
1. Inledning 
 
 
I inledande kapitel ger vi en bakgrund till vårt uppsatsämne samtidigt som vi för en 
problemdiskussion och presenterar vårt syfte med uppsatsen. Vi avger en avgränsning med 
riktlinjer för inom vilket område vår undersökning är aktuell. 
 
 
 
1.1 Inledning 
 
På senare år har allt fler hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Det är de boende som beslutar 
om att försöka få köpa fastigheten och ombilda lägenheterna till bostadsrätter, enligt vissa 
regler (som finns i lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller 
kooperativ hyresrätt, SFS 1982:352).  
När det gäller hyreshus i allmännyttiga bostadsföretag ska länsstyrelsen även ge sitt 
godkännande. En ombildning kan stoppas om den skulle innebära att det blir kvar för få 
allmännyttiga hyreslägenheter i området för att kunna användas som referens för 
hyressättningen hos privata värdar, det så kallade bruksvärdessystemet.1
 
Under de två åren 2000 och 2001 ökade ombildningstakten markant – mer än 19 000 
lägenheter, varav närmare hälften i allmännyttans fastigheter. Detta berodde dock inte på 
någon ny företeelse som många tror utan det nya var den omfattande försäljningen av 
allmännyttans fastigheter till bostadsrättsföreningar som till stor del påverkade detta.2
 
I dag utgörs cirka 10 – 20 % av den totala omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden 
av ombildningar från hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar. Det beror på att hyresrätter 
befinner sig på en reglerad marknad, där hyror är reglerade från betalningsviljan. 
Bostadsrättsmarknaden är däremot en fri marknad där utbud och efterfrågan styr aktörerna 
och en fri rörlighet och överlåtbarhet råder. Detta har gjort att på orter där stark efterfrågan på 
bostäder råder tenderar allt fler försäljningar av bostadshyreshus att ske till hyresgästerna i 
fastigheten.3
 
Detta kan ses som ett Stockholmsfenomen då den största uppmärksamheten riktas på 
Stockholmsområdet, mer specifikt Stockholms innerstad. De frågor och problem som visar sig 
under en ombildningsprocess är något generellt enligt oss. Visst finns det skillnader och olika 
stora svårigheter beroende på område och region men frågor som finansiering och 
kommunikation är viktiga faktorer oavsett om ombildningar sker på Strandvägen i Stockholm 
eller Prästgatan i Östersund. 
 
Detta sker på grund av att en ombildning kan ge hopp och verklighet om en god affär. Dock 
kan den lika väl gå åt andra hållet vid en icke genomtänkt ombildning. Därför bör ett beslut 
om att ombilda till bostadsrätter vara väl genomtänkt och gemensamt. Samtidigt som det 
inbringar stora fördelar så som större inflytande, medför det även ett krav på engagemang och 
kunnande. 
                                                 
1 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=2897&lngCategoryID=1407 
2 http://www.stockholm.se/files/60100-60199/file_60173.pdf 
3 Föreläsningskompendium från KTH, Värdering av bostadsrätter och bostadsrättsfastigheter vid ombildning, 
Catella (2006) 
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Om en omröstning går igenom vilket leder till ombildning, har tidigare hyresgäster möjlighet 
att välja att bli bostadsrättsinnehavare eller att bo kvar som hyresgäst med samma rättigheter 
som innan. 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Ombildningsprocessen av hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar är som sagt ingen ny 
trend utan har varit en pågående trend under många år på marknader där det råder en stark 
efterfrågan. Det som däremot har kommit i fokus under de senare åren är mindre lyckade 
ombildningar. Att det har blivit så beror på att ombildningar har målats upp som en oförskämt 
bra affär för de inblandade. På samma sätt som det är sant är det lika falskt. Många 
hyresgäster har lockats att köpa hyresfastigheten tillsammans med de övriga hyresgästerna 
genom en bostadsrättsförening med garantier om stora vinster. Att lägenhetens värde stiger 
med mellan 20 – 40 % efter ombildningen är inte ovanligt men den vinsten visar sig dock inte 
förrän man säljer lägenheten. Det de forna hyresgästerna däremot får är en boendekostnad 
som i de flesta fall blir högre än de gamla. Det har varit ett ganska stort problem för många 
som har ryckts med i processen. 
 
Från att ha en boendekostnad som utgörs av en marknadsmässig hyra i en hyresfastighet med 
stadiga hyror får de inblandade i en ombildning en boendekostnad som utgörs av en avgift 
från sin bostadsrättsförening som beror på hur pass belånad föreningen är samt en 
räntekostnad på det lån som de tecknade till den insats de la in vid köpet. Från en stadig 
boendekostnad som dessa individer kalkylerar med i sin personliga ekonomi har de efter en 
ombildning en boendekostnad som utgörs av två kostnadsposter som påverkas av politiska, 
marknads och konjunkturs mässiga faktorer. Detta påverkar olika individer mer än andra men 
ibland dramatiskt för vissa. 
 
Detta sker på grund av brist på kunskap inom området. Många lockas med av andra och litar 
på individer som har egna vinstförhoppningar med en helt annan privat ekonomi. På grund av 
avsaknaden av kunskap räknar många alldeles för optimistiskt på kostnader vid en sådan affär 
och inser alldeles för sent vad den verkliga kostnaden för affären blir vilket också blir 
boendekostnaden för de inblandade. Det är kostnader så som felvärderat marknadsvärde, fel 
på fastigheten som inte upptäcktes vid besiktningen som måste åtgärdas i efterhand samt 
avhopp av inblandade hyresgäster som beslutar sig för att stanna kvar som hyresgäster vilket 
påverkar belåningen i brf m.m. 
 
Felbedömningar och misstolkningar av sådan art kan undvikas med en tydlig och klar 
kommunikation. Redan i inledningen av ombildningsprocessen är det viktigt att vara säker på 
att intresse för en ombildning finns hos hyresgästerna och för att minska risken för avhopp 
krävs det att hyresgästerna är välinformerade om vad en ombildning innebär och hur det 
påverkar deras ekonomi. För att kommunikationen ska fungera krävs det också att alla 
inblandade parter tar sitt ansvar och arbetar för att den eventuella ombildningen fortlöper på 
bästa smidiga sätt. 
 
Problemformuleringen lägger tonvikt på hur man skall få med sig så många hyresgäster som 
möjligt eftersom det är det som påverkar brf:s ekonomi mest efter ombildningen.  
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Detta problem tycker vi är relevant för att erbjuda intresserade en undersökande studie om 
vilka de värdepåverkande faktorerna är vid en ombildningssprocess, hur de påverkar utgången 
av affären samt hur man skall gå tillväga för att få en så god utgång som möjligt. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hur skall kommunikationsprocessen genomföras under ombildningens gång för att generera 
så goda förutsättningar som möjligt mot en god utgång med långsiktig och god ekonomi åt 
bostadsrättsföreningen och dess medlemmar? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Vi har för avsikt att undersöka och finna den kommunikationsmodell vid en ombildning av 
hyresfastighet till bostadsrättsförening, som genererar den mest mångsidiga och fördelaktiga 
utgång för de inblandade i en omvandling. 
 
 
1.4.1 Delsyften 
 
1. Vi vill förklara hur kommunikationsprocessen ser ut under en ombildning samt förklara 

hur den påverkar utgången av ombildningen. 
 
2. Vi vill förklara informationsflödets innebörd på hyresgästernas ställningstagande till en 

ombildning. 
 
 
1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till Stockholms kommun innanför tullarna på grund av att 
försäljningar utanför tullarna skiljer sig betydligt jämfört med innanför tullarna vilket skulle 
försvåra undersökningen. 
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2. Metod 
 
 
Uppsatsens undersökningar har sitt ursprung från den undersökningsmodell som vi har 
skapat med hjälp av teorier kopplade till ämnet. För att kunna svara på problemformulering 
krävs det att olika områden av ombildningsprocessen undersöks. I avsnittet presenterar vi 
vårt vetenskapliga förhållningssätt och tillvägagångssätt. 
 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Enligt hermeneutiken är alla människor dömda till tolkning och kan därför inte stå opåverkade 
i förhållandet till verkligheten4. Forskaren skall därför under sin studie ta del av erfarenheter 
från verkligheten och applicera dessa i undersökningen. Hermeneutiken hävdar alltså att det 
råder enhet mellan fakta och värderingar och att man varken kan eller skall skilja på fakta och 
forskarens tolkningar5. 
 
Till skillnad mot positivismens mål att nå fram till generella utsagor strävar en hermeneutisk 
studie snarare till att undersöka specifika skillnader i undersökningens fenomen. Målet är inte 
att skala bort så många tillfälliga drag som möjligt, utan dessa drag är tvärtom väsentligt att 
sätta sig in i grund av deras specifika förhållande6. Vi anser att en generalisering av 
ombildningsprocessen inte skulle leda till ett användbart resultat, då detta med all säkerhet 
enbart skulle innehålla uppenbara slutsatser. Vi vill istället kunna redogöra för specifika 
särdrag i ombildningsprocessen som kan vara användbara vid en ombildning.  
 
I ett hermeneutiskt förhållningssätt har både forskarna och de medverkande respondenterna en 
viss förståelse som påverkar resultatet av undersökningen. Vår egen förståelse bygger på vårt 
ökade intresse av fastighetsmarkanden. Respondenternas förståelse grundar sig i deras 
kunskaper inom deras yrken som kräver förståelse för en ombildningsprocess i olika 
situationer. Eftersom vi som forskare och respondenterna har förståelse av 
ombildningsprocessen och är påverkade av dess ”verklighet” tycker vi det är lämpligt att 
använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt.   
 
 
2.2 Förståelse 
 
Hermeneutiken menar att förförståelse om ämnet som författarna bär med sig oundvikligt 
påverkar undersökningen. Förförståelsen innehåller också en känsla angående den valda 
problemformuleringen, hermeneutiken anser alltså att även känslorna ges en kunskapsmässig 
förmåga7. Vi har alla tre en förförståelse om ämnet och vi är medvetna om att detta har 
påverkat studien. Våra intressen, erfarenheter och politiska sympatier kan ha påverkat 
uppsatsens arbetssätt, men med tanke på att vi är tre personer som skrivit uppsatsen så bör 
våra erfarenheter och intressen istället leda till att undersökning får en ökad mångfald. 

                                                 
4 Andersson, Sten, ” Positivism kontra hermeneutik” Korpen (2006) s. 58 
5 Ibid. Korpen (2006) s. 62 
6 Ibid. Korpen (2006) s. 41 
7 Ibid. Korpen (2006) s. 70-71 
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2.3 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord och text. 
Vidare kan kvalitativa studier beskrivas som tolkningsinriktade, vilket betyder att tyngden 
ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss 
miljö tolkar denna verklighet. Den kvalitativa studiens krav på tolkning och förståelse av 
datamaterialet går hand i hand med den hermeneutiska synen på vetenskapligt 
förhållningssätt8. 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vår uppsats har utvecklats till en 
empiriskt inriktad studie. Detta beror på att vi under undersökningens gång insett att ämnet 
kräver en djupare förståelse och att problemformuleringen inte går att svara på med ett 
kvantitativt tillvägagångssätt. Vi har genomfört intervjuer med respondenter som är kunniga 
inom ombildningsprocessens problematik och även gjort en intervju med en respondent som 
har en personlig och privat koppling till en ombildning. För att lyckas avgränsa oss till en vald 
population har vi tagit del av numeriska data. För att avgränsa oss till den valda populationen; 
Stockholms innerstad var vi tvungna att ta hjälp av kvantitativa variabler i form av 
bostadsrättsföreningars ekonomiska planer och bolagsverkets numeriska information om 
bostadsrättsförningarnas ekonomiska situationer. 
 
Som tidigare nämnts har personliga intervjuer gjorts vilka har haft en semistrukturerad 
utformning. Dessa intervjuer som är utförda med bostadsrättsförening, banker och ombildnigs 
konsulter redovisas därför med kvalitativa variabler. Vi anser att för att lyckas undersöka 
fenomenet på bästa möjliga sätt krävs det att undersökningen utförs med en förståelse för 
ombildningsprocessen på grundval av hur deltagarna i denna miljö tolkar sin verklighet. 
Undersökningen ökar sin validitet då vi har möjligheten att ställa mer utvecklande frågor och 
har möjligheten att komplettera med följdfrågor. Det leder till att vi har i en större 
utsträckning kunnat ställa frågor direkt relaterade till problemet för undersökningen.  
 
 
2.4 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats eftersom vårt arbete har växt fram genom att vi 
först har tagit del av teori angående ombildningsprocessen. Utifrån våra tidigare kunskaper 
och teoretiska överväganden har vi kommit fram till ett antal frågeställningar angående ämnet, 
dessa frågor har sedan använts i den empiriska granskningen9. 
 
I vårt arbete vill vi redovisa en förståelse för de problem som är aktuella och ofta 
förekommande vid en ombildningsprocess. Teorierna kring ombildningsprocessen är många 
och information om specifika bostadsrättsföreningar och deras ekonomi är relativt enkelt att 
få tag på. Utifrån dessa konstaterande och vetskapen om att temat kräver en viss kunskap 
ansåg vi det vara bäst att utgå från teorin för att kunna utföra en så bra undersökning som 
möjligt. Teorin har hjälpt oss att avgränsa oss till tre huvudområden som bildar vår 
undersöknigs modell. Modellen har i sin tur varit utgångspunkt vid formuleringen av 
frågeställningarna till insamlingen av den empiriska datan. Det bör dock nämnas att vår 
förförståelse i ämnet inte kan förbises då det också haft en påverkan för skapandet av 
frågeställningarna i undersökningen. Modellen presenteras i slutet av kapitel 4. 
                                                 
8 Bryman, Alan, ”Samhällsvetenskapliga metoder” Liber (2001) s. 249-250 
9 Ibid. Liber (2001) s. 20-21 
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2.5 Tillvägagångssätt 
 
I följande avsnitt vill vi berätta om studiens tillvägagångssätt gällande teoretiskt och 
empiriskt urval. 
 
