombildning överhuvudtaget ska kunna ske måste de 

olika parterna samarbeta och ta ansvar.2  

De befintliga hyresgästerna bildar gemensamt en juridisk person i form av en 

bostadsrättsförening. En mindre fördelaktig konsekvens vid en 

fastighetsöverlåtelse i en ombildningsprocess är innebörden att det sker utan 

något privat konsumentskydd för bostadsrättsföreningens medlemmar.  

Ett gemensamt fastighetsförvärv som en bostadsrättsförening innebär även ett 

markant ökat ansvars- och risktagande för de enskilda föreningsmedlemmarna. 

Från att vara hyresgäster blir föreningsmedlemmarna vid en ombildning istället 

fastighetsdelägare. Ett gemensamt fastighetsförvärv av en bostadsrättsförening 

innebär ett markant ökat ansvars- och risktagande för de enskilda 

föreningsmedlemmarna. Det krävs även särskild kompetens från 

medlemmarna i bostadsrättsföreningens styrelse för att kunna axla ansvaret på 

ett bra sätt.    

Ombildningsfenomenets utbredning har kraftigt minskat utbudet av 

hyresrätter på den svenska fastighetsmarknaden, vilket även innebär att 

upplåtelser av bostadsrätter blivit allt mer förekommande (Armerin & Song 

2009).  

Ombildningsprocessens är en lagstyrd och mycket komplex process. Den 

innefattas av ekonomiska, juridiska, sociala och politiska aspekter. De olika 

aspekterna påverkar de inblandade parterna inför möjligheten till ombildning. 

De blivande bostadsrättsmedlemmarnas värderingar av dessa aspekter är högst 

                                                 
2
 Oscar Carlsson, Fastighetsbyrån, intervju den 20 mars 2013. 
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avgörande för deras ställningstagande. Vad som avgör individernas val styrs av 

en sammanvägd bedömning av aspekterna (Armerin & Song 2009). 

 

1.3. Forskningsfrågor och syfte 

Baserad på ovanstående bakgrund och problemdiskussion utformas följande 

forskningsfrågor;  

 Vilka är drivkrafterna som gör att de boende i hyresrätt vill ombilda till 

bostadsrätt? 

 Vilka ekonomiska förbindelser och risker kan uppkomma vid en 

nyttjanderättsförändring från hyresrätt till bostadsrätt?  

Studien är tänkt att vara beskrivande och delvis förklarande i sin karaktär, med 

syfte att identifiera de boendes drivkrafter inför ombildning till bostadsrätt.  

 

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsen innefattar en förklaring av ombildningsprocessen av kommersiella 

flerbostadshus hyresrätter till bostadsrätter. En fallstudie har gjorts avgränsad 

till de ekonomiska aspekterna, samt ansvar- och risktagandet ur 

bostadsrättsföreningens medlemmars perspektiv. 

Tidsmässiga avgränsningar görs till nutid med stöd från den senaste 

uppdateringen från 2005 av Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för 

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. 

Geografisk avgränsning har gjorts till Sveriges större städer. Fallstudie har 

utförts i Karlstad, men syftar till en mer generell granskning då problemet är 

av generell natur.   

 

1.5. Disposition 

Första kapitlet innehåller en kort presentation av ämnets bakgrund, samt de 

forskningsfrågor och syfte som studien avser.  

I andra kapitlet framförs relevant teori, som ligger till grund för förståelse 

inom ämnet. 
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I tredje kapitlet framgår valet av metod. Här framgår vilken data som har 

används och vilket tillvägagångssätt som studien genomförts på.  

I fjärde kapitlet presenteras studiens empiri. Bestående av kvalitativa intervjuer 

med relevanta respondenter. 

I femte kapitlet analyseras informationen från de kvalitativa intervjuerna med 

stöd av given teori. 

I sjätte kapitlet framgår studiens slutsatser. Kapitlet behandlar även styrkor 

och svagheter med studien, samt förslag till vidare forskning.  
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2. Teori 

I kapitlet framgår studiens teoretiska referensram. Här beskrivs ombildningsprocessen i sin 

helhet, samt grundläggande motivationsteori.   

2.1.  Fastighetsmarknaden för flerbostadshus  

Flerbostadsbeståndet har under flera år haft en stadig ökning i antal. Under 

åren 1990-2007 ökade det svenska flerbostadsbeståndet från omkring 4 

miljoner lägenheter till närmare 4,5 miljoner. Det är en positiv utveckling på 

cirka 10 procent, jämfört med en förhållandevis mindre befolkningsökning på 

omkring 7 procent.   

Hyresrätter är den dominerande nyttjanderätten i flerbostadshusbeståndet, 

trots att det under samma år mellan 1990-2007 skedde en minskning från 75 

procent till 69 procent. Den kraftiga minskningen av hyresrätter kan i stor 

utsträckning förklaras av den kraftiga ökningen av bostadsrätter  

(Boverket 2011).  

Nya bostadsrätter som framförallt tillkommit via nyproduktion, men även 

ombildningsprocessen genom förändring av hyresrätters upplåtelseform, har 

en betydande påverkan (Lind och Lundström 2007). Vid den senaste 

mätningen enligt Statistiska Centralbyrån framgår det att det under år 2010 

tillkom 20 610 stycken nya bostadsrätter genom ombildning. 

 

2.2. Upplåtelseformer 

Upplåtelseformen anger på vilket sätt man förfogar över sitt eget boende. I 

Sverige finns det för flerbostadshus upplåtelseformerna hyresrätt, kooperativ 

hyresrätt, bostadsrätt samt äganderätt. Äganderätt tillämpades tidigare fram till 

första maj 2009 endast för småhus, men är numera även möjlig att tillämpa i 

flerbostadshus i form av ägarlägenheter (Boverket 2011).   

Tillgängligheten, utbredningen och fördelningen av de olika 

upplåtelseformerna, ute i samhället, har en stor social och ekonomisk 

betydelse för enskilda individer och för hela samhällen i stort (Lind och 

Lundström 2007). 
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2.2.1.  Hyresrätt och kooperativ hyresrätt 

En hyresrätt innebär att den boende inte äger sitt boende, utan nyttjar en 

fastighet eller delar av en fastighet av en hyresvärd. Den boende betalar ingen 

insats utan istället en hyresavgift till hyresvärden. I tolfte kapitlet Jordabalken 

återfinns reglerna om hyresrätter, den så kallade hyreslagen, som garanterar 

hyresgäster vissa rättigheter samt innehåller regler vilka är tvingande till 

hyresgästers fördel (Flodin 2008). 

Kooperativ hyresrätt skiljer sig från vanlig hyresrätt genom att hyresvärden är 

en kooperativ hyresrättsförening istället för exempelvis ett fastighetsbolag. För 

att bo i en kooperativ hyresrätt krävs ett medlemskap i föreningen. Vid 

inflyttning erläggs en medlemsinsats och en upplåtelseinsats. Beloppsstorleken 

kan variera från förening till förening och vid eventuell framtida avflyttning 

återgår upplåtelseinsatsen, men däremot inte medlemsinsatsen 

(Konsumentverket 2011). 

Hyrorna i en kooperativ hyresrättsförening beslutas av just föreningen. På så 

vis finns det många likheter med upplåtelseformen bostadsrätt. Genom de 

boendes medlemskap i föreningen har de större möjligheter att påverka 

boendet. Till exempel avgör medlemmarna i vilken utsträckning förvaltningen 

ska ske. Om medlemmarna ska genomföra egna arbetsinsatser eller om 

föreningen ska anlita en leverantör för tjänsten (Konsumentverket 2012). 

Det finns möjlighet att ombilda vanliga hyresrätter till kooperativa hyresrätter, 

genom att föreningen förvärvar den aktuella fastigheten. En sådan typ av 

kooperativ hyresrätt kallas för ägarmodellen. Alternativet är hyresmodellen, 

där föreningen hyr lägenheter som den i sin tur upplåter som kooperativ 

hyresrätt (Konsumentverket 2012). 

 

2.2.2.  Bostadsrätt och äganderätt 

Upplåtelseformen bostadsrätt ger den boende fri nyttjanderätt över sin 

lägenhet. Formellt sett äger den boende inte lägenheten, utan istället är det 

bostadsrättsföreningen som äger hela fastigheten och innevarande lägenheter. 

För att få nyttja bostadsrätten krävs medlemskap i bostadsrättsföreningen, så 

indirekt äger den boende lägenheten tillsammans med de övriga 

medlemmarna, genom andelsrätten i bostadsrättsföreningen (Isaksson och 

Jonsson 2008). 
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Vid förvärvet av en bostadsrätt betalar köparen en köpeskilling till säljaren. 

Utöver det behöver köparen betala en årsavgift till bostadsrättsföreningen. 

Normalt delas årsavgiften upp på årets 12 månader och benämns 

månadsavgift. Avgiften ska täcka bostadsrättsföreningens kostnader för 

underhåll av fastigheten, samt eventuell belåning för den samma 

(Konsumentverket 2012).  

Reglerna för bostadsrätt finns fastställda i bostadsrättslagen. Där framgår det 

bland annat att bostadsrätt klassas som lös egendom och är utmätningsbar. 

Bostadsrätt är därför möjlig att pantsätta som säkerhet för belåning (Isaksson 

och Jonsson 2008).  

Äganderätt skiljer sig från de andra upplåtelseformerna, eftersom den boende 

faktiskt äger lägenheten den bor i. Äganderätten är en relativ ny 

upplåtelseform, som infördes 2009. Den boende har full äganderätt och 

därmed rätt att hyra ut eller sälja lägenheten till vem som helst. De boende i 

ägarlägenheter bildar tillsammans en samfällighetsförening. I föreningen 

beslutas hur fastighetens drift och underhåll ska skötas (Boverket 2011). En 

viktig skillnad jämfört med bostadsrätt är att de boende ansvarar för sitt egna 

enskilda hushåll. Exempelvis behöver de teckna avtal med serviceleverantörer 

på egen hand (Lind och Lundström 2007).    

 

2.3. Bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som inte har något 

vinstintresse, vars ändamål är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i 

föreningens fastighet.  Bostadsrättsföreningen måste bestå av minst tre 

medlemmar och en styrelse ska vara upprättad. En revisor ska utses och 

föreningens stadgar antagas. Stadgarna är de grundläggande reglerna som 

tillsammans med lagbestämmelserna reglerar samarbetet mellan föreningens 

medlemmar. 

Viktiga beslut som angår bostadsrättsföreningen fattas demokratiskt genom 

medlemmarnas deltagande i föreningsstämman. Medans styrelsen sköter den 

löpande förvaltningen av föreningen (Flodin 2008). Vid styrelsemöten 

fastställs beslut angående framtida underhåll och andra ekonomiska frågor. 

Allt ska sedan redovisas för föreningens medlemmar genom en resultat- och 

balansräkning. Revisorns uppgift är att granska föreningens årsredovisning och 

därefter ta ställning till om den utförts enligt ekonomiskt sunda grunder 

(Isacson 2006). 
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2.3.1.  Beskattning av bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening beskattas på samma sätt som en fastighetsägare. 

Föreningen är skyldig att betala fastighetsskatt/kommunal avgift för 

fastigheten. Det finns inte heller någon koppling mellan bostadsrätternas värde 

och fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet beräknas på samma sätt som 

om fastigheten ägdes av en fastighetsägare.  

Däremot skiljer sig bostadsrättsföreningars beskattning av inkomst från övriga 

upplåtelseformer. Bostadsrättsföreningar klassificeras som privatbostads- 

företag om de främst innehåller bostäder upplåtna som bostadsrätt till fysiska 

personer. Som privatbostadsföretag beskattas inte inkomst från fastigheten.  