 
2.5.1 Teoretisk urval 
 
Vi har utgått från litteratur som tar upp teorier om kommunikation, men också den finansiella 
processen som genomförs vid ombildningar. Här kan nämnas teorier kring kommunikation 
och språkets påverkan som är skrivna av Fiske, John respektive Andersson, Jan. De 
finansiella rapporter i form av förslag till upplägg av ekonomiska planer som vi använt oss av 
kommer från Boverket och är skriven av Yvonne Borgencrona. De ”riktiga” ekonomiska 
planerna som studerats på bostadsrättsföreningar10 i centrala Stockholm kommer från 
bolagsverket. Vi har även tagit del av information från Internet för att i första hand få en klar 
bild av den juridiska biten som måste uppfyllas vid ombildningar, hemsidorna som vi använt 
oss av är Föreningssparbankens, konsumentverkets, Fastighetsbyråns samt Stockholms stads 
hemsida. 
 
 
2.5.2 Empiriskt urval 
 
För att få fram den empiriska informationen har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsutrval 
vilket betyder att vissa enheter i populationen har större chans än andra att komma med i 
urvalet eller stickprovet11. Vi har valt att välja de som skulle intervjuas för vi ansåg att det var 
en nödvändighet att använda oss av respondenter som har erfarenhet och goda kunskaper om 
ämnet som ska studeras. 
 
Undersökning har präglats av ett så kallat snöbolls- eller kedjeurval, vilket betyder att vi först 
etablerade en kontakt med banker som vi ansåg var intressanta att intervjua. Genom dessa 
möten med bankerna; Föreningssparbanken och SBAB fick vi en uppfattning om vilka 
konsulter som skulle kunna bidra med relevant information till vårt undersökande problem. 
Den här sortens urvalsprocess där de första respondenterna leder till fler kontakter med ett 
mindre antal människor som är relevanta för undersökningens ämne är typiska drag från ett 
snöbolls- eller kedjeurvall12. 
 
Bankerna; Föreningssparbanken och statliga SBAB är de banker som har medverkat i 
undersökningen. Vi valde att ta med Föreningssparbanken dels på grund av att dom är störst i 
Sverige och i Stockholmsområdet på ombildningar, SBAB tyckte vi var intressanta mycket på 
grund av deras aggressiva räntestrategi och att de är en relativt ny aktör på marknaden. De 
konsultfirmor som medverkat är Catella och Isaksson och Partners. Catella fick vi tips om 
från SBAB: s Christina Fältström som gav oss beskrivningen av ombildningskonsulterna på 
Catella som kunniga inom temat vi undersöker. Isaksson & Partners valde vi i vetskapen om 
att de är en aktör som varit verkande under en längre tid och har goda kunskaper och 
erfarenheter av ombildningar. 
 

                                                 
10 Bolagsverket, ekonomiska planer, bostadsrättsföreningar. 
11 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” Liber (2001) s. 101 
12 Ibid. Liber (2001) s. 115 
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2.6 Datainsamlingsmetod 
 
Här beskriver vi tillvägagångssättet för insamling av datamaterial för undersökningen. Vi 
visar även hur vi använt oss utav sekundär- och primärdata. Vi redovisar också en källkritik 
till vårt arbete och för en diskussion kring arbetets tillförlitlighet. 
 
 
2.6.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som en forskare förmodligen inte samlat in själv och syftet med 
insamlingen av datan är ofta inte överensstämmande av forskarens tema eller problematik13. 
För att skaffa oss en övergripande bild över problemområdet ansåg vi det vara viktigt att 
samla in material i ämnet som redan finns tillgängligt. Vi har tagit del av information från 
ekonomiska planer, Internet och rapporter om ombildningsprocesser. De sekundärdata vi 
använt oss av finns redovisat i källförteckningen och finns även i form av fotnoter. 
 
 
2.6.2 Primärdata 
 
Primärdata är alla data, som vi antecknat eller på annat sätt samlat in under undersökningen14. 
Vår primärdata består av intervjuer med banker, ombildningskonsulter och 
bostadsrättsföreningar med ett förflutet som innehåller en ombildningsprocess. Bankerna som 
vi besökt är Föreningssparbanken och SBAB, och ombildningskonsulterna som vi har 
intervjuat arbetar på Catella och Isakson och Partners. Den bostadsrättsföreningen som vi valt 
intervjua tidigare hyresgäst ifrån heter Kattryggen 9 och respondent var Gustaf Wijnblad. Alla 
intervjuerna har ägt rum vid personliga möten. 
 
Våra frågor är relativt allmänt formulerade och ordningsföljden som frågorna har ställts efter 
har varierat under de olika intervjuerna. Vi har dock utgått från samma frågor som bildat ett 
frågeschema. Vi har valt att låta respondenterna svara utförligt på frågorna och sedan 
kompletterat med ytterligare frågor om vi ansett att svaren varit intressanta. Den form av 
intervju som vi praktiserat är en semistrukturerad intervju vilket gett oss ett viss utrymme till 
improvisation under intervjuerna15. 
 
Innan intervjuerna började var vi noga med att informera respondenterna om undersökningens 
ämne och vad vi var intresserade att få ut av intervjuerna. Detta skedde muntligt både vid 
första kontakten men även innan intervjuerna började. Vi ville effektivisera intervjuerna på 
grund av den ringa tid vi hade med respondenterna16. Vid insamlingen av svaren under 
intervjuerna har vi valt att skriva ner så ordagrant som möjligt. För att undvika att skapa en 
felkälla var vi noga med att inte förvränga respondenternas svar. Innan vi började med 
intervjuerna var vi medvetna om riskerna kring en semistrukturerad intervju som innehåller 
förhållandeviss öppna frågor. Därför medverkade alla tre författarna vid samtliga av 
intervjuerna för att minska risken för förvrängning av respondenternas svar17. 
 
                                                 
13 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” Liber (2001) s. 208 
14 http://kurslab.physics.kth.se/klab/Fysik_5A1201/measure/Primary_data.html 
15 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” Liber (2001) s. 127 
16 Ibid Liber (2001) s. 130-131 
17 Ibid Liber (2001) s. 133 
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2.7 Källkritik 
 
Sekundärdatans tillförlitlighet bedöms efter hur troligt eller sannolikt resultatet är för datan18. 
Kvaliteten på data får inte tas för given då den ursprungliga informationen inte behöver passa 
alla de behov som forskaren har på grund av att den ursprungliga datainsamlingen kan ha 
gjorts i helt andra syften19. Sekundärdata som vi använt i den här undersökningen har i största 
syfte varit att ge oss förkunskap i ämnet och ge oss inblick i den rådande situationen och 
problematiken, men också för att ge oss information för att kunna göra vår geografiska 
begränsning för den valda populationen. 
 
Primärdatan har en viktig roll då den samlas in enbart i syfte att svara till den rådande 
problematiken20. Vi har vid insamlingen av primärdata i denna undersökning använt oss av 
intervjuer. Möjligheten att ställa följdfrågor som inte finns med i frågeschemat kan leda till att 
en variation i svaren sannolikt skapats21. Detta har lett till att både vi som ställt frågorna och 
de respondenter som vi använt har påverkat resultatet i undersökningen. Vår ambition med 
uppsatsen är att ge en så korrekt bild av problemet som möjligt, men vi är samtidigt medvetna 
om att svaren under intervjuerna kan diskuteras på grund av följdfrågornas variation och de 
kunskaper och värderingar som vi som forskare haft innan intervjuerna började.  
 
I undersökningen har vi enbart varit i kontakt med en privatperson som varit med i en 
ombildningsprocess – Gustav Wijnbladh. Anledning är att det har varit svårt att få tag på 
villiga personer som är intresserade av att medverka i en intervju angående 
ombildningsprocessen. En viss reservation bör utlysas angående informationen från Gustav 
Wijnbladh då det var nära 6 år sedan Gustav var inblandad i ombildningen. Detta kan leda till 
att en replikation av undersökningen är svår att genomföra, vilket leder till att resultatets 
validitet kan ifrågasättas22. Reliabiliteten eller tillförlitlighet innebär att resultatet från 
undersökningen blir detsamma om undersökningen genomförs en andra gång23. För att öka 
reliabiliteten har vi redovisat alla våra källor och visat vilka frågor vi använt under 
intervjuerna. Intervjuerna finns redovisade i bilaga 1 och namnen på de personer som 
medverkat i intervjuerna finns i källföreteckningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” Liber (2001) s. 46 
19 Ibid Liber (2001) s. 211 
20 http://kurslab.physics.kth.se/klab/Fysik_5A1201/measure/Primary_data.html 
21 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” Liber (2001) s. 132 
22 Ibid Liber (2001) s. 94 
23 Ibid Liber (2001) s. 43 
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3. Förstudie 
 
 
Förstudien har som syfte att ge läsaren en förståelse och inblick i hur ombildningsprocessen 
går till samt dess komplexitet. Förstudien var även användbar för oss som författare för att 
hjälpa oss att urskilja de kritiska momenten i processen.  
 
 
 
3.1 Förstudiens syfte 
 
Förstudien presenterar ombildningsprocessens alla steg från idéens start till ombildningens 
utgång. I detta stycke har vi valt att måla upp ombildningen på ett mer förståligt sätt för att 
den som läser ska få lättare att förstå vår undersökande studie. Ombildningsprocessen vi 
beskriver har vi hämtat från Fastighetsbyråns checklista för ombildningar. Vi har även 
kompletterat vissa stycken med teorier eftersom vi anser att det finns ett behov av fördjupad 
kunskap. 
 
 
3.2 Ombildningsprocessen 
 
En ombildning av hyresfastighet till bostadsrättsförening är en affär mellan hyresgästerna och 
fastighetsägarna. En ombildning kan göras på två olika sätt, dels genom att hyresgästerna 
köper fastigheten genom en bostadsrättsförening dels genom att ett företag eller privatperson 
köper en tom hyresfastighet och omvandlar den till bostadsrätter för att sedan sälja ut dem. Vi 
kommer att i vår uppsats endast behandla det första tillvägagångssättet d.v.s. hyresgäster till 
bostadsrättsförening.  
 
Steg Ett – En idé väcks 
 
En ombildning kan starta från ett antal olika håll, men det finns tre gemensamma saker i alla 
ombildningar som krävs för att en ombildning skall vara intressant. Den första är att det finns 
en efterfrågan på marknaden, den andra är att det måste råda en värdeförändring på 
marknaden för att en vinstmöjlighet skall finnas och den tredje och sista är att det finns ett 
intresse bland hyresgästerna om att ombilda d.v.s. ombildningspotential24. Idéen kommer i de 
flesta fall av att en eller flera parter ser en vinstmöjlighet i affären, idén kan komma antingen 
från en eller flera hyresgäster, en utomstående konsult på begäran av hyresgäst eller 
fastighetsägaren eller av fastighetsägaren som vill sälja sin fastighet. 
 
Steg två – Spridning av idén 
 
När idén är ett faktum och vinstmöjligheten är given är det dags att förmedla idén och tankar 
kring köpet till övriga hyresgäster. Eftersom det kanske viktigaste vid en ombildning är att få 
med så många hyresgäster som möjligt i affären är det här viktigt att man har gjort sin läxa 
och identifierat marknaden och dess möjligheter för att få med så många intressenter som 

                                                 
24 Föreläsningskompendium från KTH, Värdering av bostadsrätter och bostadsrättsfastigheter vid ombildning, 
Catella (2006) 
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möjligt25. Detta är fortfarande på ett tidigt stadium så det viktiga i det här steget är att skapa 
ett intresse och i alla fall ha med en majoritet för köpet för att sedan kunna börja föra en 
dialog med fastighetsägaren. Det kan man stämma av tidigare, men kan vara bra att ha ett 
intresse innan man börjar föra en dialog med fastighetsägaren. 
 
Steg tre – Bilda och registrera en bostadsrättsförening 
 
För att gå vidare i processen bör en bostadsrättsförening bildas, för att bilda en förening krävs 
det minst tre medlemmar. Även om det bara krävs tre medlemmar är det viktigt att man vet att 
det finns ett intresse hos så många som möjligt. Bostadsrättsföreningen skall sedan registreras 
hos bolagsverket. I samband med bildandet bör även en intresseanmälan till tingsrätten 
lämnas in, det ger bostadsrättsföreningen förköpsrätt till fastigheten i två år och kan förnyas26. 
 
Steg fyra – Skapa en dialog och anmäl intresset hos fastighetsägaren 
 
Detta steg går ut på att skapa en dialog med fastighetsägaren i ett undersökande syfte för att ta 
reda på ifall fastighetsägaren är intresserad av att sälja. Även här är det ytterst viktigt att man 
har kunskaper och gjort en analys av marknaden. En fel ”approach” kan ge fel signaler och 
göra att ägaren drar sig tillbaka, därför är det viktigt att man använder sig av rätt 
kommunikationsväg för att skapa en givande dialog för båda parter. I detta steg såväl som 
föregående bör man lägga vikt vid kommunikation och påverkan, det är angeläget att som 
initiativtagare till omvandlingen kommunicera på ett sådant sätt som tilltalar alla inblandade 
parter eftersom vinsten i slutändan är beroende av alla parters agerande i affären 
 
Steg fem – Värdera fastigheten och analysera marknaden 
 
Fastigheten ska värderas och besiktigas. Kontroller skall bland annat göras av elledningar och 
rörstammar och när dessa senast byttes ut. Under detta steg skall också ekonomin ses över. 
Värderingen och besiktningen ska utföras av en oberoende värderingsman27. Det är viktigt att 
detta steg görs ordentligt, missar man något kan det slå hårt på årsavgiften i föreningen på sikt 
på grund av oförutsedda kostnader. 
 
Steg sex – Kommunikation till alla parter 
 
Har man lyckats att skapa ett intresse och dialog med så många parter som möjligt på båda 
sidor börjar den kanske viktigaste delen, att kommunicera med parterna för en omvandling. 
Initiativtagaren har till uppgift att skapa en mångriktad kommunikation som tilltalar så många 
som möjligt. Lyckas kommunikatören finns det goda förutsättningar för att gå vidare med 
förhandlingarna med många positiva parter. Misslyckas han kan affären få ett abrupt slut eller 
en väldigt dålig utgång på grund av att tidigare intressenter hoppar av affären. Därför kan man 
säga att grunden till utgången av ombildningen börjar i detta skede och därför skall en rejäl 
tonvikt läggas på detta steg. Kommunikationsgången skall gå till alla hyresgäster och övriga 
parter. Det är viktigt att kommunikatören här inte undanhåller några uppgifter som kan 
komma fram senare samt att han inte lämnar uppgifter som kan skada affären om de inte är 
nödvändiga.  

                                                 
25 Föreläsningskompendium från KTH, Värdering av bostadsrätter och bostadsrättsfastigheter vid ombildning, 
Catella (2006) 
26 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,65762,00.html 
27 Ibid. 

 - 10 - 



Det viktiga i det här steget är att alla kort läggs på bordet som rör parterna, desto mer 
involverade de olika parterna är i frågan desto större chans har de att ta ställning i ett tidigt 
skede för att undkomma senare avhoppningar. 
 
Steg sju – Förhandling om köpet 
 
Marknadsvärdet för fastigheten som hyresfastighet ligger mellan 60 – 70 % av 
marknadsvärdet om bostadsrättsförening, vilket också är troligt att köpeskillingen hamnar28. 
Den stora förhandlingen vid omvandlingar rör sig om reparationer och driftkostnader. 
Problemet här ligger i att en fastighetsägare till en hyresfastighet i regel har som mål att ha så 
lite kostnader som möjligt. Detta gör att hyresfastigheter ofta är i ett något sämre skick än den 
genomsnittliga bostadsrättsföreningen. Fastighetsägaren kommer därför att vilja sälja 
fastigheten i dess skick den är medan köparna (hyresgästerna) vill få de reparerade innan 
köpet blir av. Av denna anledning är det ytters viktigt att köparna gör en ordentlig besiktning 
av fastigheten utförd av kompetenta människor med erfarenhet för att få en uppfattning av de 
verkliga kostnaderna. Allt för vanligt är det att dessa köp blir av i fatighetens befintliga skick i 
en tro hos köparna att det inte föreligger några reparationsbehov. Risken blir då att köparna 
gör en ekonomisk plan baserad på att fastigheten inte har några större reparationsbehov, vilket 
gör att när dessa reparationer visar sig finns det inga ekonomiska resurser och årsavgiften får 
höjas markant för att klara det. Detta går att undvika genom att utföra en ordentlig besiktning 
och räkna med reparationsbehovet i den ekonomiska planen. Det är även viktigt att man redan 
här redovisar vad den beräknade insatsen och månadskostnaderna blir för hyresgästerna. 
Varje hyresgäst måste få veta vad den deras lägenhet ungefär kommer att kosta för att ge dem 
information om hur köpet kommer att påverka dem ekonomiskt. 
 
Steg åtta – Upprätta och registrera ekonomisk plan 
 
Bostadsrättsföreningens styrelse ska upprätta en ekonomisk plan för verksamheten. Planen 
ska bland annat ange insats och månadsavgift för varje lägenhet, fakta om fastigheten, 
anskaffningskostnad, finansieringsplan, lägenhetsyta, antal rum per lägenhet och andels tal. 
Planen ska registreras hos Bolagsverket29.  
 
Steg nio – Finansiering av köpet 
 
En kontakt med banken man har för avsikt att använda skall ordnas, det viktiga är att man 
tillsammans med banken lägger fram en finansiering som tilltalar så många som möjligt, är 
realistiskt, ger en god avkastning som tilltalar majoriteten, tilltalar fastighetsägaren och 
självklart är genomförbar. I detta finansieringsupplägg skall en finansieringsplan vara 
framställd med förslag om lånebelopp och lånevillkor, amorteringsplan, insatser och 
upplåtelseavgifter och övriga eventuella finansieringsposter. Eventuella siffror bör även 
finnas på föreningens framtida kapitalkostnader, driftkostnader, avsättning för underhåll, 
övriga kostnader, årsavgift och övriga intäkter30. 
 
 
 
 
                                                 
28 Föreläsningskompendium från KTH, Värdering av bostadsrätter och bostadsrättsfastigheter vid ombildning, 
Catella (2006) 
29 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,65762,00.html 
30 Bolagsverket, Ekonomiska planer på bostadsrättsföreningar. 
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Steg tio – Föreningsstämman beslutar om köp 
 
Styrelsen skall nu kalla alla boende till en föreningsstämma där ett beslut skall tas om köp 
eller ej. Två tredjedelar måste minst rösta för ett köp av fastigheten för att ombildningen ska 
kunna genomföras31. Att gå in i en omvandling med två tredjedelar av de boendes röster är 
ingen bra variant på grund av att det ger höga årsavgifter, därför bör en betydande majoritet 
av de boende rösta för ett köp för att ge goda förutsättningar till en lyckad affär för alla parter. 
 
Steg elva – Upprätta köpeavtal  
 
I detta skede skall ett köpeavtal upprättas mellan bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren, 
köpeavtalet skall undertecknas av båda parter32. Köpet blir gällande först när båda parter 
undertecknat avtalet, innan detta sker föreligger ingen som helst rättslig bundenhet33. Detta 
gör att det är ytters viktigt att alla villkor och förbundenheter som köparen har som till 
exempel undersökningsplikt görs innan avtalet skrivs på.  
 
Steg tolv – Anmälan om förköp till kommunen  
 
I regel krävs att kommunen får tillfälle att utöva förköp av hyresfastighet. Därför skall köpet 
anmälas till kommunen. 
 
Steg tretton - Upplåtelseavtal 
 
Bostadsrättsföreningen har nu fullföljt köpet av fastigheten och det är dags att skriva ett 
upplåtelseavtal med varje blivande bostadsrättsinnehavare. I samband med detta skall även 
insatserna från bostadsrättsinnehavare betalas. 
 
Steg fjorton – Lagfart sökes 
 
I samband med bostadsrättsföreningens förvärv skall även lagfart sökas för förvärvet. Lagfart 
skall ansökas inom tre månader från att förvärvshandlingen upprättades och tas ut med 3% av 
fastighetens värde (vilket är det högsta beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året 
före förvärvet)34. 
 
Steg femton – Bostadsrättsföreningen formas 
 
Bostadsrättsföreningen har förvärvat fastigheten, bostadsrättshavarna har skrivit på 
upplåtelseavtal och lagfarten är sökt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,65762,00.html 
32 Ibid. 
33 http://www.fastighetsbyra.foreningssparbanken.se/se/bostad/koparens_ansvar/ 
34 Graus Folke, Fastighetsköp, Juristförlaget (2005) s. 21 
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4. Teori 
 
 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de olika teoribildningar som vi använt oss av. 
Teorikapitlet består av områdena: Finansiering och kommunikation. I slutet av kapitlet 
redovisar vi vår undersökningsmodell som kopplar samman förstudien med den valda teorin. 
 
 
 
4.1 Finansiering  
 
Finansieringen av ett fastighetsköp vid en ombildning sker i ett sent skede av processen men 
är kanske det viktigaste och mest avgörande steget för om ombildningen blir av och den 
nybildade föreningens framtidsutsikter. Finansieringen sker oftast i två delar som är 
finansiering av hyresgästernas insatser samt finansiering av föreningen. Banken som har blivit 
vald som finansiär till ombildningen baserar villkoren och förutsättningarna för finansieringen 
baserat på den ekonomiska planen. Den ekonomiska planen innehåller information som är av 
betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet.  
 
 
4.1.1 Ekonomisk plan 
 
Enligt bostadsrättslagen (SFS 1991:614) skall en ekonomisk plan anges för 
bostadsrättsföreningens verksamhet som skall ha upprättats av föreningens styrelse och 
registrerats av Patent- och registreringsverket innan en bostadsrätt får upplånas. Den 
ekonomiska planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av 
föreningens verksamhet. I bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630) preciseras de uppgifter 
som den ekonomiska planen måste innehålla: 
 

1. Bostadsrättsföreningen firma och organisationsnummer. 
2. Beskrivning av fastigheten. 
3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning. 
4. Kostnad för föreningens fastighet. 
5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad. 
6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet. 
7. Uppgifter om finansieringen (finansieringsplan). 
8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.  

 
I de fall då den ekonomiska planen används som underlag för en bostadsrättsförenings beslut 
vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall till den ekonomiska planen även fogas ett 
besiktningsprotokoll som visar huset skick. Det är Boverkets uppgift att verka så att de 
ekonomiska planerna blir tillförlitliga. Boverket påverkar de ekonomiska planernas 
utformning och innehåll genom att lämna allmänna råd. Boverket rekommenderar att en 
ekonomisk prognos och känslighetskalkyl angående utvecklingen av årsavgifterna upprättas, 
men några krav på en sådan kalkyl och prognos finns ej.35  
 
 

                                                 
35 Riksdagens revisorer,”Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar” Rapport (1996/97:7) s. 15-16 
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Den ekonomiska planen har följande utformning: 
 

• Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer 
• Beskrivning av fastigheten 
• Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv  
• Finansieringsplan  
• Beräkning av föreningens årliga kostnader och intäkter 
• Redovisning av lägenheterna  
• (Ekonomiska prognos) 
• (Känslighetsanalys)   

 
Beskrivningen av fastigheten skall innehålla uppgifter angående fastighetens beteckning och 
areal. Det finns dock inga krav på att föreningen behöver äga marken. Vidare skall uppgifter 
om fastighetens användningssätt och byggnadsbeskrivning framgå. Det skall också finnas en 
beskrivning av husets placering i förhållande till varandra.36Vilket menas att en förutsättning 
för att registreringen av den ekonomiska planen skall genomföras måste föreningshusen ligga 
så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.  
Antalet bostadslägenheter och lokaler skall anges. Uppgift om användningssätt, till exempel 
bostadslägenheter, butikslokal, garagebyggnad skall lämnas. Beskrivning av lägenheterna 
skall även redovisas då faktorer som inredning och utrustning i kök och hygienrum skall tas 
upp. Vid beskrivningen av fastigheten skall också uppgift lämnas om gemensamma 
anordningar, kända servitut och skyldigheter att ingå i gemensamhetsanläggning. Exempel 
kan vara tvättstuga, samlingslokal, energibesparande anordning eller cykelutrymme. Det bör 
där klart visa de kostnader som bostadsrättsföreningen har för de gemensamma 
anläggningarna. Uppgifter om underhållsbehov, planerad tillbyggnad, ombyggnad eller 
ändring av föreningens hus skall också finnas med. Fastighetens försäkringar bör anges såväl 
försäkringsbolag som vad försäkringen täcker.  
 
Den ekonomiska planen skall innehålla beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv 
då den totala kostnaden för fastigheten skall anges. Vidare skall kostnader för nödvändigt 
underhåll, tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsbyggen redovisas. Det 
skall även finnas uppgifter om kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens 
verksamhet.   
 
 
4.1.2 Finansieringsplan 
 
Den ekonomiska planen skall även innehålla en finansieringsplan. Uppgifter om 
finansieringen av de kostnader som angetts ovan skall redovisas i detta avsnitt. Den 
finansiella planen skall även innehålla: lånebelopp, lånevillkor och amorteringsplan. Vidare 
skall det även framgå fastighetens insatser, upplåtelseavgifter och ”övriga finanasierings 
poster” som kan framgå som t.ex. olika bidrag.  
 
En beräkning av föreningens årliga kostnader och intäkter skall finnas med i den ekonomiska 
planen. Dessa är bland annat kapitalkostnader för de tre första åren och driftkostnader. 
Avsättning för underhåll måste också redovisas, de egentliga kostnaderna uppstår dock först 
                                                 
36 Borgecrona, Yvonne, ”Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar: kostnadskalkyler och intygsgivare”, 
Boverket, Boendeavdelning (1995) s. 12 
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vid genomförandet av underhållsåtgärderna. Övriga kostnader skall också vara med och här 
bör fastighetsskatt och övriga skatter redovisas. Uppgifter om årsavgifterna skall också 
redovisas vilka är avsedda att täcka kostnader för föreningens löpande verksamhet. Utöver 
årsavgifterna kan föreningen ha exempelvis förvaltningsintäkter, intäkter av uthyrda 
lägenheter, lokaler och garageplatser samt vid likviditetsöverskott även ränteintäkter.  
 
Fördelning av årsavgifter på de olika bostadsrätterna måste redovisas. Grunderna för 
fördelningen av årsavgifterna framgår av föreningens stadgar. Årsavgifterna kan fördelas efter 
bostadsrätternas insatser, genom andelstal eller genom annan fördelningsgrund.  
 