När fastigheten består till huvudsak av lägenheter upplåtna som bostadsrätter 

kallas föreningen ofta för ”äkta bostadsrättsförening”. Motsatsen är när 

föreningen har stor andel uthyrda lokaler, då klassas den som ”oäkta 

bostadsrättsförening”. Med den titeln är det lätt att föreningen misstas för att 

inte bestå av riktiga bostadsrätter, men civilrättsligt är det inte någon skillnad 

mellan ett äkta och oäkta privatbostadsföretag (Isaksson och Jonsson 2008). 

Gränsen mellan äkta och oäkta bostadsrättsförening går vid 60 procent av 

bostäderna. Det vill säga för att föreningen ska klassas som äkta behöver 60 

procent av föreningens verksamhet bestå av bostadsrätter upplåtna till fysiska 

personer. Givetvis behöver minimum kravet på minst tre bostäder i 

fastigheten också vara uppfyllt (Isaksson och Jonsson 2008). 

Skatteverkets regler redogör hur bedömningen mellan äkta och oäkta förening 

går till. Fördelningen av taxeringsvärdet på marknadshyror och 

bruksvärdeshyror avgör hur bostadsrättsföreningen ska beskattas. Beräkning 

av den totala bruksvärdeshyran, för lägenheter upplåtna som hyresrätt, uthyrda 

i andra hand och upplåtna till juridiska personer, avgör hur stor del som ska 

betraktas som lokalhyresintäkter. Dessa intäkter får uppgå till högst 40 procent 

av den totalt beräknade hyran för att föreningen ska klassificeras som 

privatbostadsföretag. Om intäkterna uppgår till mer än 40 procent blir 

föreningen klassad som ett affärsdrivande företag och behöver beskatta 

därefter, men om föreningen passerar gränsen någon enstaka gång görs 

normalt ingen förändring av beskattningen (Skatteverket 2012).  

När föreningen klassificeras som näringsverksamhet ska hyror och årsavgifter 

tas upp som intäkt. Från intäkterna har föreningen rätt att göra avdrag för till 

exempel driftkostnader, räntor, styrelsearvoden och värdeminskningsavdrag. 
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Den kvarvarande vinsten ska beskattas med 28 procent (Isaksson och Jonsson 

2008). 

2.4. Fastighetsfinansiering 

På den svenska bolånemarknaden sker huvudparten av utlåningen via 

bolåneinstitut, även kallade hypoteksbolag. Dessa hypoteksbolag är 

sammankopplade med olika banker, som ofta är ägare till hypoteket. Till 

exempel de två marknadsledande hypoteken, Stadshypoteket AB och 

Swedbank Hypotek som ägs av Svenska Handelsbanken och Swedbank. 

Bostadsinstituten vill känna en tillräckligt stor säkerhet när de lånar ut pengar 

till låntagaren. Ofta bedöms säkerheten utefter låntagarens 

återbetalningsförmåga och kassaflöde, kombinerat med någon form av 

säkerhet. Till exempel vid ombildning där fastigheten tas som säkerhet för 

belåningen. För att en bostadsrättsförening ska kunna belåna fastigheten i 

form av fast egendom krävs det inskrivna pantbrev. Eftersom långivaren inte 

kan ta hela fastigheten i sin besittning används pantbrev som säkerhet. Det går 

inte att belåna till ett högre belopp än vad som finns inskrivet i pantbrevet. 

Belåningen kan ibland förstärkas i form av personlig borgen eller någon annan 

typ av säkerhet för långivaren. Det är upp till långivare och låntagare att avtala 

vad som skall gälla (Råckle 2008). 

I Sverige ansvarar Riksbanken för penningpolitiken och målet är att 

upprätthålla ett fast penningvärde med hög prisstabilitet. Riksbankens 

viktigaste verktyg för att uppfylla målet är reporäntan. Det är den räntan som 

bankerna får låna eller placera till på kort sikt i Riksbanken (Riksbanken 2012).  

Med reporäntan kan Riksbanken styra de korta marknadsräntorna och på så 

vis även bankernas utlåningsräntor. De längre bundna lånen styrs inte på 

samma sätt utan är istället beroende av obligationsräntorna, som i sin tur 

påverkas av inflationsförväntningar (Råckle 2008). Förenklat kan man säga att 

den korta räntan styrs av situationen i Sverige, medans de långa bundna 

räntorna påverkas av världsekonomin och det internationella ränteläget 

(Swedbank 2012).     

Från och med första oktober 2010 infördes det så kallade bolånetaket. Tidigare 

var det vanligt att belåna sin bostad till 100 procent, men i och med 

bolånetaket sattes en gräns vid 85 procent. Regeln infördes av 

Finansinspektionen för att hindra banker från att använda högre 

belåningsgrader som konkurrensmedel, samt för att bättre skydda låntagare 

från svängningar på bostadsmarknaden. Med det menas ökad marginal vid 
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prisnedgångar, vilket är positivt både för låntagare och långivare i ett 

framtidsperspektiv (Finansinspektionen 2010). 

Den totala belåningen delas upp på olika sätt hos olika banker. Exempelvis 

erbjuder Swedbank och dess hypoteksbolag Swedbank Hypotek 75 procent i 

bottenlån (Swedbank 2012), medans statligt ägda SBAB Bank erbjuder 

bottenlån upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde (SBAB Bank 2012).  

Med bottenlån menas den del av belåningen som lämnas mot en säkerhet med 

bäst förmånsrätt, det vill säga långivaren har bäst rätt att få tillbaka sin fordran 

av den totala belåningen. Utöver bottenlån erbjuder bankerna topplån, dessa 

lån har sämre säkerhet än bottenlånen (Råckle 2008). Topplån är en större risk 

för långivaren och därför är det vanligt att räntesatsen är högre än vid 

bottenlån. Om fastigheten sjunker i värde och säljs är det först och främst den 

egna kontantinsatsen som låntagaren förlorar. Om värdet sjunker så pass 

mycket att det inverkar på belåningen är det topplånet med sämst förmånsrätt 

som tappar sin säkerhet först.  

Vid belåning ställer ofta bankerna krav på amortering. Under olika tidsepoker 

har amorteringen byggts upp på olika sätt. Förr var det vanligt med 

annuitetslån. Denna variant bygger på att låntagaren har lika stora avgifter vid 

varje betalningstillfälle. Förhållandet mellan amortering och ränta förändrades 

hela tiden, så att den regelbundna avgiften var lika stor vid varje tillfälle. 

Numera är serielån den dominerande varianten, där en amorteringsplan är 

bestämd för lånets löptid och oberoende av räntan. 

Den vanligaste amorteringsformen är rak amortering, då låntagaren erlägger ett 

bestämt belopp årsvis för krediten. Oftast delas beloppet upp och betalas i 

samband med räntebetalningen, vilket normalt infaller månadsvis eller 

kvartalsvis. Storleken på amorteringen bestäms av låntagaren, även om 

långivaren ofta har ett minimum krav för hur stort belopp som ska erläggas. 

Detta belopp styrs av långivarens säkerhetsrisk. Det vill säga vad lånet har för 

säkerhet och värdet på detta, samt belåningsgraden i förhållande till det värdet. 

I Sverige är den genomsnittliga amorteringstakten cirka 1,5 procent, vilket är 

lågt sett ur ett globalt perspektiv. Bankerna erbjuder olika löptider för bolån, 

men vanligtvis ligger löptiden inom spannet 30 till 50 år (Råckle 2008).   
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2.5.  Värdering av bostadsrätt 

Att säga sig vara ägare till en bostadsrätt är fel, korrekt uttryckt är att ha 

nyttjanderätten till en lägenhet och motsvarande andel i bostadsrätts- 

föreningen. Lägenheten är fritt överlåtbar på bostadsrättsmarknaden. 

Marknadens konsumenter består i huvudsak av vanliga privatpersoner och det 

är också dessa konsumenter som bestämmer priserna på marknaden. En 

mycket avgörande faktor för lägenhetens pris är avgiften som betalas till dess 

bostadsrättsförening. Avgiften styrs till stor del av föreningens belåningsgrad 

och underhållskostnader.  

Andra faktorer som påverkar konsumenternas pris är antal rum, area, 

geografiskt läge, placering i fastighet, omgivning och givetvis skicket på 

lägenheten. Men det finns också faktorer som är mycket viktiga men som 

konsumenterna sällan tar hänsyn till. Dit hör kunskap om 

bostadsrättsföreningens ekonomi, fastighetens skick och framtida avgiftsuttag.  

Konsumenterna tenderar att se ur ett kortsiktigt nuläges perspektiv, vilket gör 

att marknaden inte heller tar hänsyn till dessa faktorer. Som medveten 

konsument är det dock bra att tänka på alla faktorer när man ska värdera en 

lägenhet inför ett förvärv och beräkna boendekostnadskalkylen (Råckle 2008). 

På en fungerande bostadsrättsmarknad är bostadsrättsföreningarna beredda att 

betala mer än fastighetsinvesterarna, eftersom de har möjligheten att värdera 

varje lägenhet var för sig. Vid fenomenet ombildning övergår nyttjanderätten 

till lägenheten från en marknad till den andra. Lägenheten går från hyresrätt 

och bruksvärdesystemet, till bostadsrättsmarknaden där det råder fri 

prissättning och anpassning till betalningsviljan. Det är denna 

övergångsskillnad som gör att ombildning ofta är en ekonomiskt lönsam affär 

för alla parter.  

Bostadsrättsföreningen lyckas oftast få tillgång till ett relativt stort kapital 

genom belåning, där en del av fastigheten lämnas som säkerhet samt att även 

medlemmarnas bostadsrätter kan värderas var för sig. Detta kan i sin tur 

resultera i en förhållandevis stor insats till föreningen. På så vis är 

bostadsrättsföreningen och dess medlemmar ofta villiga att kunna betala lite 

högre köpeskilling än om fastigheten skulle säljas på marknaden till 

fastighetsinvesterare. 

Vid ombildning är det vanligt att hyresgästerna får möjlighet att låna till hela 

lägenhetens köpeskilling. Detta är möjligt eftersom lägenheten värderas till ett 

lägre värde vid ombildningen. Normalt sett innebär det att den maximala 
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insatsen från en bostadsrättsmedlem är bottenlånsmöjligheten av det 

beräknade värdet på bostadsrätten efter ombildning. Systemet används för att 

hyresgästerna inte ska behöva offra eget kapital bara för att deras nyttjanderätt 

ska omvandlas från hyresrätt till bostadsrätt (Isaksson och Jonsson 2008). 

 

2.6.  Ombildning - från hyresrätt till bostadsrätt 

Ombildning innebär att en hyresfastighet köps av en bostadsrättsförening och 

på så sätt ändras upplåtelseformen från hyresrätt till bostadsrätt. För att en 

ombildning ska komma till stånd krävs att tre grundläggande krav uppfylls. En 

kvalificerad majoritet om två tredjedelar av de boende måste vara för 

ombildning. Hyresgästerna måste också vara folkbokförda på 

lägenhetsadresserna och vara medlemmar i den bildade bostadsrättsföreningen 

(Isaksson och Jonsson 2008). 

Ombildningsprocessen kan starta från två håll. Antingen vill fastighetsägaren 

sälja genom ombildning eller så kommer initiativet från hyresgästerna. 

Hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening som sedan köper fastigheten. 

Hyresgäster som inte vill ombilda har rätt att bo kvar och fortsätta hyra sin 

lägenhet, men istället hyr de av bostadsrättsföreningen (Armerin och Song 

2009). 

 

2.7. Juridik 

I lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller 

kooperativ hyresrätt (SFS 1982:352) framgår hyresgästernas rätt till att förvärva 

den aktuella fastigheten, genom bildandet av bostadsrättsförening. 

En bostadsförening klassas som en ekonomisk förening eftersom dess 

ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Efter att 

föreningen registrerats har den rätt att förvärva rättigheter och ikläda sig 

skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. För 

föreningens förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar (SFS 1987:667).  