De driftkostnader som inte ingår i årsavgiften men som bostadsrättshavarna skall svara för 
skall även tas upp i den ekonomiska planen. Sista delen som skall ingår i den ekonomiska 
planen är redovisning av lägenheterna. Där skall bruksarean framgå i m2, Insats kr/ m2 och 
upplåtelseavgift kr/ m2 skall också vara med. Årsavgift kr/ m2 och hur stort andelstalet är för 
respektive lägenhet skall det även finnas uppgifter om i den ekonomiska planen. 37  
 
Den ekonomiska planen har som syfte att motverka uppkomsten av ekonomiska föreningar 
som har en osund ekonomi. Därför rekommenderar Boverket att föreningen gör en beräkning 
i fasta priser av hur höga medlemmarnas årsavgifter blir utifrån en realistisk bedömning av 
föreningens kostnader och intäkter på lång sikt, en så kallad ekonomisk prognos. 
Utvecklingen av årsavgifterna påverkas i hög grad av vilka antaganden om räntor och 
inflation som görs. I prognosen bör det därför ingå vilken allmän ränta och inflationsnivå som 
beräkningarna bygger på. En ekonomisk prognos bör sträcka sig över föreningens fem första 
år, det är även lämpligt att den innehåller år 6 och år 11 då halv respektive hel fastighetsskatt 
införs.  
 
 
4.1.2.1 Känslighetsanalys 
 
En känslighetsanalys är det inget krav på att göra men är ofta bra för att veta hur stabil 
föreningen är mot marknadsförändringar. En känslighetsanalys skall fungera som ett 
komplement till en ekonomisk prognos. Känslighetsanalysen skall visa hur årsavgifterna 
påverkas om föreningen gör andra antaganden om ränta och inflation som ändras både uppåt 
och neråt jämfört med förutsättningarna som gäller vid upprättandet av planen. En väl utförd 
känslighetsanalys ger föreningen en chans att forma föreningen på sådant sätt att den blir 
stabil på lång sikt även om marknaden ändras. Tyvärr så berör de känslighetsanalyser som 
görs i de flesta bostadsrättsföreningar idag endast räntenivån och dess eventuella förändring.38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Borgecrona, Yvonne, ”Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar: kostnadskalkyler och intygsgivare”, 
Boverket, Boendeavdelning (1995) s. 14-17 
38 Ibid. Boverket, Boendeavdelning (1995) s. 18 
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4.2 Kommunikation 
 
En väl fungerande kommunikation mellan alla parter i en ombildningsprocess är a och o för 
att det skall fungera. Kommunikationen kan föras på flera sätt genom att en konsult, rådgivare 
eller drivande hyresgäst förmedlar information till hyresgästerna om vad som händer och skall 
göras. Fungerar inte kommunikationen är det stor risk för att informationsflödet som går runt i 
huset ständigt ändras och alla parter blir felinformerade av rykten och dylikt vilket ofta leder 
till att hyresgästerna eller fastighetsägaren blir osäker och drar sig ur. Valet av kommunikatör 
är därför väldigt viktigt och kan ha en betydande påverkan på ombildningsprocessen gång och 
dess utgång. 
 
 
4.2.1 Kommunikationens grund 
 
Shannon och Weavers ”Mathematical Theory of Communications” (1949, Weaver, 1949b) är 
en allmänt erkänd och förklarande modell över hur kommunikationsprocessen ser ut. Den 
grundläggande kommunikationsmodellen presenterar kommunikation som en enkel, linjär 
process39. 
 

Informat- 
ionskälla 

Sändare                             Destinatio-
n 

Mottagare 
                                                        Signal                  Mottagen- 
                                                                                                   signal 
 
 
 

 Brus  
 
 
Figur 140. 
 
Modellen är ganska enkel och bygger på en informationskälla sänder ett budskap. För att 
förmedla budskapet behöver denna en sändare som verktyg, sändaren (verktyget) skickar 
sedan en signal vilken blir mottagen av mottagaren det vill säga verktyget för att ta emot 
signalen. Mellan sändaren och mottagaren finns det brus som stör signalen och dess möjlighet 
att komma fram till mottagaren. När signalen sedan kommer fram till mottagaren förmedlar 
mottagaren vidare budskapet till destinationen från informationskällan.  
 
Kommunikationsprocessen baserad på en ombildning: 
 
1. Informationskälla: Källan blir i detta läge initiativtagaren/initiativtagarna som får en idé 

som de vill förmedla om att förvärva fastigheten som en bostadsrättsförening.  
 
2. Sändare: Initiativtagarna måste finna ett sätt för att få ut denna information till dem de vill 

förmedla till d.v.s. hyresgästerna. Detta verktyg fungerar som en sändare och skulle i ett 
hyreshus kunna vara informationslappar till varje hyresgäst, informationsblad nere i 
trappuppgången eller Word of mouth. 

 
3. Brus: Oavsett vilket typ av sändare initiativtagarna använder sig av, sänder den en signal 

mottagaren måste motta för att få informationen. Mellan de stegen finns det brus som stör 
                                                 
39 Fiske, John, Kommunikationsteorier, Almqvist & Wiksell (2004) s. 17 
40 Figur 1, Fiske John, Kommunikationsteorier, Almqvist & Wiksell (2004) s. 18 
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signalen som skickas. Exempel på sådant brus kan vara att signalen inte når ut till alla, 
folk slänger lappen för de är rädda för att bli involverade, folk är för bekväma med deras 
nuvarande situation eller rykten som florerar ändrar budskapet under gång. 

 
4. Mottagare: När signalen slutligen kommer förbi bruset når det mottagaren. Mottagaren i 

detta fall blir hyresgästerna som får informationen till sig. 
 
5. Destination: Slutmålet hos initiativtagarna är att budskapet skall nå alla boende i 

fastigheten d.v.s. destinationen. Hyresgästerna fungerar då som mottagare tills alla 
hyresgäster mottagit budskapet, då har meddelandet nått sin destination. 

 
Modellen beskriver hur kommunikationsprocessen skulle se ut i en ombildning när 
initiativtagaren skall sprida sin idé om att köpa fastigheten som bostadsrättsförening. I denna 
modell finns det dock flera svagheter och brister som måste förstärkas/täckas upp för att 
budskapet skall nå sin destination på rätt sätt samt att budskapet som nås inte förändras på 
vägen. 
 
Kommunikationsmodellens brister och svagheter: 
 
1. Informationskälla: När en information av sådant slag som kräver ett deltagande hos 

destinationen är det viktigt att informationen som sänds är utformad på rätt sätt. 
Informationen måste först och främst vara utformad på ett sådant sätt så att den tilltalar 
majoriteten och inte enstaka individer. Det är också viktigt att informationskällan går fram 
på ett lagom hårt sätt så att han förmedlar att det är allvar och inte bara tanke utan att 
skrämma hyresgäster. Slutligen är det även viktigt att informationen som sänds bjuder in 
till deltagande och inte utesluter hyresgästerna i form av att tycka till och höras. 

 
2. Sändare: Valet av sändare blir ytterst viktigt i denna situation. Eftersom målet med 

informationen är att nå alla hyresgäster måste sändaren man använder sig av vara av den 
kvalitén vilket gör det möjligt. Nås endast en del av hyresgästerna skapas en oro hos dem 
som inte blivit informerade och en oklarhet uppstår bland mottagarna. 

 
3. Brus: För att undvika brus som stör möjligheterna för informationen att nå sin destination 

krävs en uppriktighet. Oklara bud skapar rykten som förvränger informationen, detta gör 
att informationskällan måste informera om allt och inte undanhålla information från 
hyresgästerna. Innan informationen skickas är det därför viktigt att lokalisera bruskällorna 
innan informationen skickas ut. 

 
4. Mottagare: I mottagaren är det störst risk att rykten skapas i denna situation, därför är det 

viktigt som nämnt i föregående punkt att informationen är uppriktig och korrekt. 
 
5. Destination: För att informationen skall nå destinationen läggs det en vikt på 

informationskällan att använda rätt sändare o.s.v. Når inte informationen destinationen har 
kommunikationen misslyckats och risk föreligger för att missvisande information sprids. 
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4.2.2 Masskommunikation 
 
Kommunikation till flera parter t.ex. hyresgäster i en fastighet fungerar i princip som en vilken 
kommunikationsprocess som helst, d.v.s. en informationskälla sänder ett meddelande till en 
mottagare. Skillnaden blir att varje gång meddelandet skickas vidare till nästa part upprepas 
processen och meddelandet nästa part får baseras på partens uppfattning av meddelandet han 
fick. En annan variant är att informationskällan skickar meddelandet till alla parter samtidigt. 
Problemet blir då att alla parter uppfattar meddelandet olika och informationskällan får skild 
återföring från alla parter. En enkel illustration av de två situationerna skulle kunna beskrivas 
på följande sätt:41

 
Bild 1: a av situation 1 
 
 
                                            xib                                                 
x1                                                                                         
x2                                                      x1                                   x1+xib 
x3                   A                                B                 Bn  
x4 
xn 
 
Meddelandet informationskällan sänder vid en idé om obildning är en idé som kräver ett 
finansiellt åtagande från hyresgästerna. Olika hyresgäster och individer har olika syn och 
uppfattning på finansiella åtaganden, vissa är rädda, vissa är osäkra och andra är positiva. I 
situation ett förmedlar A d.v.s. informationskällan ett meddelande x1 baserat på ett antal x 
d.v.s. faktorer informationen består av till B som är hyresgästerna. B får meddelande x från A 
som är ett sammanhang av xn som A har sammanfattat. Samtidigt som B får meddelandet har 
han en egen uppfattning om finansiella åtaganden xib, när B sedan skickar vidare meddelandet 
till B2 får mottagaren inte bara meddelandet B utan även B: s uppfattning om finansiella 
åtaganden d.v.s. x1+xib. Mönstret fortsätter och för varje gång meddelandet skickas vidare får 
mottagaren meddelandet plus avsändarens syn på finansiellt åtagande42. Det positiva med 
denna modell är att drivkraften kan låta individer som fungerar bra med samma värderingar 
skicka meddelandet till varandra. På sådant sätt skapas inga förutfattade meningar om att det 
är personer med värderingar man inte kan relatera till sitter bakom rodret och styr. Det 
negativa med modellen är att rykten lätt skapas samt att meddelandet ständigt förvrängs, 
drivkraften tappar då kontrollen över informationsflödet och kan få svårt att få fram sin 
egentliga åsikt.  
Bild 2. Situation två 
 
             xib 
                                                                                              
x1                                                              B1                           
x2                                                                             B2            
x3                   A                                B3    
x4                   B4  
xn                   Bn 

                                                 
41 Fiske John, Kommunikationsteorier, Almqvist & Wiksell (2004) s. 48-52 
42 Ibid. Almqvist & Wiksell (2004) s. 51 
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I situation två bygger det första steget i modellen på samma grund som i första situationen, 
informationskällan A förmedlar ett meddelande x1 som baseras på faktorerna xn 
informationen består av till B. Skillnaden här är att B i detta fall inte utgörs av en hyresgäst 
utan av alla hyresgäster det vill säga B1,B2,B3...Bn. Även här motar B meddelandet från x, 
men till skillnad från föregående situation får B endast A: s syn på finansiella åtaganden som 
är inbakat i meddelande x1 han förmedlar. När meddelandet förmedlas skapar varje B en egen 
uppfattning av finansiellt åtagande xib som påverkar hur han uppfattar meddelande x1, vilket 
gör att hyresgästernas uppfattning av meddelandet ser ut på följande sätt: B1: s uppfattning = 
x1+xib1, B2: s uppfattning = x1+xib2, B3: s uppfattning = x1+xib3 … Bn: s uppfattning = 
x1+xibn. Modellen bygger till skillnad från den första på att hyresgästerna skapar sin egen 
uppfattning angående förslaget från "drivkraften" medan det i situation ett blir påverkade av 
de andra i föreningen. Det positiva med modellen är att drivkraften har kontroll över 
informationsflödet, samt vilka som informationen når. Negativt med modellen är att en 
eventuellt förutfattad uppfattning om drivkraften kan påverka hyresgästens ställningstagande 
till idéen. Till exempel möte eller informationsblad. 
 
 
x1 
x2 
x3                   A              x1                C         x2          B 
x4 
xn 
 
 
Ett tredje scenario är att använda sig av en tredje oberoende part, i det här fallet C. En sådan 
tredje part fungerar som en rådgivare som förser informationen x2 till B som är x1 (A: s urval 
av information) + xn (C: s egna urval och sammanfattning av olika x i sitt eget 
förnimmelsefält). Som i föregående situation får även här hyresgästerna chans att bilda en 
egen uppfattning, men skillnaden är att de även tar del av information från en oberoende part. 
Positivt med detta tillvägagångssätt är att inga förutfattade meningar finns på den oberoende 
parten baserat på tidigare händelser. Om denna person inte har några ekonomiska fördelar 
med en ombildning blir av, uppfattas hans rekommendation som trovärdig för hyresgästerna 
pga. hans oberoende och tidigare erfarenhet. Negativt med modellen är att personen kommer 
utifrån och är icke känd hos hyresgästerna sedan tidigare, den oberoende parten kan därför ses 
som opersonlig och grunda sina råd utifrån en situation som hyresgästerna ej kan relatera till.  
 