Således sker förvärvet mellan fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen i 

enlighet med köplagen (1990:931) båda parter är klassade som juridiska 

personer och täcks därmed inte av konsumentskyddet i konsumentköplagen 

(1990:932).  

Ombildningslagen förklarar också att den aktuella fastigheten inte får innehålla 

färre än tre lägenheter för att ombildning överhuvudtaget ska kunna ske, samt 
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hur själva processen går till med intresseanmälan och hembud. Dessa begrepp 

granskas närmare i kommande stycken. 

 

2.8. Ombildningsprocessen 

Som ovan nämnt kan initiativet till ombildning komma från två olika parter. 

Antingen är det fastighetsägaren som vill sälja och frågar hyresgästerna om de 

är intresserade av att köpa eller så kommer initiativet från hyresgästerna som 

tillsammans bildar en bostadsrättsförening. Oavsett var initiativet kommer 

ifrån är det de boende som ska vara drivande vid ombildningsprocessen 

(Armerin och Song 2009).  

Först och främst behöver de bilda en bostadsrättsförening. Föreningen måste 

bestå av minst tre medlemmar eftersom det krävs det samma antalet 

styrelseledamöter, var av en utses till ordförande. Styrelsen ska utforma 

föreningens stadgar, samt välja ett namn som måste innehålla ordet 

bostadsrättsförening. Därefter ska föreningen ansöka om registrering vid 

Bolagsverket, vid ansökan ska föreningens stadgar bifogas (Isaksson och 

Jonsson 2008) 

      
Figur 1: Översiktlig bild av ombildningsprocessen (Bjurfors 2012). 

 

2.8.1.  Intresseanmälan 

 

När bostadsrättsföreningen väl är bildad och registrerad hos Bolagsverket 

behöver medlemmarna försäkra sig om rätten till att köpa fastigheten. Detta 
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görs genom en intresseanmälan till rådande inskrivningsmyndighet. Om 

bostadsrättsföreningen gör en intresseanmälan som godkänns betyder inte det 

att hyresgästerna vill ombilda. Först vid en bolagsstämma beslutas om en 

ombildning ska ske eller inte. Det krävs att två tredjedelar av medlemmarna är 

för förslaget.  

Om bostadsrättsföreningen redan kommit överens om affären med 

fastighetsägaren behövs ingen intresseanmälan, men för att hindra 

fastighetsägaren från att sälja till någon annan är anmälan nödvändig. 

Bostadsrättsföreningen gör genom intresseanmälan anspråk på att få köpa 

fastigheten. Fastighetsägaren är då skyldig att erbjuda förvärv av fastigheten till 

bostadsrättsföreningen, detta erbjudande kallas hembud (SFS 1982:352). 

Nästa steg i ombildningsprocessen är att fastighetsägaren och bostadsrätts- 

föreningen kommer överens om priset och övriga villkor för köpet. Detta sker 

ofta genom en komplicerad förhandling parterna emellan. Det är vanligt att 

bostadsrättsföreningen anlitar en ombildningskonsult, för att få 

spetskompetens. När parterna kommit överens ska ett köpeavtal upprättas, 

men för att bostadsrättsföreningen ska lyckas få belåning krävs en väl 

utarbetad ekonomisk plan (Stockholms stad 2012). 

 

2.8.2.  Besiktning 

Efter att intresseanmälan har registrerats bör fastigheten genomgå en 

besiktning för att säkerhetsställa dess skick, men också för att enklare kunna 

beräkna kostnader för framtida reparationer. Besiktningen hjälper också till vid 

fastställande av priset på fastigheten.  

Vid en besiktning bör framförallt tak, rörstammar och elsystem besiktigas 

(Konsumentverket 2012).  

 

2.8.3.  Ekonomisk plan 

När besiktningen är klar har bostadsrättsföreningens styrelse underlag för att 

upprätta en ekonomisk plan. Planen krävs för att få rättighet att upplåta 

lägenheterna till bostadsrätt (SFS 1991:614). Den ekonomiska planen ska 

granskas och godkännas av två intygsgivare. Det finns i dagsläge ett 80-tal 

godkända intygsgivare i Sverige. De är utsedda av Boverket och anses ha den 
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kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna avgöra kvalitén på den 

ekonomiska planen (Ombildningskonsulterna 2012). 

Intygsgivarna ska ha en helt neutral syn på den ekonomiska planen och får 

således inte ha någon koppling till bostadsrättsföreningen. Det är 

bostadsrättsföreningen som väljer intygsgivare, ofta med hjälp av den 

företrädande ombildningskonsulten (Boverket 2012). Kraven på intygsgivarna 

har skärpts under de senaste åren. Numera är intygsgivarna 

skadeståndsskyldiga gentemot föreningen och dess medlemmar om de av 

oaktsamhet begått fel vid granskning av den ekonomiska planen (Isaksson och 

Jonsson 2008). Under de senaste åren har fler ombildningsfall 

uppmärksammats i media då intygsgivare missköt sitt granskningsuppdrag 

(Bofakta 2011). För ett par år sedan drog Boverket in behörigheten för två 

intygsgivare som intygat ekonomiska planer utan att haft tillräckligt med 

underlag (Boverket 2010).     

Efter godkännande ska planen skickas in till Bolagsverket för registrering 

(Boverket 2009). Den ekonomiska planen ska visa hur föreningen tänker 

finansiera förvärvet av fastigheten, samt hur framtida kostnader för 

reparationer och dylikt ska täckas finansiellt. Det är viktigt att planen påvisar 

att bostadsrättsföreningen är ekonomisk stabil, då den ligger till grund för all 

belåning. Både belåning för bostadsrättsföreningen och för dess medlemmars 

privata belåning. Banker och övriga bolåneinstitut grundar belåningen på 

information från den ekonomiska planen (Boverket 2007).  

 

2.8.4.  Finansiering 

Fastigheten ska finansieras med hjälp av insatser och årsavgifter från de 

boende. Hur finansieringen utformas beror på hur förhållandet mellan insats 

och årsavgift fördelas för lägenheterna. Det finns inga bestämmelser som säger 

hur förhållandet ska utformas. Lägenheter som är lika stora behöver inte 

nödvändigtvis ha en lika hög insats. Tanken är att de som är kapitalstarka och 

vill åt en lägre årsavgift ska kunna betala en högre insats eller tvärtom 

(Boverket 2007). 

Sällan räcker insatserna för att köpa fastigheten, då behöver 

bostadsrättsföreningen teckna lån för resterande del av förvärvskostnaden mot 

en säkerhet i fastigheten. Fördelaktigast är att ta in offerter från flera olika 

låneinstitut, för att pressa fram de bästa räntevillkoren. Dessutom behöver 

varje hyresgäst finansiera respektive insats. Ofta behöver även detta ske genom 



 21 

belåning hos ett kreditinstitut. Det är ofta fördelaktigt att kombinera dessa två 

belåningar med varandra. Det vill säga att bostadsrättsföreningen och varje 

enskild hyresgäst belånar hos ett och samma kreditinstitut (Konsumentverket 

2012).  

Om de boende lägger en hög insats behöver inte föreningen ta lika mycket i 

lån och på så vis blir inte räntekostnaderna lika höga. Räntekostnader som 

oftast ska finansieras av årsavgifterna, som därmed inte behöver vara lika 

stora. 

Om föreningen lyckas maximera insatserna ges bättre möjlighet till bra 

räntevillkor, eftersom föreningen inte behöver en lika hög belåning som om 

insatserna är låga. De flesta bolåneinstitut styr räntevillkoren efter 

belåningsgrad och ju högre insatsen är desto lägre blir denna grad (Boverket 

2007).  

 

2.8.5.  Köpstämma 

När bostadsrättsföreningen och dess medlemmar ordnat belåning både för 

fastigheten och lägenheterna är det dags att kalla till köpstämma. Det är vid 

köpstämman som det slutgiltiga beslutet tas, om ombildningen ska ske eller 

inte. Eftersom det är ett viktigt beslut bidrar myndigheter ofta med 

observatörer för att säkerhetsställa så att allting går rätt till.  

Vid köpstämman måste två tredjedelar av medlemmarna rösta för ombildning, 

samt vara folkbokförda på fastighetens adress för att det ska bli affär. De 

medlemmar som inte är intresserade av att ombilda till bostadsrätt kan ändå 

rösta ja till ombildning och bo kvar i sin hyresrätt (Isaksson och Jonsson 

2008). 

 

2.8.6.  Köpekontrakt och upplåtelseavtal 

Med godkännande av förvärv från köpstämman återstår själva köpekontraktet. 

I kontraktet ska pris, tillträdesdag, garantier och eventuella friskrivningar klart 

framgå. 

När köpet sedan är klart ska föreningen upplåta lägenheterna till bostadsrätt. 

Detta sker genom ett upplåtelseavtal mellan medlemmen och föreningen. 

Processen är lagstadgad i bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Det är bara första 

gången som bostadsrätten överlåts mellan medlemmen och föreningen. När 
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bostadsrättsinnehavaren ska sälja skrivs överlåtelseavtalet istället mellan denne 

och köparen, men indirekt är ändå föreningen det beslutande organet, 

eftersom de måste godkänna köparen för att överlåtelsen ska vara giltig. Den 

som väljer att inte delta i ombildningen utan istället bo kvar i sin hyresrätt som 

hyresgäst får bostadsrättsföreningen som hyresvärd. 

När det är dags för tillträde ska ett köpebrev undertecknas, vilket oftast sker 

hos det kreditinstitut som bostadsrättsföreningen valt att ta sin belåning hos. 

Köpebrevet är ett bevis på att betalning skett av fastigheten. För att 

bostadsrättsförening en ska bli lagfarna ägare av fastigheten behöver de ansöka 

om lagfart hos inskrivningsmyndigheten (Omboende 2012). 

2.9. Motivationsteori 

Den teoretiska referensramen har i tidigare text belyst ombildningsprocessens 

uppbyggnad, regelverk och lagtexter. För att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor följer här grundläggande motivationsteori.  

Det finns ett flertal klassiska motivationsteoretisker som alla har sin egen 

vinkling av hur motivation uppstår. För att kunna tillämpa teorierna i 

praktiken krävs djup kunskap och insikt. Vid ytlig kännedom är risken stor att 

teoriernas grundpremisser misstolkas och används på ett inkorrekt sätt (Hein 

2012). Uppsatsens omfattning gör det svårt att presentera dem alla. Vi har 

därför valt att lyfta fram den mest klassiska teorin från Abraham Maslow, samt 

den lite mer förenklade teorin från David McClelland. Eftersom uppsatsens 

forskningsfrågor syftar till drivkrafter inför ombildning kommer vi även 

tillämpa förväntningsteori, som bygger på individens förväntningar inför 

handlingen. 

 

2.9.1. Maslows behovsteori 

Den kanske mest kända motivationsteoretikern är Abraham Maslow.  

Maslows (1995) berömda behovspyramid bygger på fem behovsnivåer som är 

ordnade hierarkiskt på följande sätt: 

1. Fysiologiska behov. 

2. Trygghetsbehov. 

3. Behov av gemenskap. 

4. Behov av uppskattning. 
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5. Behov av självförverkligande.  

De fyra första nivåerna syftar till mycket primära behov. I den första 

behovsnivån tar Maslow upp sömn och hunger som exempel. Även de 

följande tre nivåerna syftar till väldigt primära behov som trygghet, kärlek och 

uppskattning. Maslow (1987) anser att behovet i den första nivån måste vara 

tillräckligt uppfyllt för att ett nytt behov ska kunna träda fram i nästa nivå. De 

fyra första behoven är alla av sådan art att de bottnar i briststillestånd. När 

individen känner sig tillräckligt tillfredsställd i de fyra första behovsnivåerna 

kan behov från den sista nivån uppkomma.  

 

2.9.2. McClellands behovsteori 

En annan känd behovsteoretiker vara David McClelland. Till viss del baserar 

sig hans teori på samma antaganden som Maslows teori, men det finns tydliga 

skillnader. 

McClellands teori bygger på tre behov:  

 Maktbehov 

 Behovet av gemenskap 

 Prestationsbehov 

Till skillnad från Maslow utgår inte McClelland från någon hierarkisk 

rangordning. Han placerar dem istället längs ett kontinuum, där det alltid är ett 

specifikt behov som dominerar i förhållande till de två andra. McClelland är 

inte heller lika fokuserad på behov som bottnar i briststillestånd. Han anser att 

behov inte är något medfött utan något vi tillägnar oss. Individens behov och 

drivkraften hos de olika behoven skapas och påverkas av en rad faktorer, som 

exempelvis uppväxt, kulturell bakgrund och förändrade livsvillkor  

(McClelland 1967). 

 

2.9.3. Förväntningsteori 

Ovanstående behovsteorier från Maslow och McClelland förklarar hur behov 

är uppbyggt, men de tar mindre hänsyn till individens förväntningar på 

handlingen. Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är det högst 

intressant vad individen har för förväntningar. Individen kan omöjligt veta 

exakt vad den får när den säger ja eller nej till ombildning. Varje ombildning är 
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unik i sitt slag. Grundtanken i förväntningsteorin är som namnet antyder att 

det som styr individens handlingar är de förväntningar som han eller hon har 

på att handlingarna ska leda till önskat resultat. Individens förväntningar styrs 

till stor del av individens kunskap inom ämnet och information från 

referenspersoner. 

Förväntningsteorin är i stort sett förknippad med ett enda namn, Victor H 

Vroom (1995). Vroom var väldigt matematiskt inriktad och sammanfattade 

därför teorin i en matematisk formel: 

 

Valens * Förväntning = Motivation 

Valens är det värdet som anger om individen är positiv eller negativ till 

handlingen. Valensvärdet är positivt om individen föredrar handlingen och 

negativt om denne inte gör det. 

I ett exempel relaterat till ombildning kan valensfaktorn vara;  

Hyresgästen får köpa lägenheten under marknadsvärdet.  

De flesta ser nog positivt till valensvärdet ovan, men hur stor drivkraft och 

motivation individen kommer ha till handlingen styrs också av 

förväntningarna. Det ekonomiska exemplet är bara ett av flera 

ställningstaganden som individen ställs inför vid en ombildning. Det är 

individens sammanvägda bedömning av ekonomiska, sociala och kulturella 

faktorer som avgör motivationen till ombildning (Armerin & Song 2009).   
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3. Metod 

Kapitlet utgörs av förklaringar till det beslut och undersökningsmetoder vilket står till grund 

för uppbyggnaden av denna studie. 

3.1.  Vetenskaplig metod  

För att få rättvisande information till stöd för analys av uppsatsens 

problemformulering har en empirisk undersökning utförts.   

Den tillämpade undersökningsprocessen syftar till leda till en värdering av den 

utförda undersökningens totala giltighet, i form av tillförlitlighet, intern och 

extern giltighet. Målsättningen är att så nära som möjligt påvisa den teoretiska 

verkligheten till vilka faktorer som påverkar en bostadsrättsförenings 

medlemmar i samband med en ombildningsprocess från hyresrätt till 

bostadsrätt. 

 

3.2.  Undersökningsprocessen 

Förutsättningarna kring uppsatsens frågeställningar leder till en utformning av 

undersökningar. Eftersom relevans och trovärdighet ständigt är närvarande 

begrepp kring en empirisk undersökning krävs en tillämpning av metoder för 

att på bästa sätt kunna tillgodogöra studiens insamlade data. För att skapa hög 

giltighet och tillförlitlighet till hela undersökningsprocessen utförs sedan en 

analys av undersökningens resultat. 

 

3.2.1.  Problemställning 

Utgångspunkten för den empiriska undersökningen är uppsatsens 

frågeställning, det vill säga vilka motiv som ligger till grund för viljan hos 

boende i kommersiella flerbostadshus att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 

Samt vilka ansvar- och risktaganden de blivande 

bostadsrättsföreningsmedlemmarna ställts inför. 

Frågeställningar leder till specifika spekulationer och hypoteser, vilket därför 

kräver empiriska undersökningar för att kunna göra antaganden eller för att 

förkasta.  

Avgränsningar görs explicit och problemställningen konkretiseras för att 

kunna undersökas empiriskt (Jacobsen 2002). 
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3.2.2.  Undersökningsutformning 

En extensiv undersökningsutformning eftersträvats för att uppnå hög giltighet 

och trovärdighet. Detta för att kunna generalisera resultatet, genom att 

individers eget tyckande och skillnader blir mer försumbara (Jacobsen 2002). 

Av naturliga och praktiska skäl finns det dock en begränsning i 

informationsmängdens storlek vid utformningen av denna uppsats. 

Genom försök till en djupgående inriktning och en intensiv uppläggning av 

undersökningarna blir utgångspunkten i att finna variationer och skillnader, 

men även framförallt likheter och samtycke omkring ombildningsfenomenets 

drivkrafter för bostadsrättsföreningars medlemmar. 

 

3.2.3. Metodtillämpning 

Kvantitativa undersökningarna anses ofta besitta en hög intern giltighet 

(Jacobsen 2002). Metoden för en sådan undersökning har dock i denna studie 

ansetts vara för resurskrävande, vilket gjort att den inte tillämpats.  

För att ändå kunna påvisa individers personliga upplevelser och tolkningar av 

situationen i ord, bearbetas empirin enligt en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

ansatsen är mer flexibel än de kvantitativa och ger en mer öppen, individuell 

och unik förståelse av situationen från varje undersökning. Därför har denna 

metodansats ansetts vara den mest relevanta och lämpliga för uppsatsen. 

Respondenterna ges möjlighet att själva svara på intervjuerna med egna ord 

och utifrån egen erfarenhet och kunskap berörande ombildningsprocessen.  

 

3.2.4.  Datainsamling 

Valet av metod för datainsamling har alltid en betydande påverkan för 

resultatet av underökningen. För att uppfylla en hög giltighet och tillförlitlighet 

vid insamling av kvalitativdata har öppna och individuella intervjuer i denna 

studie ansetts som den mest lämpliga metoden. Det finns få begränsningar på 

uppgiftslämnarens information och den kännetecknas av datainsamling i form 

av ord, meningar och berättelser (Jacobsen 2002). Genom de öppna och 

individuella intervjuerna är syftet att så lite som möjligt påverka utfallet från 

respondenterna.    
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Intervjuerna har dels utförts ansikte mot ansikte men även över telefon. En 

viss begränsning till antalet utförda individuella intervjuer har dock upplevts på 

grund av dess tidsåtgång och mängd datainsamling. 

Stor vikt har lagt vid en korrekt utformning av frågeställningarna för att uppnå 

så konkreta indikationer som möjligt av resultatet för att slutligen uppnå en 

standardisering av datainformationen.  

3.2.1. Urval 

Eftersom det vid kvalitativa undersökningarna finns svårigheter att insamla 

och belysa hela den berörda populationens intressen och åsikter, har en 

urvalsram satts upp till ändamålsorienterade enheter, när denna studie har 

genomförts. Det är en avgränsning från studiens tänkta population (Jacobsen 

2002), vilket utgörs av Sveriges befolkning.  

Urvalsramen i denna undersökning begränsas till ett antal 

bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i nybildade bostadsrättsföreningar, 

inblandade bostadsrättsföreningar, ombildningskonsult och kreditinstitut som 

vanligen är inblandat i ombildningsprocesser.  

Urvalet är resultatet av vad som varit praktiskt möjligt och tillgängligt i 

samband med studiens datainsamling (Lundahl & Skärvad 1999). Av naturliga 

skäl, ett bekvämlighetsurval, kan merparten av respondera återfinnas i 

Karlstad. Detta på grund av kontaktnätet som varit tillgängligt under studiens 

utförande. Från urvalsramen har respondenter slumpvis valts ut genom 

respons från tillfrågade enheter inom urvalsramen. 

Den intagna informationen syftar till att resultera i en representativ bild av den 

berörda populationens ståndpunkt. Urvalets storlek av antal respondenter, 

vägs mot risker i exempelvis bortfall av enheter från den teoretiska 

populationen och även naturligen från den faktiska populationen (Jacobsen 

2002). 

 

3.2.2. Analys 

Det finns en begränsning till att genom det givna informationsresultatet kunna 

bevisa den totala verkligheten. Insikter och information har kombinerats och 

kopplas samman för att kunna resultera i mönster ur informationen från 

undersökningen (Jacobsen 2002). Målet med detta är att istället påvisa en mer 

generell verklighet av ämnet. 
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Studiens kvalitativa undersökning från de öppna och individuella intervjuerna 

har resulterat i en mängd olika nyanser, ståndpunkter och perspektiv av det 

undersökta fenomenet. Genom analysen sker en reducering av komplexiteten 

vilket ger en enklare och mer strukturerad överblick av resultaten.  

 

3.2.3.  Tillförlitlighet 

För att minska problem med validitet och reliabilitet, det vill säga giltighet och 

tillförlitlighet, sker en kritisk granskning av undersökningarnas resultat. För att 

påvisa resultatets giltighet sker en prövning av undersökningarnas resultat 

jämförs med slutsatser från tidigare forskning (Jacobsen 2002).  

För att skapa en hög tillförlitlighet, extern giltighet, som slutligen kan leda till 

en viss generalisering av det undersöka fenomenet, har en kritisk anblick 

riktats till urvalet av de undersökta enheterna. För att den givna informationen 

ska vara av tillräckligt hög reabilitet har målsättningen varit att försöka 

undersöka de mest lämpade och aktuella urvalet.  

 

3.2.4. Tolkning av resultat 

De kvalitativa undersökningsmetoderna har krävt en kritisk granskning av 

urvalet av uppgiftslämnare, insamlingsmetoden av data, giltigheten och 

tillförlitligheten. Resultaten och analyserna av undersökningar har inte varit 

helt entydiga. Resultatens dubbeltydighet har resulterat i att tolkningar av 

undersökningarna blivit ett faktum genom en tolkningsprocess. 

Undersökningarna jämförs med befintlig teori, vilket möjliggör 

resultattolkningar där information kan bekräftas eller förkastas (Jacobsen 

2002). 

Begränsningar finns till att kunna angripa alla relevanta förhållanden till de 

empiriska undersökningarna (Jacobsen 2002). Teorin är en förenkling av en 

komplicerad verklighet vilket i denna studie därför jämförs med utfallet av de 

empiriska undersökningarna. Med hjälp av teorin har iakttagelser kunna sättas 

in i större sammanhang och därmed resulterat en större förståelse av det 

undersökta fenomenet. 
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4. Empiri 

Kapitlet sammanfattar respondenternas svar från de intervjuer och undersökningar som 

genomförts. 

4.1.  Kvalitativ undersökning 

Nedan följer en sammanställning av den kvalitativa undersökningen. Intervjuer 

har genomförts med bostadsrättshavare, hyresgäster, ombildningskonsulter, 

mäklare och representant för bolåneinstitut.  

 

4.1.1. Bostadsrättsföreningen Kanalhusen,  
                Bostadsinnehavare Klas Ördell 

För att kunna få en bättre förståelse till varför bostadsrättsföreningen 

Kanalhusen relativt nyligen bildades och efter det genomgick ombildning från 

hyresrätter till bostadsrätter, har en muntlig intervju genomförts den sjätte maj 

2012, med bostadsrättsinnehavare i föreningen Klas Ördell.  

Han har varit boende snart två år i fastigheten på Norra Strandgatan 1. 

Anledningen till att han först valde att bosätta sig i en av fastighetens 

dåvarande hyresrätter var framförallt svårigheten att förvärva en 

bostadsrättsupplåtelse i en då tillfredställande och passande lägenhet. Boende i 

Karlstad var för honom en nödvändighet eftersom den treåriga 

fastighetsekonomiska utbildningen planerades av honom att utföras vid 

Karlstads universitet. 