 
4.2.3 Språkets påverkan i en kommunikationsprocess 
 
I en kommunikation mellan en eller flera parter har alla individer ett eget perspektiv på 
omständigheterna som rör informationen. När t.ex. en informationskälla sänder ett 
meddelande till en eller flera parter beror det på mottagarens perspektiv hur den uppfattar 
meddelandet. Perspektivet individen har beror på ett antal faktorer så som inre och yttre t.ex. 
politisk ställning, sammhällsstatus, ekonomisk situation, klädstil, värderingar, etik och moral. 
En optimal situation enligt teorin är att för att ett meddelande skall uppfattas lika bland 
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parterna i en kommunikation krävs det att alla parter har ett gemensamt perspektiv av inre och 
yttre faktorer 43.  
Av en avsändares yttre (t.ex. klädsel och sätt att vara) kan mottagaren dra slutsatser om 
avsändarens syfte och ändamål. Genom att observera hur avsändaren beter sig och klär sig 
bestämmer sig mottagaren för sitt förhållningssätt till avsändaren innan den har börjat prata. 
Avsändarens språk (ordval och dylikt) tillåter likaledes normalt slutsatser om dennes 
bakgrund, intressen och kunskaper. Uttryck och uttal kan således göra att avsändaren tilltalar 
vissa grupper mer en andra på mottagar sidan. Detta skulle kunna exemplifieras vid en 
ombildningsprocess där mottagarna skulle grupperas efter ekonomisk situation, hopp om 
vinst, rädsla för finansiella åtaganden och politiska åsikter och så vidare44. När en 
kommunikation sker uppstår en så kallad talsituation, det är denna situation som avgör ifall 
yttrandet är adekvat eller inte. I en talsituation där två parter existerar, A och B d.v.s. 
avsändaren och mottagaren krävs det att B är medveten om vilken situation informationen 
sänds i för att kunna tolka meddelandet. Talsituationen kan således beskrivas som: 
 
1. Avsändarens situation: hans bakgrund, kunskaper och syften m.m. 
2. Mottagarens situation: hans bakgrund, kunskaper och intressen m.m.45. 
 
Avsändarens bakgrund + kunskaper       +     Mottagarens syften + kunskaper 
+syften        + intressen 
      
  
        Avsändarens situation        +             Mottagarens situation 
 
 

 Talsituation 
Figur 1 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 

                                                 
43 Andersson, Jan, Språk och påverkan, (1984) Thales s. 58-60 
44 Andersson, Jan, Språk och påverkan,  (1984) Thales s. 40-41 
45 Ibid. s. 12-13 
46 Ibid. s. 13 
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4.3 Undersökningsmodell 
 
För att lättare följa med i vår arbetsgång och våra tankegångar kring fastighetsombildningar 
har vi skapat en arbetsmodell som vi utgår ifrån. Vi har skapat modellen för att illustrera vilka 
problemområden som skall undersökas för att ge svar på uppsatsens problemformulering och 
syfte. Vi har även använt oss av modellen vid uppbyggnad av vårat teorikapitel. Nedan 
beskrivs modellen som består av tre delar: Finansiering, kommunikation och ombildning, 
dessa tre faktorer är kärnan i uppsatsen och av den orsaken läggs stor fokus på dessa områden. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

       
 
                       Finansiering  
      
      
      
      
      
      
                            Ombildning         Kommunikation                                                      
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4.3.1 Ombildning 
 
Ombildningsprocessen har vi beskrivit som en affär mellan fastighetsägarna och 
hyresgästerna47 och sedan beskrivit varje steg i processen. Vi har beskrivit två olika sätt att 
genomföra en ombildning på, det alternativ som beskrivs i denna uppsats är när hyresgäster 
köper en fastighet genom en bostadsrättsförening. 
 
4.3.2 Finansiering 
 
Finansieringen vid en fastighetsombildning tar plats först i ett senare skede av hela 
ombildningsprocessen.48 Finansieringen innehåller två delar. Första delen är finansiering av 
hyresgästernas insatser, andra delen berör finansiering av föreningen. Finansiärernas 
bedömning sker utifrån den obligatoriska ekonomiska planen som arbetats fram. 
 
4.3.3 Kommunikation 
 
En väl fungerande kommunikation mellan alla parter i en ombildningsprocess är a och o för 
att det skall fungera. Kommunikationen kan föras på flera sätt genom att en konsult, rådgivare 
eller drivande hyresgäst förmedlar information till hyresgästerna om vad som händer och skall 
göras.49 Kommunikation är själva grunden i hela ombildningsprocessen och som genomsyrar 
finansieringsstadiet och hela ombildningsprocessen.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Stycke 3.2 
48 Stycke 4.1 
49 Stycke 4.2 
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5. Resultat 
 
 
I detta avsnitt har vi för avsikt att redogöra för resultaten av våra undersökningar. 
Undersökningen är upplagd efter våra fyra problemområden som rör ombildningsprocessen, 
ekonomiska föreningar, finansiering och kommunikation. Tanken med vårt resultat är att 
svara på dessa problemområden utifrån intervjuer med fasighetskonsulter, banker och 
bostadsrättsföreningar. 
 
 
5.1 Resultatdisposition 
 
Under avsnitt 5.2 har vi sammanställt resultaten från våra intervjuer, vidare har vi strukturerat 
resultatet efter våra tre undersökningsområden. Dessa tre områden har utvidgats med 
underrubriker för att ytterligare förtydliga de situationer som vi anser vara betydande. 
Frågeställningarna samt svaren från varje intervju som vi har använt till resultatet återfinns 
som bilaga 1. 
 
 
5.2 Resultat av intervjuer 
 
Vår avsikt med resultatet I inledningen av vårt uppsatsskrivande var att utifrån teoribildningen 
vi byggt upp, skapa frågor till intervjuerna för att fylla tomrum och få svar på eventuella 
problem i ombildningsprocessen. Utifrån teorin fann vi att problemen förekom i alla 
problemområden vår teori är uppbyggd av. Vi valde därför att utforma frågor till konsulter, 
banker och bostadsrättsföreningar som har ombildat hyresfastigheter tidigare. De två första 
problemområdena d.v.s. konsult och bank gick väldigt smidigt att få intervju samt svar på 
frågor vi hade. Vårt problem var dock att komma I kontakt med tidigare hyresgäster som 
ombildat till bostadsrätt. Från vårt urval till undersökningen hade vi färdiga 
bostadsrättsföreningar och namn att kontakta, problemet var att komma I kontakt med dem 
och få dem att ställa upp på intervju. Jakten slutade någon större framgång och vi fick ändra 
intervjuobjekt. Mitt i oturen fann vi vår klasskamrat Gustav Winjblad som nyligen hade 
genomgått en ombildning och var snäll och delade med sig av sina erfarenheter. 
 
När intervjuobjekten var färdiga och intervjuer var bokade gick det mycket väl utan några 
större problem. Vi fann våra intervjuobjekt välgörliga och mycket kompetenta, vilket gav oss 
väldigt kvantitativ och kvalitativ information. På ett relativt tidigt stadium insåg vi att vi i 
slutändan skulle sitta på ganska få intervjuer vilket skulle kunna ifrågasätta tillförlitligheten. 
Detta satte vi oss ner och diskuterade och vi kom fram till att våra intervjuobjekt hör till de 
mest kompetenta parter i deras verksamhetsgren och område. Catella är en av de största 
ombildningskonsulter och är verksamma i hela Sverige, Isaksson & Partners är en av de 
största ombildningskonsulterna verksamma I Stockholm. På banksidan intervjuade vi 
Föreningssparbanken som finansierar cirka en 1/3: e del av alla ombildningar I Sverige samt 
SBAB som vi ansåg vara intressanta på grund av att de konkurrerar mot de andra banker 
genom väldigt låga räntor samt att de växer väldigt fort som bank.  
 
På bostadsrättsföreningssidan blev vårt intervjuobjekt Gustav Winjblad, men vår egen slutsats 
om resultatet var att vi hade funnit en kvalitet hos intervjuobjekten vilket vi själva ansåg 
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skulle ge ett bättre resultat i slutändan än en större kvantitet intervjuobjekt med mindre 
kunskap och erfarenheter. 
 
Vårt resultat har vi redovisat som nämnt tidigare utifrån våra olika problemområden med 
underliggande problem. Vi har valt att inte redovisa varje intervjuobjekt för sig utan samtligas 
åsikter under varje problemområde för att skapa en helhet på problemen från olika synvinklar.   
 
 
5.3 Ombildningsprocessen 
 
Ombildningsprocessen som vi har beskrivit i teoribildningen är processen i sin helhet för 
hyresgästerna. För våra intervjuobjekt så utgörs deras roll olika mycket av processen. Grovt 
sett kan hela processen delas in i tre delar. En kommunikations del som sträcker sig genom 
hela ombildningen från ideens start till slutet, En finansierings del som är relativt kort men 
dock så viktig samt en genomförande del som står för driften av ombildningen vilket gör att 
samtliga aktörer är involverade. Samtliga intervjuobjekt vi pratade med beskrev ombildningen 
med ett ord; ett helhetspaket! Med detta menar de att ombildningsprocessen utgörs av många 
olika parter genom många steg där alla är beroende av varandra. 
 
 
5.3.1 Användande av konsult 
 
En av de första frågarna vi ställde till våra intervjuobjekt var huruvida användandet av en 
konsult påverkar och bör utnyttjas, svaren blev dock ganska så snarlika, Konsultens roll kan 
man säga grovt sett är att förse parten den företräder med kompetens och erfarenhet. 
Konsulten själva sa inte så oväntat att en ombildning utan en konsult medverkande inte är 
genomförbar. De menar på att i en ombildningsprocess finns det alldeles för många fallgropar 
som kan påverka utgången av ombildningen som man måste ha kunskap om för att tackla. 
 
Konsulter jobbar för båda sidor i en ombildning det vill säga för fastighetsägaren och 
hyresgästerna. Våra frågor som vi ställt berör dock endast i den mån konsulten jobbar för 
hyresgästerna eftersom det är mest intressant för vårt problem. Våra frågor till konsulterna 
som vi intervjuade baserades väldigt mycket på deras roll som kommunikatörer det vill säga 
informera hyresgästerna under processens gång om vad som hänt, händer samt skall ske. Det 
första vi fick veta från våra intervjuer var att det inte endast är konsulten som fungerar som 
kommunikatör utan alla parter som är involverade i processen utgör en kommunikatörsroll där 
de utgör olika funktioner som kommunikatörer. Dessa konsult firmorna, det vill säga Catella 
och Isaksson & partners tog upp vikten av att som konsult bli inblandad vid ett tidigt skede av 
processen.  
 
Konsulterna vi intervjuade tog upp en för oss ny aktör i ombildningen som de kallade för en 
administrativ kommunikatör vars roll är att se till att allting flyter och går ihop samt att föra 
dialoger med de övriga parterna i ombildningen. Denna roll menar de att i princip vem som 
helst kan inneha dock så belyste de att rollen som administrativ kommunikatör kräver otroligt 
mycket kunskap om processen samt om de övriga parterna i ombildningen för att kunna 
pressa dem mot varandra för att få bra villkor åt hyresgästerna. Konsulterna talade om att det i 
nio fall av tio är konsulten som får rollen som administrativ kommunikatör i slutändan. Av 
den anledningen ligger det i konsultens intresse att bli anlitad vid ett sådant tidigt skede som 
möjligt för att kunna planera och styra så tidigt som möjligt för att öka chanserna mot en god 
utgång av ombildningen.  
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Att konsulterna ansåg sig själva som en viktig part i en ombildning var väl ingen större chock 
dock blev vi lite förvånade när vi frågade våra övriga intervjurespondenter om deras syn på 
användande av konsult. Vår absolut första intervju var på SBAB där en av våra inledande 
frågor var just om hur de såg på användande av konsult. Svaret vi fick var att SBAB inte ens 
för en dialog med bostadsrättsföreningen om finansiering ifall det inte finns en konsult 
inblandad. Detta fick oss att inse hur pass viktig part konsulten är i en ombildning och inte 
bara som kunskapskälla utan även en form av säkerhet. Föreningssparbankens syn på 
konsulten var inte riktigt lika strikt som SBAB: s men även de hade en väldigt positiv 
inställning till ombildningar med konsult inblandade. Vår intervju med Gustav Winjblad som 
tidigare varit involverad i en ombildning utan konsult beskrev sin syn på ombildningen han 
var inblandad i samt hans syn på konsult. Även Gustav pekade på den så kallade 
administrativa kommunikatörsrollen som en av hyresgästerna i fastigheten fick på grund av 
sin kunskap inom området. Hyresgästerna i det fallet fick all information I brevlådan om vad 
som hände samt färdiga finansierings förslag dem bara skrev under utan att bli informerade 
om alternativ eller processen av vald bank. Gustav belyste oss med facit i hand att han idag 
gärna skulle sett att en konsult inblandad i ombildningen främst på grund av att 
bostadsrättsföreningen fick väldigt dålig ekonomi med nästintill obefintliga reserver och 
fonder. 
 
 
5.3.2 Ombildningsprocessens aktörer 
 
Alla våra intervjuobjekt i denna undersökning det vill säga fastighetskonsulter, banker och 
bostadsrättsföreningar har en betydande roll i ombildningsprocessen. Samtliga av dessa parter 
krävs lika mycket som den andra för att processen skall kunna genomföras och lyckas. För att 
en ombildningsprocess skall kunna genomföras krävs det att alla inblandade parter är 
vinstdrivna och tjänar på slutresultatet, för om en länk i kedjan hamnar utanför påverkar det 
de andra parterna också. Däremot spelar deras roll olika mycket vid olika tillfällen det vill 
säga banken blir först inkopplad vid slutet av själva processen men dess funktion spelar lika 
stor roll för processens utgång som de andra. Fastighetskonsultens medverkan i processen 
beror på i vilket skede den blir inkopplad, en konsult kan vara med allt ifrån att ideen kläcks 
till slutskedet av ombildningen. Beroende på när konsulten blir inkopplad kan det ha en 
betydande effekt på processens utveckling. Konsulterna själva vill självklart vara med i ett 
sådant tidigt skede som möjligt för att ha möjlighet att kontrollera processens gång men de 
menar samtidigt att om konsulten är med från ett tidigt skede blir hyresgästerna aldrig fel 
informerade och de har en utomstående part med betydande kompetens inom området de kan 
lita på. 
 