Ombildningen fick sitt slutliga genomförande den femte december 2011 vilket 

var något Klas Ördell var väldigt positivt inställd till. Att processen hade 

kommit på tal redan tidigare bland ett fåtal av fastighetens dåvarande 

hyrestagare var något han inte var medveten om innan han informerades av 

den anlitade ombildningskonsulten.  

Bostadsrättföreningen hade även försökt tre år tidigare, 2008, att överta 

fastigheten genom ombildning av den dåvarande fastighetsägaren. En process 

och önskan som då inte kunde uppfyllas och fastigheten överläts istället till 

Apartment Bostad.  

Det var enligt Klas Ördell bostadsrättsföreningens ordförande Anders 

Wickström som var drivande i den inledande processen och att kontakten med 

ombildningskonsulterna Bra Boende Centralt (BBC AB) möjliggjordes. Klas 
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Ördell informerades i inledningen via brev från ombildningskonsulter att 

möjligheten till en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter kunde vara 

aktuell. Ganska omgående var hans intryck att processens genomförande 

skulle leda till en för honom privat ganska säker investering.  

Den inledande processen inför ombildningen fortlöpte med ett femtal 

organiserade möten mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och 

ombildningskonsulterna på Bra Boende.  Mötenas syfte var att ge 

medlemmarna möjligheten till en ökad insikt och förståelse över 

ombildningsprocessen och dess innebörd. Dock anser Klas Ördell att det till 

stora delar kändes som en övertalningsprocess till de dåvarande hyrestagarna 

från ombildningskonsulterna.  

Enligt han var påtryckningarna till föreningarnas medlemmar stora från 

ombildningskonsulterna och byggde till största delen på att innebörden av en 

ombildning med fastighetens attraktiva och centrala läge slutligen med stor 

säkerhet skulle innebära en vinst för innehavaren, vid en senare eventuell 

framtida försäljning. Även att det skulle innebära en billigare månadskostnad 

med tanke på de avgifter som påverkar medlemmar i bostadsrättföreningen, 

var något som ofta kom på tal från ombildningskonsulterna.  

Process var han redan positivt inställd till, men reagerade dock över 

ombildningskonsulternas, enligt honom, enda vilja att bara få föreningen 

bakom sig för att kunna genomföra processen utefter det då befintliga anbudet 

från fastighetsägaren Apartment Bostad. Det var först efter påtryckningar från 

bostadsrättsföreningen som förhandlingar om den slutgiltiga köpeskillingen 

inleddes. Vilket slutligen innebar en nedsättning till förenings fördel av 

köpeskillingen med tio miljoner.  

Det var framförallt en del äldre boende i fastigheten som var mer negativt 

inställda till ombildningen. Anledningen som Klas Ördell uppfattade under 

föreningens möten var bland annat osäkerheten och en negativ inställning till 

en större belåning. Belåning var dock inget Klas Ördell oroade sig för, men 

samtal med banken samt att hans mamma gick i borgen för honom var 

nödvändigt för att han skulle kunna genomföra affären, eftersom han inte har 

haft en fast inkomst under de senaste åren. Föreningen erbjöds förövrigt en 

hundraprocentig belåning från SBAB Bank AB.  

Under årsstämman röstades ombildningsprocessen slutligen igenom med en 

kvalificerad majoritet. Endast en nejsägare var närvarande vid stämman, dock 

innebär en frånvarande även ett nej vilket ej gav anledning till det negativt 

inställda till processen att närvara i lika stor grad.  Det var överlag de äldre i 
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föreningen som var mest skeptiska till ombildningsprocessen och framför allt, 

enligt Klas Ördell, troligen negativa till att sätta sig i belåning på ”ålderns 

höst”.  

Billigare boende och den enligt många eventuella framtida försäljningsvinsten 

var det som lockade Klas Ördell till att rösta ja till ombildningen.  Det fanns 

överlag inte några större tveksamheter till processen och inte heller det ökande 

ansvaret som medlem i en bostadsrättsförening innebär, var något som väckte 

oro eller kändes negativt påverkande.  

Det enda som han var lite oroad över var det, enligt honom, ganska snålt 

tilltagna avsättningarna enligt den ekonomiska planen till reparationsfonderna. 

Han fick intryck av att boendekonsulterna var mer inriktade på att kunna visa 

upp bra siffror, för att få med sig de boende i huset till processen, än att 

kanske göra avsättningar för framtida kostnader för föreningen rättvisande. 

Med tanke på den nu ganska stora tänkta renoveringen av bl.a. fasaden vid en 

av föreningens fastigheter på Herrgårdsgatan, anser sig Klas Ördell ha haft 

belägg för sina invändningar. Bostadsrättsföreningen kommer prioritera en 

fasadrenovering och dränering av fastigheterna på Herrgårdsgatan 2A, 2B, 4A 

och 4B. Mycket av de avsättningar som föreningen gjort för framtida tänkta 

renoveringar av fastigheten kommer att användas, samtidigt som inget större 

underhållsarbete kommer att äga rum av de övriga av bostadsrättsföreningens 

fastigheter. Eventuella oväntade underhållskostnader tror han därför kommer 

att kunna påverka föreningens ekonomi. 

 

Enligt det första ombildningsförslaget från ombildningskonsulterna skulle 

varje lägenhet värderas efter beräkning av ett genomsnittligt kvadratmeterpris. 

Men efter en del invändningar under ombildningsmötena från framförallt 

boende i fastighetens större lägenheter, beslutades det om enskilda 

värderingar. 50 stycken värderingar utfördes av fastigheternas 184 lägenheter, 

vilket fick ligga till grund för det övriga jämförbara lägenheterna i fastigheterna 

för att minska tidsåtgången av värderingarna. Vilket fick ligga till grund för det 

övriga jämförbara lägenheterna i fastigheterna.  

Klas Ördell har efter ombildningen en månadsavgift på 1613 kronor till 

bostadsrättsföreningen och han förvärvade sin bostadsrätt om 26 

kvadratmeter på första våningen för 368 000 kronor. Han anser att 

ombildningen i stora hela har givit honom stora ekonomiska fördelar, där hans 

nuvarande månadskostnader har sänkts samt att en ekonomisk framtida 

försäljningsvinst troligen är ett faktum. Detta kan enligt honom stärkas med en 

jämförelse med vad det ganska stora antal aktuella bostadsrätter som för 
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tillfället säljs vidare för i bostadsrättsfastigheter. Köpeskillingen är där markant 

överstigande vad Klas själv fick förvärva sin bostadsrätt för. 

 

4.1.2.  Bostadsrättsföreningen Kanalhusen,  
                 Hyresgäst Johanna Andersson 

Vid ombildning av de kommersiella flerbostadshusen, numera tillhörande 

bostadsrättsföreningen Kanalhusen, valde inte alla boende i fastigheterna att 

förvärva en andel i den nybildade bostadsrättsföreningen. En av de som har 

valt att förbli hyrestagare i fastigheten är Johanna Andersson, boende i ett rum 

och kök på Herrgårdsgatan 2. 

Johanna Andersson har varit boende i fastigheten sedan mitten av mars 2009 

och en muntlig intervju genomfördes med henne den femte maj 2012. Hon 

har aldrig tidigare varit aktiv bostadsrättssökande, utan istället sedan 2007 valt 

att stå i olika fastighetsbolags bostadsköer för möjligheten till deras upplåtelser 

av hyresrätter i de centrala delarna av Karlstad.  

Hon erbjöds slutligen en mindre lägenhet på Herrgårdsgatan 2, vilket för 

tillfället var precis vad hon då sökte. Att det skulle finnas framtida möjligheter 

till en ombildning av fastigheten, från hyresrätter till bostadsrätter, var något 

hon absolut inte var medveten om. Johanna Andersson informerades av 

ombildningskonsulter på Bra Boende Centralt, BBC AB, genom ett utskick 

som i korthet förklarade om en eventuell ombildningsprocess och hon kallades 

även till framtida möten med ombildningskonsulterna. 

Ombildning av fastigheten och därmed en möjlighet till ett bostadsrättsförvärv 

var dock inte något som hon hade något större intresse av. Johanna 

Andersson trivs bra i lägenheten främst på grund av fastighetens centrala läge 

och närheten till affärer och torg. Storleken på lägenheten och framförallt 

lockelsen av önskat framtida jobb i Stockholm, var något som gjorde ett 

bostadsrättsförvärv i Karlstad mindre aktuellt. 

Hon informerades slutligen, efter att inte varit delaktig under mötena med 

ombildningskonsulterna, att det under en årsstämma skulle röstas igenom av 

de boende i fastigheten om de var för eller emot en ombildning i slutet av 

2011. Av informationen framgick det även att det skulle krävas att en 

kvalificerad majoritet av hyresgästerna var för en ombildning för att det skulle 

kunna genomföras.  
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Att inte närvara vid omröstningen skulle innebära ett nej till processen. Ett 

alternativ som gjorde att Johanna Andersson inte medverkade under 

omröstningen. Även oron över hur uppfattningen skulle vara av att vara 

negativt inställd till ombildningen för de boende i husen som ville ombilda 

fastigheterna, var en anledning till att inte vilja närvara vid årsstämman. 

Ombildningen genomfördes i december 2011 och Johanna Andersson blev i 

och med det hyresgäst till bostadsrättsföreningen Kanalhusen för sin lägenhet. 

Hon informerades att hon även kommer erbjudas i sex månader kunna 

ombilda sin lägenhet till bostadsrätt till samma köpeskilling per kvadratmeter 

som likande lägenheter i fastigheten.  Efter sex månader skulle det troligen 

tillkomma kostnader som skulle göra hennes eventuella förvärv dyrare än för 

övriga som direkt valt att genomföra ombildningen. 

Att ombildningen röstades igenom av bostadsrättsföreningens medlemmar 

med kvalificerad majoritet var något Johanna Andersson ställde sig lite 

frågande till, om hon agerat rätt ur ett ekonomiskt perspektiv. Hon hade tagit 

beslutet att inte belåna upp sig för ett fastighetsförvärv och därigenom på sätt 

och vis även inte låst sig till ett boende i Karlstad. Hon har alltid sett ett 

bostadsrättsförvärv som en anledning till ett långvarigt boende.  

Det är först nu efter ombildningen av fastigheten hon börjat fundera över 

sammanhanget mer ekonomiskt. Största anledningen till detta är den nu för 

tillfället stora utförsäljningen av bostadsrätter av de boende i fastigheten som 

medverkade under ombildningen. Utgångspriserna ligger långt över den 

köpeskillingen som hyresgästerna fick förvärva sina bostadsrätter för, vilket 

enligt Johanna Andersson påvisar att många medverkade i ombildningen ur ett 

rent ekonomiskt perspektiv med förhoppningar om framtida 

försäljningsvinster. 

 

4.1.3.  Bostadsrättsföreningen Klaraparken,  
                 Bostadsrättsinnehavare Morgan Ovén 

Den sjätte maj 2012 genomfördes muntlig intervju med bostadsinnehavare 

Morgan Ovén, gällande ombildningen av fastigheten vid Malmtorgsgatan 6 i 

Karlstad, vilket nu mera är tillhörande bostadsrättföreningen Klaraparken. 

Morgan Ovén har sedan december 2007 varit bosatt i fastigheten och det var 

lite av en tillfällighet att han för drygt fyra år sedan bosatte sig just i hans 

nuvarande bostadsrätt.  Efter att en period varit bostadsrättsökande i Karlstad, 
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kom erbjudandet att genom ett byte mellan två hyresrätter kunna upplåta en 

till familjen bekants övernattningslägenhet.  

Främsta anledningen till att en bostadsrätt inte tidigare förvärvats var Morgan 

Ovéns inställning till det enligt honom då relativt höga marknadspriserna på 

bostadsrätter, vilket han dock i dagsläget har ändrad åsikt om. Han erbjöds 

istället en hyresrätt, vilken han ansåg inneha ett av Karlstads bästa lägen, till en 

förhållandevis låg månadshyra av 5500 kronor.  För den omkring 70 kvm stora 

hyresrätten höjdes hyran strax innan ombildningen till cirka 6000 kronor. 

Ovén informerades om att en ombildningsprocess eventuellt kunde vara 

möjlig av en granne i fastigheten. Efter att tagit del av de, enligt grannen 

Charlie Olave, övervägande fördelarna med en ombildningsprocess var han 

direkt väldigt positivt till att försöka genomföra processen.  

Morgan Ovén var i första hand väldigt intresserad av att själv vara ägare till sin 

bostad och insåg även fördelarna av väldigt stora chanser till framtida 

försäljningsvinster och en relativt säker ekonomisk investering i en bostadsrätt.  

Fördelarna var även enligt Morgan Ovén för hans egen del till och med större 

än för det flesta övriga hyrestagarna i fastigheten. Tillhörande hans lägenhet 

finns en större balkong, vilket inte skulle räknas in i den slutgiltiga uträknade 

köpeskillingen. Upplåtelsen av fastighetens bostadsrätter skulle beräknas till en 

köpeskilling baserad på ett genomsnittligt kvadratmeterpris på alla fastighetens 

lägenheter.   

Lockelsen till ombildningsprocessens förväntade fördelar gjorde Morgan Ovén 

till viss del drivande till processens genomförande.  Den enda tveksamheten 

som rådde var till viss del det ökade ansvaret en ombildning skulle innebära 

för den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Inför ombildningen började oron 

öka inför det vattenavrinningsproblem som var gällande i badrummet och 

vilka eventuella konsekvenser det skulle innebära framöver för honom. Men 

genom en fastighetsbesiktning av huset och dess lägenheter kunde problemet 

antecknas och följden innebär att det även efter ombildningen är föreningens 

ansvar att genomföra åtgärden. 

Ombildningen tog först fart när företaget Random Link Fastighetsutveckling 

AB drog i gång processen. Den första kontakten skapades av Charlie Olave, 

granne till Morgan Ovén, vars företag där han var anställd i sin tur hyrde sina 

lokaler av Random Link Förvaltning AB. Han informerades om att Random 

Link även utöver fastighetsuthyrning ägnade sig åt fastighetsombildning vilket 

där av ledde till en naturlig kontakt med förtaget från de boende på 

Malmtorggatan 6.  
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Ombildningsförsöket inleddes i november 2009. En process som visade sig bli 

långdragen. Enligt Morgan Ovén berodde mycket troligen på Random Links 

okunskap, om vissa delar i själva processen. Först efter att företaget Tenzing 

tog över processen i september 2011 kunde ombildningen genomföras i 

december 2011.  

De boende i fastigheten fick slutligen genom bostadsrättsföreningen som 

mellanpart köpa bostadsrätterna för omkring 10 000 kronor per kvadratmeter. 

För Morgan Ovéns del innebar det en kostnad av 740 000 kronor. En summa 

som slutligen nervärderades till 707 000 och bostadsrättsavgiften hamnade på 

3400 kronor per månad till föreningen. I slutändan innebar ombildningen 

förutom själv ägandet av bostadsrätten och dess innebörder även, för Morgan 

Ovén, en sänkt månadskostad innefattande bostadsrättsavgift samt avgifter 

och kostnader till de i hans fall innefattande kreditinstitut för hans 

bostadsrättslån. 

 

4.1.4.  Bostadsrättsföreningen Klaraparken,  
                 Bostadsrättsinnehavare Christoffer Lundquist 

Muntlig intervju genomfördes den sjunde maj 2012 med Christoffer 

Lundquist, boende i Bostadsrättsföreningen Klaraparkens fastighet på 

Malmtorgsgatan 6.  

Christoffer Lundquist har varit boende i fastighetens lägenhet på Klara i 

omkring fem år. Anledningen till att han valde hyresrätt framför en bostadsrätt 

vid inflyttningstillfället var främst att han inte var intresserad på att själv äga en 

bostadsrätt. Han har även därför inte tidigare varit bostadsrättsökande, och 

bodde tidigare i en mindre hyresrätt på herrhagen i Karlstad. Erbjudandet om 

den dåvarande hyresrätten i fastigheten på Malmtorgsgatan 6 kom från 

Lundquists farbror. Enligt Lundquist fick han vid detta erbjudande en chans 

till ett större boende i ett av Karlstads bästa områden.  

Det fanns ingen tanke på en ombildning av den förvärvade hyresrätten till 

bostadsrätt vid inflyttningstillfället.  Det var först efter att Christoffer 

Lundquist informerades av Charlie Olave, som också var hyresgäst i 

fastigheten, som ombildningstankar väcktes. Företaget Dialon AB där Charlie 

Olave var anställd hyrde sina lokaler av Random Link Förvaltning AB. 

Intresset över att Random Link även ägnade sig åt ombildning av fastigheter 

genom Random Link Fastighetsutveckling AB, var det som troligen gjorde 
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Charlie Olave drivande till att försöka informera sina grannar i fastigheten på 

Malmtorgsgatan 6, enligt Christoffer Lundquist.  

Det gick inte lång tid efter att Christoffer Lundquist först informerat om 

möjligheterna till en ombildning av fastighetens hyresrätter, tills att stora delar 

av fastighetens hyresgäster var i kontakt med Random Link 

Fastighetsutveckling AB. Den dåvarande fastighetsägare Klövern AB var 

ganska omgående intresserade av att eventuellt kunna möjliggöra en 

ombildning för fastighetens hyresgäster och förhandla med 

ombildningskonsulterna om en köpeskilling av fastigheten. Enligt Christoffer 

Lundquist berodde det till stor del på att fastigheten på Malmtorgsgatan var 

det enda kommersiella flerbostadshuset Klövern AB var i besittning av i 

Karlstad. Dock blev processen väldigt utdragen och Random Link lyckades 

aldrig helt slutföra processen, utan först efter Tenzings inblandande kunde 

ombildningen slutföras.  

Christoffer Lundquist har från första början, genom informationen från 

Charlie Olave, haft en extremt positiv bild av ombildningen. Han har sett det 

som en stor förmån att kunna bli erbjuden en ombildning av sin hyresrätt. En 

ombildning som enligt informationen Lundquist kom till handa skulle 

innebära att han skulle kunna förvärva sin bostadsrätt till 25 procent under 

marknadsvärdet. Detta innebär en ekonomisk trygghet enligt Lundquist som 

det skulle kunna finns möjlighet att bygga vidare på i framtiden.  

Han förvärvade även tillsammans med sin pappa grannens ett rum och kök 

som ligger vägg i vägg med Lundquists lägenhet på två rum och kök. Eftersom 

grannen valde att flytta ut från sin hyresrätt strax innan ombildningen 

slutfördes, såg Lundquist chansen till en ännu mer förmånlig ekonomisk affär. 

I dagens läge är det hans lillasyster som hyr i andrahand av Lundquist och hans 

pappa.  

Även effekten av ombildningen, att Lundquist relativt fritt och enligt egna 

önskemål skulle kunna renovera sin lägenhet, var en strakt bidragande faktor 

till vilja att ombilda hyresrätten till bostadsrätt. Han såg absolut inga som helst 

problem eller nackdelar med en ombildning och vad ett bostadsrättsförvärv 

innebar. Att månadskostnaden nu efter ombildningen, med avgifter till 

bostadsrättsföreningen och de kreditinstitut där han har lagt upp sina 

bostadsrättslån, är lägre än den föregående hyresavgiften, är något av en 

bieffekt för Lundquist och inget han direkt hade räknat på innan 

ombildningen. 
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4.1.5. Bostadsrättsföreningen Järnvägshuset,  
                Hyresgäst Thommy Guttman 

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är framförallt ett storstadsfenomen. 

För att få en inblick i hur resonemanget kan lyda från en hyresgäst i en större 

stad än Karlstad, genomfördes en telefonintervju med hyresgästen  

Thommy Guttman. Thommy bor sedan tre år tillbaka i centrala Göteborg, 

närmare bestämt på Prästgatan 4A, Olskroken. Han blev väldigt nöjd när han 

fick möjlighet att hyra en så pass centralt belägen lägenhet i Göteborg. Tanken 

på att ombilda fanns inte vid det skedet utan det var enbart den geografiska 

placeringen som avgjorde att han valde att nyttja hyresrätten.  

Det var först när en av Guttmans grannar knackade på dörren och som 

ombildningstankar blev aktuella. Grannen skulle flytta från fastigheten och 

berättade om sina tidigare försök till att genomföra ombildning i fastigheten 

och att han upprättat en bostadsrättsförening vid namn 

Bostadsrättsföreningen Järnvägshuset. Det är på dessa grunder som Guttman 

nu har tagit vid. Han har informerat de boende om fördelarna med 

ombildning men ännu inte fått till stånd något mer än den vilande 

bostadsrättsföreningen. 

Guttmans främsta drivkraft till ombildning är möjligheten att göra en 

ekonomisk vinst, eftersom de boende ofta får förvärva lägenheterna till ett 

rabatterat pris. Han säger sig tro att den ekonomiska effekten av en 

ombildning kan bli stor i ett storstadsområde som Göteborg.  Han ser också 

en fördel i att friare kunna förfoga över lägenheten, i form av renovering och 

underhåll. Han tror att det är väldigt vanligt att människor i större städer 

resonerar som han. Även om det sker många ombildningar i dag tror han det 

finns väldigt många i hans situation, sådana som vill ombilda så fort tillfälle 

ges.   

Guttman säger att fastighetsägaren inte varit helt främmande till att sälja 

fastigheten, men inte heller tillräckligt motiverad för att göra det fullt ut.  

Stödet från de andra boende har inte heller varit starkt nog. Majoriteten är för 

ombildning men inte tillräckligt drivande för att det ska ske.  

Nästa steg i försöket till att ombilda tror Thommy Guttman är att kontakta 

ombildningskonsulter. Han hoppas att dessa ska kunna få de boende att inse 

fördelarna med ombildning som i sin tur ökar motivationen till att genomföra 

det, men framförallt hoppas han att fastighetsägaren kan övertygas att sälja. 

Han är medveten om att många ombildningskonsulter tar betalt för sitt arbete 
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först om ombildningen går igenom, men han har ändå dragit sig för att 

kontakta dem. Han anser att de tar väldigt högt arvode och att det påverkar de 

boendes möjliga ekonomiska vinning. Han medger dock att 

ombildningskonsulter kan vara den enda utvägen för att ombildning 

överhuvudtaget ska kunna ske. 

 

4.1.6.  Restate AB,  
                 Ombildnigskonsult Carl Dutina 

För djupare förståelse till ombildningsprocessen genomfördes elfte maj 2012 

en telefonintervju med ombildningskonsulten Carl Dutina. Han har varit 

anställd på företaget Restate AB sedan årsskiftet och jobbar med ombildningar 

av hyresrätter till bostadsrätter.  

Företaget är relativt nystartat från 14 januari 2012 och har för tillfället 30 

stycken anställda, varav tio personer har ombildning som huvudinriktning. I 

övrigt finns det tio stycken fastighetsförvaltare, två personer som jobbar med 

nyproduktioner av fastigheter, två anställda mäklare samt sex personer med 

övriga lämpade arbetsuppgifter för företagets räkning.  

Restate AB bildades genom ett samarbete mellan Bjurfors och Thöner, Brolin 

Ombildning och Förvaltning och Isaksson och Partners. Tillsammans anser de 

sig ha en av Sveriges största kompetens inom fastighetsområdet.  