I ombildningen kommer det och går parter av olika betydelse från början till slut. När vi 
frågade våra intervjuobjekt målade de upp en bild för oss hur det ser ut och vilka aktörer det 
är som finns med under ombildningens gång.  
 
En ombildning består som sagt av många parter dock så krävs det inte så mycket folk hos 
varje part för att utföra deras jobb eftersom alla hyresgäster och lägenheter finns samlad under 
samma tak och i samma fastighet vilket gör att det är många parter men inte så många olika 
människor. Både bankerna och konsulterna menade att eftersom alla parter arbetar 
individuellt åt ombildningen utgörs en stor del av arbetet i att kommunicera med varandra 
vilket gör att varje part blir en kommunikatör. Dessa kommunikatörer menar de dock att man 
måste skilja på, först och främst blir varje part i ombildningen en vanlig kommunikatör vars 
uppgift är att föra information vidare i kedjan om vad den har gjort och vad som behöver 
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göras för att denna skall kunna utföra sin uppgift. Sedan måste det finnas en 
kommunikatörsroll som fungerar lite som en samordnare och ser till att information kommer 
ditt den ska samt att parter som är i behov av information får det. Med andra ord skall denna 
part se till att processen går som en väloljad kedja. Denna kommunikatör är vad som kallas 
den administrative kommunikatören och utgör kanske den viktigaste uppgiften i 
ombildningen. 
 
 
5.3.3 Ombildningens mål och förhoppningar 
 
Målet med en ombildning för hyresgästerna är att ombilda deras hyreslägenheter till 
bostadsrätter för att på så sätt äga sin egen bostad, ge en ekonomisk vinst samt få en 
bostadsrättsförening med god och långsiktig ekonomi. Detta är dock inte alla parters mål med 
processen, bankens mål är att låna ut stora summor till föreningen och dess medlemmar som 
de betalar räntor på helst under en lång tid. Konsultens vinst beräknas på affärens slutförande 
och det är först då konsulten får sina pengar. Konsultens uppgift är därför att affären slutförs 
och blir av. Som sagt så är dessa ekonomiska intressen olika långsiktiga från parternas sida. 
Konsulterna och bankerna menar på att alla vill att affären skall gå bra för hyresgästerna även 
på lång sikt eftersom de själva delvis är beroende av deras utgång. Isaksson & partners 
berättade att de är otroligt måna om deras rykte vilket gör att en dålig affär för en förening på 
lång sikt är dålig reklam för dem. Även Catella menade på att de är beroende av tidigare 
affärer för att marknadsföra sig själva och för att sälja deras konsult tjänst. Bankerna är 
beroende i den mån att föreningen och dess medlemmar måste kunna betala räntorna på lånet. 
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5.4 Finansiering 
 
Eftersom ombildningsprocessens huvudsakliga syfte är att köpa en fastighet som 
bostadsrättsförening kan man säga att finansierings biten också är den huvudsakliga och 
viktigaste delen i processen. Även om man kan tycka att det just är den viktigaste delen är det 
den del av processen som händer sist. Finansieringen börjar först efter att en klar förståelse för 
ombildningen har lagt sig, förhandlingen om köpet samt upprättandet av den ekonomiska 
planen. Konsulten går då ut med en offertförfrågan till samtliga banker som är av intresse för 
ombildningen. Bankerna skapar en kalkyl på ombildningen där de räknar fram de absolut 
bästa räntorna de kan erbjuda. Catella var väldigt noga med att påpeka att de som konsult 
aldrig pratar om siffror förrän det är dags för finansieringen av köpet. De menar på att om 
siffror tas upp i ett för tidigt skede finns det risk för att verkligheten tre månader senare när 
det är dags för finansieringen inte ser ut som det gjorde i början. Hyresgästerna känner sig då 
lurade på grund av att de anser att man som konsult lovat dem vissa saker. Isaksson & 
partners arbetar istället med helt öppna kort och säger hur der ser på saker och ting även vad 
det gäller siffror i början av ombildningen. Även om konsulternas arbetssätt skiljer sig på 
några fronter menar de båda att det är här konsulten roll spelar störst roll. Eftersom 
konsulterna känner till konkurrensen mellan bankerna samt bankernas situation kan de spela 
ut bankerna mot varandra för att få förmånliga räntor och villkor åt hyresgästerna.  
 
 
5.4.1 Bankens situation 
 
Ombildningar är otroligt stora och lukrativa affärer för bankerna, detta beror på att beloppen 
bankerna lånar ut ofta rör sig upp mot ett hundra miljoner kronor. Arbetet för banken vid en 
ombildning är lättsamt och kan skötas av en bankman på grund av att alla hyresgäster och 
lägenheter finns under samma tak. Om man ställer lånebeloppen mot arbete är ombildningar 
lukrativa affärer för bankerna vilket gör att det råder stor konkurrens om 
ombildningsaffärerna bankerna emellan.  
 
I våra intervjuer med SBAB och Föreningssparbanken sa båda att på grund av den stora 
konkurrensen kring ombildningarna pressas räntorna ner betydligt under bankernas officiella 
bolåneräntor. Eftersom det är en så pass stor konkurrens så blir bankerna därefter tvungna att 
särskilja sig från de övriga bankerna på något sätt. SBAB kan erbjuda lägre räntor än de 
övriga på grund av att de är statligt ägda medan Föreningssparbanken mer särskiljer sig 
genom att erbjuda servicetjänster så som personliga bankmän på lokal ort m.m. 
 
Bankens problem i finansieringen är att även de vill ha så stort deltagande som möjligt för att 
låna ut så mycket pengar som möjligt. Detta ställer bankerna i ett moraliskt dilemma. Båda 
bankerna menar på att de ser individerna i en ombildningsprocess som mer kreditvänliga än 
man hade gjort i ett ”vanligt” låneärenden. Föreningssparbanken säger att för deras del räcker 
det att hyresgästen har betalat hyrorna utan problem den senaste tiden, men ett problem är att 
de måste förhålla sig till konsumentkreditlägen. SBAB är lite mildare och menar på att de har 
samma krav på individen men att de kanske jobbar mer för att hitta en lösning på situationen. 
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5.4.2 Val av Bank 
 
Oavsett vilken bank som erbjuder bäst räntor menar konsulterna på att det är mer variabler än 
räntan som hyresgästerna väger in när de väljer bank. Det som är den stora nyckeln i 
finansieringsprocessen är trygghet, trygghet är det som hyresgästerna efterfrågar mest av allt 
oavsett del av processen. Många av hyresgäster som deltar i en ombildningsprocess har bott i 
en hyresrätt nästan hela dess vuxna liv, för dem kan det vara ett stort steg att ta ett miljon lån 
och vissa tycker bara inte om att låna pengar. Detta är anledningen till att trygghet är en så 
pass viktig del för att få med hyresgäster. Föreningssparbanken är den banken som arbetar 
mest för att skapa denna trygga känsla hos hyresgästerna, det gör de dels genom att erbjuda 
nära, lokala och personliga bankmän samt att de har deras fastighetsbyrå som en ytterligare 
trygghet genom att de som oberoende part kan informera om köpet utan att ha något 
vinstintresse. SBAB arbetar endast genom att erbjuda de bästa och lägsta räntor som för en 
del kan vara en trygghet men för övrigt har de inga åtgärder för att särskilja sig. Alla parter vi 
har intervjuat under gång har varit väldigt noga med att poängtera att detta är endast riktlinjer 
för ombildningar i Stockholm. Vid ombildningar som sker på öviga orter i landet är det helt 
andra omständigheter som råder vilket gör att man arbetar på helt andra förutsättningar och 
metoder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 28 - 



5.5 Kommunikation 
 
En ombildning kan pågå upp till två år i vissa extremfall men oftast för det sig om fyra till sex 
månader. Detta gör att hyresgäster och inblandade parter hinner glömma och lägga undan 
information och papper under gång. Detta gör att kommunikation krävs i hög grad både vid 
viktiga händelser och under gång för att hålla de inblandade parterna uppdaterade på 
situationen och ombildningen. Våra intervjuobjekt såg lite olika på kommunikationen under 
ombildningen. Bankerna för ingen direkt kommunikation med hyresgästerna utan får mer 
information genom konsulten eller den som driver processen på hyresgäst sidan det vill säga 
den administrativa kommunikatören. Hyresgästerna får information från den administrative 
kommunikatören på olika sätt beroende på hur ombildningen är upplagd. Även om konsulten 
ofta är den som kommunicerar måste även de få information. Catella berättade att de bildar en 
intressegrupp bland hyresgästerna som utgörs av dem som är intresserade och vill vara 
delaktiga. Den gruppen funktion blir att utgöra hyresgästernas röst till konsulten samt 
informera konsulten om förändringar som har skett som rör fastigheten och hyresgästerna. 
 
 
5.5.1 Kommunikationens betydelse 
 
Eftersom en ombildning har så pass många inblandade parter menade huvuddelen av våra 
intervjuobjekt att kommunikationen i ombildningen kan vara skillnaden mellan en bra och 
dålig ombildning. Med det menade de att eftersom det finns så många viljor och parter krävs 
det att det finns någon som kan finna en mellan väg som tilltalar så många som möjligt. 
Bankerna vi intervjuade berättade att eftersom de inte för någon direkt dialog med de andra 
parterna förutom konsulten måste de lita på att det som konsulten talar om för dem är 
hyresgästernas gemensamma önskan, villkor och förhållningar. När bankerna sedan lägger 
upp finansieringen tar de in de preferenser som konsulten har vidarebefordrat för att erbjuda 
en finansieringslösning som tilltalar hyresgästerna. Har konsulten vidarebefordrat information 
som är felaktig eller har missuppfattats kan det få stor påverkan negativt på finansieringen av 
ombildningen. Catella menar att det är av den anledningen som de bildar en arbetsgrupp som 
ska förmedla hyresgästernas önskemål för att detta inte ska hända. Isaksson & Partners arbetar 
inte med en sådan arbetsgrupp utan pratar bara med alla samtidigt på bestämda möten för att 
samla hyresgästernas tankar och önskemål. 
 
 
5.5.2 Ombildningsprocessens kommunikatörer 
 
När vi frågade våra intervjuobjekt om vilka olika kommunikatörer det finns i en ombildning 
samt dess funktion. Catella tog upp en specifik roll som de själva anser att de ofta har i 
ombildningar, där de fungerar som huvudkommunikatör och samordnar. Denna roll är vad vi 
tidigare har kallat för den administrativa kommunikatören. I övrigt menar Catella att varje 
part som ingår i ombildningen utgör en kommunikatörsfunktion som är lika viktig som de 
andra oavsett dess vikt i ombildningen. Utifrån Catellas modell för en ombildning finns även 
en ytterligare kommunikatör vilket är en bildade arbetsgruppen i fastigheten som utgörs av 
hyresgäster. Isaksson & Partners använder sig av en mer öppen och ostrukturerad 
kommunikationsprocess där den stora delen förutom kommunikation med banken sker mellan 
konsulten och hyresgästerna. Bankerna som sitter mer i skymundan och mest blir tilldelad 
information menar att de ser främst konsulten som kommunikatör eftersom det är dem som 
förser bankerna med information. Eftersom finansieringen fortlöper längre än konsultens 
medverkan ser de även bostadsrättsföreningen som en kommunikatör eftersom de kommer att 
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förbli bankens kund en längre tid framöver. Gustav som varit involverad tidigare i en 
ombildning hade ingen konsult medverkande vilket gjorde att de hade en hyresgäst som 
försåg dem med den mesta informationen. I övrigt fick de information så fort något hände 
med ombildningen det vill säga av värderingsmän och besiktningsmän m.m. vilket gjorde att 
de även såg de parterna som kommunikatörer.  
 
 
5.5.3 Kommunikatörernas betydelse och påverkan på ombildningen 
 
Alla parter vi har intervjuat under vår undersökning har understrukit deras syn på vikten av 
kommunikation i en ombildning. Detta menar de ställer stora krav på en som ska föra vidare 
informationen mellan de inblandade parterna. När vi ställde frågan till våra intervjuobjekt om 
hur de ser på kommunikatörens betydelse fick vi lite olika svar från parterna. Isaksson & 
Partners som jobbar väldigt mycket med öppen information menar på att det är viktigare vad 
man för vidare mer än vem det är som gör det. Hos Catella verkade det som att de har tänkt 
och arbetat ganska mycket med den frågan. Joakim som lät sig intervjuas på Catella menade 
på att det är inte bara vilken typ av information man för vidare utan även hur man säger den 
vilket gör att det även ställer krav på kommunikatören. Han menar att det är väldigt viktigt att 
kommunikatören kan nå fram till människor samt utstrålar en säkerhet och kompetens för att 
inge en form av tillit hos hyresgästerna för att ge dem en positiv syn på att ombilda. SBAB 
kommunicerar i princip ingenting utåt utan endast erfår information från kommunikatörer. 
Detta gör att det är en otrolig skillnad mellan bra och dåliga kommunikatörer för dem som 
bank samt ombildningen. Christina som vi pratade med på SBAB tog upp att de stora 
skillnaderna på tiden för en ombildning i många fall beror på att kommunikatören har lämnat 
felaktig information, lovat saker den inte kan uppfylla eller varit för optimistisk mot 
hyresgästerna. Det är sådana saker som enligt Christina kan försena hela processen och 
äventyra slutresultatet. Även Anders på Föreningssparbanken var inne på samma spår som 
Christina och menar på att vad den administrativa kommunikatören främst säger och gör 
påverkar ombildningen mest och inte finansieringsvillkor m.m. Till skillnad från SBAB 
kommunicerar Föreningssparbanken ganska mycket mot hyresgästerna samt mot konsulten 
vilket gör att även de är medvetna om dess vikt av kommunikatörens roll. 
Föreningssparbanken träffar hyresgästerna ofta under ombildningen vilket gör att banken och 
konsulten måste föra en dialog för att vara säkra på att de förmedlar samma information. 
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel redogör vi för vår analys av resultatet från kommunikations-, ombildnings och 
finansieringsundersökningen. 
 