Inför en framtida ombildningsprocess är det enligt Dutina med övervägande 

majoritet, uppskattningsvis runt 70 procent, vanligast att Restate AB kontaktas 

av en bostadsrättsförening för uppdraget. Det finns även situationer där 

Restate AB tar första initiativet för en ombildning av en fastighet och därför 

själva inleder en kontakt med det boende i fastigheten. I omkring 30 procent 

av fallen kontaktas Restate AB av de befintliga ägarna av de kommersiella 

flerbostadshusen.  

Genom utskickad information samt genom möten med bostadsrättsföreningen 

informeras de boende i fastigheten om ombildningsprocessen. De vanligaste 

positiva följderna av en ombildning för medlemmarna i bostadsrättsföreningen 

är enligt Dutina en ofta bättre privatekonomi för de bosatta medlemmarna i 

fastigheten samt en ofta vanligt förekommande social effekt av trevligare 

stämning bland de bosatta emellan.  

Enligt Dutina är de vanligaste tveksamheterna inför en ombildning oftast från 

de boende och bostadsrättsföreningens medlemmar rädsla inför just det oftast 
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ganska kapitalstora bostadsrättsköpet, bostadsbubbla, stigande räntor, 

ovissheten inför ombildningsprocessen samt även innebörden och det 

kommande oftast ökande ansvaret för de boende i fastigheten och 

bostadsrättsföreningens medlemmar.   

Om det är en privatsäljare av fastigheten till bostadsrättsföreningen inför en 

ombildning sker det vanligtvis, enligt Dutina, med paketering av fastigheten. 

Genom paketering finns det möjlighet för säljare att komma runt 

bostadsrättsföreningens hembud samt ge möjlighet till skattelättnader vid 

försäljningen. ”Kattrumpa” är en lösning på detta och namnet härstammar 

från ett kvarter på Södermalm i Stockholm där den gynnsamma 

skatteplaneringen för privatpersoner som äger näringsfastigheter för första 

gången ägde rum.  

Konsekvenserna vid paketering blir små för bostadsrättsföreningar om de 

tillgodogör sig fastigheten först genom aktieform av ett bolag. Själva köpet 

sker då av lös egendom istället av fast egendom vilket resulterar i en latent 

skatt för bostadsrättsföreningen. Den ska betalas ifall bostadsrättsföreningen 

säljer fastigheten, vilket i absolut flesta fall inte kommer vara aktuellt. 

 

4.1.7.  SBAB Bank AB, 
                 Trafikledare Elisabeth Lundkvist 

Den tionde maj genomfördes en intervju med Elisabeth Lundkvist, 

trafikledare på SBAB Bank. Som trafikledare samordnar hon de olika 

verksamheterna på SBAB, inte minst avdelningen för ombildning. SBAB har 

en lång erfarenhet av ombildningar och Elisabeth Lundkvist är en av de mest 

kunniga inom området på hela företaget.  

Under de senaste åren har antalet ombildningar minskat på SBAB, men 

Elisabeth Lundkvist berättar att det snarare beror på tillfälligheter än att 

fenomenet ombildning skulle minska överlag. SBAB genomför nämligen inte 

vilka ombildningar som helst. De ställer krav på att en av dem godkänd 

ombildningskonsult driver ombildningsprocessen, samt att en godkänd 

värderingsman sätter värderingen för fastighetens lägenheter.  Dessutom 

genomför de sällan ombildningar av privatägda fastigheter, utan nästan enbart 

kommunalägda fastigheter.  

Vid ombildning granskar SBAB:s bostadsrättsavdelning kassaflödesanalysen 

från den aktuella bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Granskningen 
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görs tillsammans med SBAB:s analysenhet för att säkerställa så inga misstag 

begås.  

Elisabeth Lundkvist berättar att SBAB erbjuder de boende hundraprocentig 

belåning i de allra flesta fallen, men hon poängterar flertalet gånger att det inte 

går att dra några generella slutsatser som gäller för alla ombildningar, förutom 

de lagstadgade reglerna. Varje ombildning är individuell i sitt slag och skiljer sig 

från de andra.  

För att SBAB ska hjälpa till med belåning till 100 procent gäller det att de 

boende köper för maximalt 85 procent av marknadsvärdet. På så sätt ryms 

kontantinsatsen på 15 procent inom skillnaden av det förmånliga priset från 

föreningen och det riktiga marknadsvärdet.  

Erfarenheten Elisabeth Lundkvist besitter ger henne bra möjligheter att 

bedöma storleken på den ekonomiska vinning som de boende vanligtvis gör 

när de säljer efter ombildning. Hon uppskattar det till cirka 30 procent av 

marknadsvärdet, men poängterar även här att det varierar mycket. En 

avgörande faktor är hur fastigheten har värderats. Ibland värderas varje 

lägenhet var för sig. Då väger man in faktorer som också en kommande 

köpare skulle värdesätta. Till exempel placering i fastigheten och hur pass 

fördelaktigt läget är. Vanligast är dock att värderingsmannen gör en generell 

bedömning av kvadratmeterpriset, baserat på fastighetens geografiska läge.        
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5. Analys 

I kapitlet redogörs en analys som baseras på uppsatsens forskningsfrågor. Frågorna 

diskuteras utifrån given teori och empiri.      

 

Efter kvalitativt djupgående intervjuer med respondenterna konstateras att 

drivkrafterna till ombildning innefattas av så väl ekonomiska och juridiska 

aspekter som sociala och politiska. Vilket Armerin och Song (2009) bekräftar. 

Genom en fastighetsombildning kan en fastighet säljas från en reglerad 

fastighetsmarknad in i en mer oreglerad marknad där fastigheten indirekt kan 

värderas utifrån förutsättningarna som en bostadsrättsupplåten fastighet har. 

Priset på bostadsrätter styrs utifrån utbud och efterfrågan, vilket framför allt i 

större städer kan påverka en fastighets värde väldigt mycket. Detta möjliggör 

ofta en fördelaktig fastighetsaffär för fastighetsägare (Armerin & Song 2009).  

Eftersom varje lägenhet kan värderas var för sig och indirekt öka det totala 

fastighetsvärdet kan fastighetsägaren oftast få ett bättre pris av 

bostadsrättsföreningen än om fastigheten säljs till en annan 

fastighetsförvärvare.  

Bostadsrättsföreningen har möjlighet att belåna fastigheten i sig och 

medlemmarna kan belåna varje enskild lägenhet efter värdering, för att sedan 

använda som insats vid förvärvet av fastigheten. Detta gör att föreningen blir 

väldigt kapitalstark jämfört med andra fastighetsförvärvare.  

Den avgörande skillnaden är så pass stor att de boende i fastigheten får 

upplåta respektive lägenhet till bostadsrätt till ett förmånligt pris satt av 

bostadsrättsföreningen, vanligtvis klart under marknadsvärdet. Tack vare det 

låga priset vågar bolåneinstituten normalt sett låna ut till 100 procent av det 

värdet, eftersom priset är betydligt lägre än på bostadsrättsmarknaden. Något 

som Elisabeth Lundkvist3 bekräftar vid intervju. Hon påpekar också vikten av 

att lägenheternas marknadsvärde är korrekt bedömt. Eftersom lägenheterna 

aldrig sålts på en oreglerad öppen marknad blir det extra svårt att bedöma hur 

attraktiva de är.  

  

                                                 
3
 Elisabeth Lundkvist, Koordinator, SBAB Bank AB. 
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Det är framförallt det förmånliga priset under marknadsvärdet och en lägre 

boendekostnad som gjort respondenterna Klas Ördell4, Morgan Ovén5 och 

Christoffer Lundquist6, positiva till ombildning. Även hyresgästen Thommy 

Guttman7 delar detta synsätt och har det som främsta drivkraft till ombildning 

och ett första köp. Eftersom en bostadsrättsförening inte har något 

ekonomiskt vinstintresse gentemot föreningsmedlemmarna kan 

boendekostnaderna minskas jämfört med tidigare hyresavgifter. 

Respondenterna uppger att en lägre total månadsavgift är en viktig drivkraft till 

ombildning.  

Respondenterna har alla en positiv syn till ombildning för att de har 

uppfattningen att det vanligtvis är en ekonomiskt bra affär. Deras egen 

kännedom om ombildning och kommentarer från referenspersoner gör att de 

har positivt ställda förväntningar. Respondenternas synsätt kan styrkas med 

McClellands (1967) behovsteori. För respondenterna väger den ekonomiska 

aspekten tyngst men de ser även en positiv bifaktor. Den friare nyttjanderätten 

är en fördel jämfört med hyresrätt. I en bostadsrätt har den boende större 

möjligheter att påverka sitt eget boende, men också hela fastigheten genom 

medlemskapet i föreningen. Friheten att till exempel kunna välja golv och 

tapeter själv är en drivkraft för respondenterna. Samt att kunna bestämma 

över föreningens ekonomi tillsammans med de andra 

bostadsrättsmedlemmarna. I McClellands (1967) behovsteori skulle denna 

drivkraft placeras in under maktbehov. 

Med den ökade friheten följer också ett ansvar och risktagande. I de allra flesta 

fall behöver de boende belåna sig för att kunna erlägga insatsen till 

bostadsrättsföreningen. När de boende finansierar sina bostadsrätter med 

belåning medföljer ansvar och risker. De boende är ansvariga för att 

kontrollera sin belåning och sköta betalning av ränta till låneinstituten de 

väljer. De löper också en större risk över att behöva betala en högre 

räntekostnad, då de blir beroende av bolånemarknadens svängningar (Ronald 

och Hirayama 2006). Respondenterna känner till riskerna med belåning men 

deras positiva förväntningar är för högt ställda för att de totalt sett ska bli 

negativa till ombildning. Vrooms förväntningsteori innefattar riskmomentet i 

förväntningsvariabeln (Vroom 1995).     

                                                 
4
 Klas Ördell, Bostadsrättsinnehavare, Brf Kanalhusen. 

5
 Morgan Oven, Bostadsrättsinnehavare, Brf Klaraparken. 

6
 Christoffer Lundquist, Bostadsrättsinnehavare, Brf Klaraparken. 

7
 Thommy Guttman, Hyresgäst, Brf Järnvägshuset. 
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Elisabeth Lundkvist8 medger att det är vanligt att ombildning leder till många 

förstagångsköpare, som inte är medvetna ansvaret och risktagandet. Det är 

ofta förstagångsköpare som missköter räntebetalning och är dåliga på att se 

över sina lånevillkor. Bland respondenterna har det inte framkommit någon 

oro för ansvaret och risktagandet, men Elisabeth Lundkvist anser det kan vara 

en avgörande faktor för de som väljer att inte ombilda, baserat på hennes 

erfarenhet från ämnet. 

Utöver de ekonomiska möjligheterna och riskerna finns det andra aspekter 

som kan vara avgörande drivkrafter vid ombildning. Respondenten Johanna 

Andersson9 valde att inte ombilda för att hon inte vill binda upp sig 

geografiskt till Karlstad. Hennes plan är att snart flytta till Stockholm för att 

karriärmöjligheterna är större där. Även hennes motiv kan kategoriseras in i 

behovsteorin. För Johanna är det en kombination av prestation- och 

maktbehov som lockar henne till Stockholm, sett från McClellands (1967) 

motivationsteori.  

Ombildningskonsulten Carl Dutina10 nämner istället en positiv social drivkraft 

till ombildning. Nämligen möjligheten till en bättre gemenskap. Carl Dutina 

har uppfattningen att många föreningar har en bra gemenskap, eftersom de 

som bostadsrättsförening måste ta ansvar tillsammans och komma överens om 

hur deras fastighet ska skötas. En bättre gemenskap som ett motiv kan styrkas 

av såväl Maslows (1987) som McClellands (1967) behovsteori.    

I allmänhet anser majoriteten av lägenhetsinnehavare att bostadsrätter är en 

mer effektiv och önskvärd boendeform (Schill et al. 2007). Detta påvisas även 

av den befintliga teorin samt av de empiriska undersökningarna. Elisabeth 

Lundkvist poängterar dock vikten av att varje ombildning är individuell. 

Ombildningsprocessen är lagstadgad och följer alltid samma struktur men det 

finns ingen som är den andra lik enligt Elisabeth Lundkvist. 

Under den närmaste framtiden tyder mycket på att ombildning är här för att 

stanna. Det ses som väldigt gynnsamma och förutom det ofta prisvärda 

möjligheten till ett bostadsrättsförvärv sker det dessutom ofta i etablerade och 

attraktiva områden (Mirel 2006). 

 

 

                                                 
8
 Elisabeth Lundkvist, Koordinator, SBAB Bank AB. 

9
 Johanna Andersson, Hyresgäst, Brf Kanalhusen. 

10
  Carl Dutina, Ombildningskonsult, Restate AB. 
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Förutom individens egen belåning och risktagandet som det innebär finns det 

andra aspekter som respondenterna anmärkningsvärt nog inte nämner alls. 

Det innefattas inte heller i uppsatsens forskningsfrågor men vi vill ändå 

framföra nedanstående analys.  

Teorin belyser vilken komplex process ombildning faktiskt är och vikten av att 

alla inblandade parter genomför sitt arbete på ett korrekt sätt. De flesta 

ombildningar som sker förmedlas via ombildningskonsulter. 

Ombildningskonsulterna företräder bostadsrättsföreningen och syftar till att 

hela tiden arbeta för föreningens bästa11 . Eftersom ombildningskonsulterna 

vanligen är beroende av en ombildnings slutförande för att kunna få betalt för 

nerlagt arbete kan deras opartiskhet ifrågasättas.  

Vid intervju med Elisabeth Lundkvist poängtera hon flera gånger hur viktigt 

det är att varje enskild lägenhet och framförallt hela fastigheten värderas till ett 

så korrekt marknadsvärde som möjligt. Fastighetsvärdet och det utförda 

fastighets- och mäklarvärderingarna ligger till grunden för hela 

ombildningsprocessen och bör givetvis utföras professionellt av en helt 

oberoende part. Värderingarna ligger till grund för den ekonomiska planen 

som i sin tur är grunden för hela föreningens ekonomi.  

Den ekonomiska planen ska granskas och godkännas av två intygsgivare som 

även dem ska ha en helt neutral syn på ombildningen, men eftersom 

expertisen om ombildningar är koncentrerad till en relativt liten krets menar vi 

att det finns stor risk att parterna påverkar varandra. Det har vid ett flertal 

tillfällen belysts i media hur intygsgivare varit jäviga när de godkänt 

ekonomiska planer. De ekonomiska planerna har varit rena glädjekalkyler 

enbart för att få med sig föreningens medlemmar så ombildningen kommer till 

stånd (Bofakta 2011).  

Det finns också flera exempel på ombildningskonsulter som också är utsedda 

till intygsgivare av Boverket. Givetvis inte till sina egna ombildningar men bara 

faktumet om att det är tillåtet möjliggör samarbeten ombildningskonsulter 

emellan. För att få ombildningar att gå igenom och pengar i kassan för 

ombildningskonsulterna.    

 

 

                                                 
11

 Rickard Rydahl, Ombildningskonsulterna, intervju 25 mars 2013. 
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6. Slutsats  

Slutsatsen bygger på uppsatsens föregående kapitel. Här besvaras forskningsfrågor baserat 

på studiens syfte. Styrkor och svagheter redogörs samt förslag till vidare forskning. 

6.1. Drivkrafter, risker och ansvar 

Efter analysering av teori och den kvalitativa empirin kan det konstateras att 

varje ombildning är unik i sitt slag. Ombildningsprocessen är mycket komplex 

och beroende av flertalet parter. Parternas inblandning gör att ingen 

ombildning är den andra lik, även om de alla är uppbyggda på samma 

rättssystem. Alla parter vill uppnå ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt, 

vilket leder till förhandling där de krävs att parterna är överens för att 

ombildningen överhuvudtaget ska kunna genomföras. Vid analys av de olika 

parternas ansvar och rättigheter framgår riskerna för bostadsrättsföreningens 

medlemmar. Stor förtroende lämnas till ombildningskonsulter, intygsgivare, 

fastighetsvärderare, mäklare och besiktningsmän. Det finns risk att parterna 

ser möjligheter till egen vinning i processen, vilket kan få en negativ inverkan 

för föreningen och dess medlemmar. 

Fallstudien visar tydligt, trots ombildningars variation, vikten av positiva 

ekonomiska aspekter som drivkraft till ombildning. Både vad gäller framtida 

vinst vid försäljning och lägre boendekostnad. De boende drivs av möjligheten 

till att göra en ekonomisk vinst vid försäljning av den förvärvade 

bostadsrätten. Att de boende får förvärva sin lägenhet för ett pris klart under 

marknadsvärdet är vanligtvis en förutsättning för att göra en ombildning 

attraktiv. Utifrån fallstudien påvisas den framtida försäljningsvinsten som den 

främsta drivkraften till ombildning tillsammans med en vanligtvis sänkt 

månadskostnad. Att möjligheten till framtida ekonomisk vinst och möjligheten 

till lägre boendekostnad är de största motivationerna kan styrkas av 

förväntningsteorin. Eftersom det är möjligheten som driver de boende. En 

förväntan på något ekonomiskt bättre. En förväntan som bygger på de 

boendes kunskap inom ämnet och utomstående referenser.  

Efter ombildning är de boende indirekt ägare till fastigheten och dess 

lägenheter, i form av den gemensamt bildade bostadsrättsföreningen. De har 

möjlighet att påverka sitt boende på ett helt annat sätt än jämfört med innan 

ombildning. Den ökade friheten att kunna bestämma om fastighetens skötsel 

är en drivande kraft till ombildning, men framförallt möjligheten för varje 

enskild person att bestämma över sin bostadsrätt. Drivkraften kan ses som en 



 46 

bifaktor i McClellands behovsteori, bakom den ekonomiska faktorn.  

I McClellands (1967) teori klassas drivkraften in under maktbehovet. 

Den ökade friheten ses som en positiv drivkraft till ombildning, men 

ordspråket ”Ingen frihet utan ansvar” stämmer bra in i sammanhanget. Som 

ovan nämnt ökar friheten både för styrande av fastigheten och varje enskild 

lägenhet, men det innebär också ett ansvar för bostadsrättsföreningen och för 

varje enskild medlem. De boende ansvarar gemensamt för att den ekonomiska 

planen följs och att fastigheten sköts på ett bra sätt i övrigt. Dessutom har 

vanligtvis varje boende belåning för sin egen bostadsrätt. Även där följer ett 

ansvar att sköta om belåningen mot kreditinstitutet och en risk att priserna på 

bostadsmarknaden sjunker. Respondenterna i fallstudien ser den ökade 

friheten som en stark drivkraft till ombildning. De lägger inte lika stor vikt vid 

det ökade ansvaret som där till följer.  

 

6.2. Studiens styrkor och svagheter 

Det är en omöjlighet att granska hela populationen med hänsyn till uppsatsens 

omfattning och bristen av bland annat kvantitativ empiri medför svagheter för 

uppsatsens trovärdighet.  

Det finns många förutfattade hypoteser om ämnet redan innan studien 

påbörjats, vilket till viss del kan styra och påverka studiens resultat. Genom att 

vara medveten om detta kan det förebyggas på ett så bra sätt som möjligt, men 

det bör ändå beaktas som en negativ faktor för uppsatsens trovärdighet. 

Motivationsteori är ett komplext ämne och uppsatsens storlek gör det inte 

möjligt att granska alla motivationsteorier. Det bör också ses som en svaghet 

att mer parten av de tillfrågade respondenterna tillfrågats vad drivkrafterna till 

ombildning var efter att ombildning skett. Enligt Maslows (1987) behovsteori 

ger respondenterna mer korrekt svar om de tillfrågas innan handlingen skett 

och motivationen fortfarande är aktuell. Resultatet från den kvalitativa 

fallstudien kan ses som en styrka genom att den påvisar den befintliga givna 

teorin och vetenskapliga hypoteser. 
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6.3. Förslag till vidare forskning 

Den kvalitativa fallstudien ska ses som en grund för en mer omfattande 

kvantitativ undersökning, för att vetenskapligt kunna påvisa de drivkrafter som 

ligger bakom en ombildning. Ombildningsprocessens komplexitet gör att dess 

uppbyggnad kan ifrågasättas. Risken för att de inblandade parterna ser till sin 

egen vinning är stor och kan påverka bostadsrättsföreningens medlemmar 

negativt. Ett förslag till vidare forskning är en kritisk granskning av 

ombildningsprocessen. Där en helt oberoende part i form av en 

ombildningskontrollant kan vara aktuell, för att säkerställa processens korrekta 

genomförande.  

En annan intressant aspekt är vad som kommer hända om ombildningar 

fortsätter att ske i samma takt som de gör i dag. Hur kommer samhället i stort 

påverkas av ett framtida minskat utbud av hyresrätter? Andra intressanta 

frågeställningar är; Kan ombildningar leda till en allt mer utbredd segregation i 

samhället? Vilka konsekvenser kan en ökad allmän belåning medföra? 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till bostadsrättsinnehavare  

 

 Berätta lite kort om dig själv och hur länge ni har varit boende i 

fastigheten? 

 Vilka var de främsta anledningarna till att bosätta sig i en hyresrätt? 

 Fanns det någon insikt i en framtida ombildning? 

 Vilken var den första inställningen till ombildning av hyresrätten? 

 Vilka var det positiva drivkrafterna till ombildningen till bostadsrätt? 

 Fanns det några tveksamheter inför processen?  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till hyresgäst 

 

 Berätta lite kort om dig själv och hur länge ni har varit boende i 

fastigheten? 

 Vilka var de främsta anledningarna till att bosätta sig i en hyresrätt? 

 Fanns det någon insikt i en framtida ombildning? 

 Vilken var den första inställningen till ombildning av hyresrätten? 

 Vilka var det största negativa anledningarna till ombildning från 

hyresgäst till bostadsrätt? 

 Finns det några positiva anledningar med ombildningen? 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till hyresgäst av fastighetsägare 

 

 Berätta lite kort om dig själv och hur länge ni har varit boende i 

fastigheten? 

 Vilka var de främsta anledningarna till att bosätta sig i en hyresrätt? 

 Fanns det någon insikt i en framtida ombildning? 

 Vilken var den första inställningen till ombildning när det kom på tal? 

 Följdfråga: Vad är motiven till ombildning? 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till ombildningskonsult 

 

 Berätta kort om er själv och företaget ni är anställd hos, samt er 

funktion på företaget? 

 Är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningarna som vanligtvis är 

er uppdragsgivare?  Eller är det vanligt att även ni tar den första 

kontakten med parterna? 

 Vilka är vanligtvis det positiva följderna av en ombildning för 

medlemmarna i bostadsrättsföreningen? 

 Vad är den oftast förekommande tveksamheten inför ombildning från 

föreningen och dess medlemmars sida?   

 Sker ofta överlåtelsen genom paketering av fastigheten? Vilka blir 

konsekvenserna för föreningen? 
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Bilaga 5 

 

Intervjufrågor till kreditinstitut 

 

 Berätta lite kort om dig själv och SBAB Bank som låneinstitut vid 

ombildningar? 

 Vad tar SBAB hänsyn till när bostadsrättsföreningar och dess 

medlemmar bedöms? 

 Hur fastställs värdet för den aktuella fastigheten och dess lägenheter? 

 Hur ser SBAB´s utveckling ut gällande ombildningar? 

 Med tanke på din erfarenhet inom ämnet. Hur stor procentuell vinning 

gör det boende genomsnittligt vid ombildning?  

 

 

 

 

 

 

 

  