 
 
6.1 Analysdisposition 
 
Vi har strukturerat analysavsnittet efter våra tre ämnesområden finansiering, kommunikation 
och ombildningsprocessen. Vi försöker i detta stycke koppla samman vår teori med den datan 
som vi redovisat i resultatstycket. Vidare vill vi beskriva kritiska situationer under 
ombildningsprocessen och vad som kan vara orsaken till dessa.  
 
6.2 Ombildningsprocessen 
 
Den teoretiska skildringen av en ombildningsprocess presenterad i teoriavsnittet visar hur stor 
och omfattad en ombildningsprocess är i alla sina steg. Våra intervjuobjekt valde att beskriva 
ombildningsprocessen med ett ord ett helhetspaket. Med detta menar de att processen 
innehåller ett antal olika parter där alla har olika vinstförhoppningar och intressen. Att 
genomdriva en god ombildning handlar väldigt mycket om att finna ett intresse som tilltalar 
merparten av de inblandade parterna. 
 
 
6.2.1 Användande av konsult 
 
Ombildningsprocessen går i stora drag att genomföra på två olika sätt, det ena är att använda 
sig av en drivande kraft i form av en hyresgäst i föreningen och det andra är att anlita en 
konsult som för processen från dag ett. Att konsulten får vara med i ett tidigt skede är 
väsentligt för att denna skall kunna utför ett bra jobb. I teorin där vi beskriver 
ombildningsprocessen olika steg börjar vi med att redovisa för steg som består av själva 
idéskapandet. Redan här skall konsulten vara inblandad för att denna skall kunna göra sitt 
jobb effektivt och få processen att flytta.  
 
Konsulten fortsätter i sitt jobb genom att föra en god kommunikation med bank och 
hyresgäster. Vår empiriska datainsamling gav oss insikten av vikten för konsulten att lyssna 
på alla parter i processen, lik väl alla hyresgästers behov som bankens krav på finansieringen 
och fastighetsägarens intressen. Det är därför viktigt för konsulten att föra en dialog genom 
hela processen. Efter att konsulten spridit idén och registrerat den nya föreningen gäller det att 
skapa en bra kommunikation med fastighetsägaren. I detta steg har konsulten med god 
erfarenhet och kunskap om markanden bra förutsättningar för att argumentera för en 
ombildning av fastigheten. Efter att värdet fastställts i steg fem skall konsulten fortsätta 
processen genom en mångriktad kommunikation till alla parter där all information skall 
redovisas. Det är viktigt att konsulten inte undanhåller information i detta skede då föreningen 
kan få en ekonomiskt ohållbar situation i ett längre perspektiv. Ett misslyckande i under detta 
sjätte steg kan leda till ett abrupt slut på processen så stor vikt bör läggas på att övertala så 
många hyresgäster som möjligt under detta skede av processen. Det är då viktigt att konsulten 
fungerar som en administrativ kommunikatör vilket är en roll som kräver stor kunskap om 
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processen. Under intervjun med Gustaf fick vi uppfattning om hans ombildning som en 
misslyckad i det längre perspektivet med allt stigande hyror på grund av en naiv ekonomisk 
prognos. Detta exempel var ett bevis på kravet på stor kunskap hos just den administrativa 
kommunikatören som i Gustafs fall inte hade utfört en god dialog med alla parter i processen. 
Steg sex blev då ett avgörande steg som först kom att vissa sina brister i ett senare skede.   
 
Steg sju i ombildningsprocessen handlar om förhandlingar om köpet. Under detta steg är 
konsultens kunskap och erfarenheter om ombildningsaffärer också till stor hjälp. Problemet är 
att fastighetsägaren vill ha så mycket som möjligt för fastigheten utan att reparera denna innan 
medan hyresgästerna vill betala så lite som möjligt men få en färdigreparerad fastighet. I det 
flesta fallen blir det så att fastigheten köps med reperations behov. Konsultens erfarenhet blir 
då avgörande för att beräkna fastighetens framtida kostnader och väga in det i köpeskillingen 
till fastighetsägaren.  
 
Steg sju lägger grunden för steg åtta och nio då dessa handlar om rent ekonomiska 
beräkningar för affären. I dessa steg skall den ekonomiska planen upprättas och registreras, 
och ett finansieringsupplägg skall redovisas. Om konsulten utfört en bra ombildningsprocess 
så här långt skall den ekonomiska planen vara relativt lätt att göra på ett bra och långsiktigt 
sätt. Alla eventuella kostnader måste här beräknas noga så det finns marginaler för framtida 
omkostnader, konsultens erfarenheter och kunskaper sätts även här på prov då det i ett senare 
skede efter ombildningen är klar tydligt märks om felberäkningar har gjort. De resterande 
stegen har ringa betydelse för konsulten då dessa har en ren administrativ innebörd. 
 
 
6.2.2 Ombildningsprocessens aktörer 
 
I föregående stycke beskrev vi en ombildning med en konsult som var aktiv redan från steg 
ett. Den andra av de två vägarna är att inte använda sig av en konsult eller att låta denna 
komma in i processen i ett senare skede. Vi har i tidigare stycke redovisat en konsults roll i 
ombildningsprocessen, men de andra aktörerna har en minst lika stor roll. 
 
Bankens ger förutsättningar för finansieringen och tar ställning till räntor och beviljande av 
lån efter att de har gått igenom den ekonomiska planen som konsulten redovisat. Banken får 
alltså först en aktiv roll under steg nio då finansieringen av köpet skall göras. Bankens mål är 
självklart att tjäna så mycket som möjligt, men de respondenter från bankerna som vi har talat 
med har betonat att alla parter självklart skall vinna på affären. Någon närmare kontakt med 
hyresgästerna har inte banken, utan detta sköter den administrativa kommunikatören som har i 
uppgift att lägga fram en finansiering som tilltalar så många som möjligt. I andra steg är 
bankens roll av en icke existerande till mindre aktiv innebörd. 
 
Den administrativa kommunikatören kan antingen vara en konsult eller så är det en aktiv 
person från hyresgästföreningen. Denna person skall som vi nämnt i föregående text föra 
processen framåt och är aktiv under ombildningsprocessens alla steg. 
 
Hyresgästerna har i det flesta ombildningar liknande viljor eftersom alla har samma 
vinstintresse. De är medverkande i alla stegen fast deras betydelse varierar mellan de olika 
stegen. Det är viktigt att hyresgästerna är klara i beskrivningen om deras egen ekonomi och 
att de har ett vinstintresse i affären. Ett kritiskt steg för hyresgästerna i processen är steg nio 
då affärens får en finansiell plan. Det är då viktigt för hyresgästerna att deras eget intresse 
kommer i första hand. 
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Fastighetsägaren måste först ta ställning till om ombildningen och om det finns ett intresse 
från denna att sälja sin fastighet. Detta sker i steg fyra då en dialog startar med 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren har också ett vinstintresse och vill självklart att värderingen 
av fastigheten skall bli så hög som möjligt. Värderingen sker i steg fem med hjälp av en 
oberoende värderingsman, en analys av marknaden ligger också till grund för värdet på 
fastigheten.  
 
 
6.2.3 Ombildningens mål och förhoppningar 
 
Målet för en ombildning är att skapa ett värde för alla inblandade parter. Efter att vi pratat 
med våra respondenter under intervjuerna har vi förstått att de olika parterna har olika 
långsiktiga vinstintressen. Som tidigare nämnt vill hyresgästerna ha en långsiktigt hållbar 
ekonomi och då bör ombildningsprocessens steg sju, åtta och nio utföras grundligt. Bankerna 
har också ett längre vinstintresse men deras vinst genereras genom hyresgästernas 
räntebetalningar på lånet. Steg nio som handlar om den finansiella planen blir då intressant, 
men också steg sju som handlar om förhandlingar om köpet, ett större lån resulterar i högre 
räntekostnader. Konsulten har i första hand förhoppningar om att ombildningen skall gå 
igenom på grund av att det är då dessa får betalt. Konsultens kritiska steg har vi redovisat i 
stycket användande av konsult så vi går inte in på någon närmare analys här. Det bör dock 
nämnas om konsulternas intresse av att bibehålla ett gott rykte. Våra respondenter var noga 
med att betona att de arbetar för att få igenom en ombildning som håller i ett längre 
perspektiv, utan att hyresgäster skall sättas i ekonomiska problem. 
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6.3 Finansiering 
 
Målet med en ombildning av hyresfastighet till bostadsrättsförening är att genom en nybildad 
bostadsrättsförening förvärva fastigheten hyresgästerna bor i och således gå från hyresgäst till 
bostadsrättsinnehavare. En ombildning är en väldigt stor affär vilket gör att det krävs en 
finansiär som kan gå in med stora pengar. Rent teoretisk är finansieringen av ombildningen 
det kanske mest centrala och viktigaste eftersom det egentligen är en transaktion där 
fastigheten byter ägare. Tittar man vidare på hela ombildningsprocessen utgör dock 
finansieringen en väldigt kort och enkel procedur i ombildningsprocessen. 
 
 
6.3.1 Bankens situation 
 
Den ekonomiska planen som rekommenderas i Boverkets allmänna råd om ekonomiska 
planer för bostadsrättsföreningar är en relativt kort ekonomisk plan. Planens utformning och 
längd är också dom korta och de olika stegen är enkla att utföra. Bankernas arbete blir således 
inte så stort i förhållande till en normal ombildningsaffärs storlek därför blir som nämnts i 
resultatet ombildningarna lukrativa affärer för bankerna. Det förkommer dock brister i de 
ekonomiska planerna. I planen ingår en underhållsfond som skall täcka framtida diverse 
kostnader. Efter intervju med Gustav Wijnbladh har vi fått uppfattning av att denna punkt i 
den ekonomiska planen inte följs på ett korrekt sätt, det kan handla om att en viss 
underskattning görs av framtida utgifter.  
 
Efter att vi har observerat de ekonomiska planerna kan vi konstatera att lånen som 
hyresgästerna tar har förmånliga räntor. Bankerna som vi pratat med bekräftar detta och säger 
att det är i regel alltid villiga att gå ner i räntekostnader för hyresgästerna. Den här viljan beror 
dels på att bankens nytta kontra kostnad är god men också på grund av den ringa mängden 
ombildningsaffärer som görs i Stockholmsområdet. 
 
I och med att bankerna är villiga att ge hyresgäster som ingår i en ombildning lägre räntor än i 
”vanliga” fall det vill säga privata bostadslån, uppstår ett moraliskt dilemma för bankerna då 
de priviligerar vissa kunder. Bankerna är också villiga att tämja på de regler som finns 
angående kreditvänlighet. Bankernas är alltså angelägna att kunna vissa hyresgästerna en 
attraktiv ekonomisk plan, och eftersom konkurrensen är så pass stor på marknaden är de 
villiga att kompromissa för att kunna ge förmånliga förutsättningar för ekonomiska planer. 
 
 
6.3.2 Val av bank 
 
Den mest avgörande orsaken till valet av bank är dess möjlighet att ge trygghet till låntagaren. 
Efter våra intervjuer har vi från alla våra respondenter fått intrycket av att många hyresgäster 
inte har någon vana vid att ta lån. Att kunna redovisa en ekonomisk plan som visar en 
framtida ekonomisk trygghet är därför viktigt. En återkommande del i den ekonomiska planen 
är den som handlar om framtida kostnader, nämligen känslighetsanalysen. I det fall då man 
använder en konsult är det deras uppgift att göra den ekonomiska planen och med den även en 
känslighetsanalys. De allmänna råden från Boverket har inga krav på en känslighetsanalys 
men även den som de presenterar är inte utförligt. Denna version av en känslighetanalys 
innehåller endast ett fåtal års beräkningar på eventuella skiftningar i ekonomin, någon 
personlig beräkning av framtida betalningsförmåga finns inte med.  

 - 34 - 



Förutsättningarna för att känslighetsnalysen skall bli så attraktiv som möjligt är att banken ger 
hyresgästerna en förmånlig ränta, eftersom räntan styr mycket av de framtida kostnaderna. 
Ett annat medel för att skapa trygghet är att ha en personlig kontakt med en bankman. En 
personlig relation ger ett större förtroende för finansieringen av bostadsrätten. Vi har också 
kunnat konstatera att en oberoende part som informerar om fastighetsköpet ökar tryggheten 
och affärens trovärdighet i det korta och det längre perspektivet. Den ekonomiska planen kan i 
dessa fall få en större trovärdighet då den oberoende parten inte har något vinstintresse. 
 
 
6.4 Kommunikation    
 
Av hela ombildningen är finansieringen det mest centrala delen i en ombildning. Det gör det 
dock inte till det som utgör den största delen av ombildningsprocessen. Finansieringen faller i 
slutet och är en ganska kost process, den stora delen av ombildningen utgörs av 
kommunikation d.v.s. att förse alla parter i ombildningen med information för att på så sätt 
komma överens om villkoren för affären.  
 
 
6.4.1 Kommunikationens betydelse 
 
Kommunikationen i en ombildningsprocess är komplicerad med tanke på det stora antalet 
människor som har en talan. Kommunikationen försvåras eftersom hyresgästerna har lätt att 
prata med varandra och på så sätt påverkas av den andres åsikter. Shanon och Weavers kallar 
den störning av informationen för brus. Bruset som bland annat består av hyresgästers egna 
uppfattningar eller ointresse, går att motverka genom en klar dialog från en pålitlig 
informationskälla. Hela modellen bygger på en effektiv kommunikation som är rak och tydlig. 
I ombildningens fall är det av stor vikt att informationen är just tydlig, för som tidigare nämnt 
handlar det ofta i ombildningsaffärer om personer som inte har någon erfarenhet av stora lån 
och dessa måste mötas på ett lättförståligt sätt. Det finns olika sätt att möta hyresgästerna, det 
kan ske via utskick eller genom möten. Om man vill minska risken för brus bör man enligt 
Shannon och Weavers föra en personlig dialog om processen där både valet av sändare och 
information kan bestämmas utifrån olika hyresgästföreningars förutsättningar. 
 
 
6.4.2 Ombildningsprocessens kommunikatörer 
 
Under våra intervjuer framgick det att den administrativa kommunikatörerna, det vill säga 
konsulterna använde sig av olika modeller, Catella AB menar att hyresgästernas roll är minst 
lika viktig som deras egen. I Catellas fall bildas därför en arbetsgrupp med hyresgäster för att 
effektivisera kommunikationen med alla berörda hyresgäster. Catellas 
kommunikationsstrategi kan liknas med en av John Fiskes modeller angående 
masskommunikation. Den första situationen som Fiske beskriver handlar om information till 
en grupp som är påverkad av informationskällans egna uppfattningar. I Fiskes fall handlar det 
om en kedja av mottagare då informationen får ny form allteftersom kedjan växer.  
I Catellas fall stannar det med en länk i form av arbetsgruppen som för vidare informationen 
till resterande hyresgäster. Informationen blir därför påverkad av arbetsgruppens egen 
uppfattning om ombildningen.    
 
 

 - 35 - 



Isaksson & Partners tillvägagångssätt skiljer sig till den utsträckning att dem föredrar att 
använda sig av en mer öppen och ostrukturerad metod där fokus läggs på kommunikationen 
mellan konsulter och hyresgäster. För att undvika att meddelandet från informationskällan, i 
detta fall konsulten inte leder till onödiga spekulationer och rykten försöker 
informationskällan att ge informationen till alla hyresgäster samtidigt. Den här strategin har 
stora likheter med en annan masskommunikationsmodell från John Fiske. Denna andra 
situation som vi beskriver i teoridelen bygger på en rak kommunikation utan någon 
arbetsgrupps påverkan. Mottagaren skapar då en egen uppfattning angående ombildningen.  
 
Bankerna för sin kommunikation via konsulterna, som representerar hyresgästerna. Banken är 
inte initiativtagande då de inväntar att bli tilldelad information från konsulterna Viktigt att 
notera är att även om huvuddelen av kommunikationen sker med konsulterna ser bankerna 
bostadsföreningen som en kommunikatör då deras samarbete kommer att fortsätta även när 
affären är avslutad och konsulterna drar sig undan. Det finns som tidigare nämnt situationer 
när en oberoende part har en kommunikativ uppgift i ombildningsprocessen för att skapa 
trygghet hos låntagarna. John Fiske nämner också han fördelarna med en oberoende part. 
Fiske beskriver en tredje situation av masskommunikation med en oberoende part utan några 
förutfattade meningar eller ekonomiska vinstintressen. Han nämner dock en negativ sak med 
modellen om den oberoende parten vilket är att denna kan person kommer utifrån och inte är 
känd hos hyresgästerna sedan tidigare. Den oberoende parten kan därför ses som opersonlig. 
 
 
6.4.3 Kommunikatörernas betydelse och påverkan på ombildningen 
 
När man väl bestämt sig på vilket sett man skall sprida informationen måste man också ta 
ställning till vem och hur denna skall förmedla budskapet. För som alla vet så är vi människor 
väldigt olika, inte bara vad gäller utseende utan också i intressen, ekonomisk situation och 
politiska sympatier med mera. Efter våra intervjuer med ombildningskonsulterna insåg vi att 
det fanns olika uppfattningar om betydelsen om vem hur denna för talan för ombildningen. 
Isaksson och Partner menar att det är viktigare vad man förmedlar snarare än vem som gör 
det, medan Catella menar att det har en stor betydelse vem som ger informationen. Catellas 
inställning till förmedlandet av information går att likna med Jan Anderssons teorier kring 
språkets påverkan i en kommunikationsprocess. Han lägger stor vikt på mottagarens 
perspektiv vilket påverkar informationen vid mottagandet. Perspektivet individen har beror på 
just faktorer som intressen och politiska sympatier. Andersson beskriver en optimal situation 
för en kommunikation där ett meddelande uppfattas lika av alla mottagare, vilket kräver att 
alla mottagare har samma perspektiv. 
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7 Slutsats 
 
 
 
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser från vår undersökning. Vi har vägt slutsatser från 
alla tre av våra undersökningsområden ombildningsprocessen, finansiering och 
kommunikation, och redovisar här de mest väsentliga slutsatserna. 
 
 
 
7.1 Slutdiskussion 
 
Under vår undersökande studie kring kommunikationen i en ombildning stötte vi på tre olika 
tillvägagångssätt som har brukats och brukas i ombildningar. Dessa var Catellas 
kommunikationsprocess med en arbetsgrupp bestående av hyresgäster, Isaksson & Partners 
öppna och ostrukturerade kommunikation samt den stängda kommunikationen i Gustav 
Winjbladhs fall där hyresgästerna inte riktigt får veta vad som händer utan endast blir tilldelad 
färdigt material. Vi anser att det inte går att rangordna dessa eller påpeka brister, anledningen 
till detta är att olika tillvägagångssätt passar på olika situationer och omständigheter. Dock 
vill vi poängtera för och nackdelar med ovanstående modeller. Först och främst går det att 
genomföra en ombildning utan konsult men det är inget vi rekommenderar på grund av att det 
krävs otroligt mycket kunskap kring ombildningens alla parter samt dess situationer. Detta gör 
att det är svårt att erfå samma förmånliga villkor och förutsättningar mot hyresgästerna 
jämfört med en konsult som har en betydligt starkare ställning mot de övriga parterna genom 
sin titel som konsult. Isaksson & Partners tillvägagångssätt att hela tiden bruka öppna kort och 
hålla hyresgästerna informerade genom masskommunikation i form av möten ser vi både för 
och nackdelar med. Det positiva är att det som sägs kommer från den ursprungliga källan 
vilket gör att informationen inte förändras under gång samt att hyresgästerna bildar sin egen 
uppfattning utan påverkan från en andra part. Det negativa är att det blir väldigt få träffar med 
mycket informationsblad som hyresgästerna sedan lägger bort och glömmer bort samt att 
bortfall av informerade hyresgäster blir stort på grund av att alla inte kan komma på bestämda 
tider. Risken för brus i kommunikationen ökar då hyresgästerna glömmer bort informationen 
eller inte blir informerade vilket främjar ryktesspridning. Catellas modell med en arbetsgrupp 
som består av hyresgäster ser vi mycket positivt på eftersom den håller hyresgästerna 
delaktiga, aktiva samt uppdaterade på situationen. Catella har även som regel att aldrig ta upp 
siffror innan det är dags för finansieringen vilket vi tycker är mycket bra eftersom det håller 
borta bruset helt tills det är dags för finansieringen. Nackdelen med modellen är att det blir 
många underparter under vad som egentligen bara behöver vara en part och detta kräver 
mycket från de inblandade för att förmedla enhetlig information, men med en stark disciplin 
anser vi att det är en utmärkt modell för kommunikationen mellan hyresgästerna, 
bostadsrättsföreningen och konsulten. Angående Gustav Wijnbladhs fall kan vi säga att det är 
en kommunikation som inte är eftersträvbar. Bristerna visar sig när många av hyresgästerna 
inte känner sig delaktiga och isidosatta vid olika beslutstaganden. Vidare tycker vi att en 
nackdel är att även fast hyresgästen har goda kunskaper om ombildningen och förmedlar 
vettig information så finns inte den rutin som konsulter har efter flera års verksamhet på 
markanden. En konsults auktoritet tror vi har stor påverkan på hyresgästerna och inger ett 
visst lugnt som en hyresgäst inte kan förmedla. En fördel med att använda sig av hyresgäst 
som den administrativa kommunikatören är att denna har samma intresse som resten av 
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hyresgästerna, vilket vi tror kan infria en viss trygghet, men detta beror också på vilken 
person som tar hand om jobbet.  
 
Vi anser att risken man tar i användandet av en hyresgäst som administrativ kommunikatör 
inte genererar tillräckligt med nytta för att det skall vara värt att ta risken. Den största risken 
ligger i den administrativa kommunikatörens krav att informera alla hyresgäster om affärens 
förpliktelser. Klart är att man sparar pengar då man slipper att betala en konsult, men vår åsikt 
är att denna kostnad vägs upp i och med konsultens rutin och kunskaper om att genomföra en 
ombildning. En konsults medverkan leder till en väl utförd ekonomisk plan och förhandlingar 
med banker om attraktiva lånevillkor vilket gör att låntagaren sparar pengar. Enligt vår 
uppfattning är dessutom bankerna mer angelägna att arbeta med konsulter som är kunniga 
inom ombildningsområdet. Det underlättar kommunikationsprocessen när en erfaren part är 
delaktig i ombildningen och ger dessutom ett mer seriöst intryck. 
 
Den administrativa kommunikatörsrollen kräver att länkar till alla de inblandade parter i en 
ombildning bryggs, denna roll är välanpassad för en konsult som agerar som en förmedlare åt 
alla parter i affären. Konsulten i egenskap som administrativ kommunikatör har självklart ett 
vinstintresse i affären men vi anser att den administrativa kommunikatören bör vara opartisk. 
 
Så här långt i slutsatsen går det att se att vi har en positiv uppfattning angående användandet 
av konsulter i ombildningsprocessen. Vi vill förtydliga vår övertygelse till dig genom att 
beskriva vad vi tror är en den största orsaken till att hyresgäster ställer sig positiva till en 
ombildning, vilket är känslan av en trygg affär. Att ombildningen beskrivs som en säker och 
riskfri affär ger en viss trygghet hos hyresgästen. Många av hyresgästerna gillar inte att 
chansa med sina pengar genom att finansiera sitt köp med ett lån. Att då kunna förmedla en 
trygghet är av väsentlig innebörd. Detta går att göra genom att erbjuda hyresgästerna möten 
med bankmän som går igenom varje hyresgästs privata ekonomiska situation. De kan förklara 
vilka förpliktelser som skall tas och vilka ekonomiska vinster som går att plocka ut när en 
försäljning av lägenheten görs. Ett personligt möte med en bankman leder också till att 
hyresgästen kan få en förklaring till hur stabil fastighetsmarkanden är, och en förståelse om de 
nästan minimala nedgångar som bostadspriser i centrala Stockholm råkat ut för.  
 
Ombildningsprocessens alla parter har olika vinstintressen och olika långa vinstperspektiv. I 
vissa fall har majoriteten av hyresgästerna som mål att sälja av bostadsrätten direkt efter 
ombildningen. Det bästa för dem är då att hålla nere insatserna och kalkylera optimistiska 
underhållningsfonder. En eventuell höjning av avgifterna till föreningen påverkar då inte 
individen då denna redan har sålt lägenheten. I andra fall är det raka motsatsen det vill säga att 
individerna har tänkt bo kvar en längre tid vilket gör att den raka motsatsen är bäst för dem 
det vill säga goda underhållningsfonder, en stabil förening och höga insatser. Detta gör att 
beroende på vinstperspektivets längd främjar olika kommunikationsmodeller olika resultat.      
 
 
7.2 Slutord 
 
Vår åsikt är att som helhet fungerar Catellas kommunikationsmodell överlägset bäst med en 
arbetsgrupp bestående av aktiva hyresgäster. Modellen främjar ett rikt informationsflöde med 
en aktiv och intresserad förening och medlemmar. Vi anser att det är den 
kommunikationsmodell som i regel genererar störst nytta mot majoriteten av de inblandade 
parternas intressen. 
 

 - 38 - 



7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vår undersökning har vi målat upp hur situationen ser ut för ombildningar i Stockholm 
innanför tullarna idag. I och med att lagen om tredimensionell fastighetsindelning gick 
igenom 2004 har det ökat möjligheterna mot att stycka av attraktiva fastigheter på dyra 
adresser. Detta tror vi och många av våra intervjuobjekt har öppnat dörrarna och kommer att 
locka många Internationella köpare på sikt. Vi tycker att det skulle vara intressant med en 
undersökning på hur detta kommer att påverka ombildningar i Stockholm på sikt. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Intervju med SBAB 2006-04-12 
 
1. Vilken roll har SBAB vi en ombildning 

Vi arbetar som finansiärer och samarbetar med konsulter, vi erbjuder ingen hjälp utan lutar 
oss mot ombildningskonsulterna. Vi samarbetar ofta med ombildningskonsulter som 
exempelvis Catella, vi tittar efter dem mest professionella. Vi jobbar centralt från kontoret. 
Innan SBAB går in i affären vill vi ha färdiga ekonomiska planer och värdering på 
fastigheten, värdering sker via egna värderingsmän. 

2. Hur ser ni på användandet av en konsult vid en ombildning 

Vi för inte ens en dialog med ombildningar där en konsult finns inblandad. Anledningen till 
det är att vi anser att en ombildning kräver en så pass stor kunskap och erfarenhet för att få en 
lyckad utgång. Vi har sett många exempel på ombildningar utan konsult som har slutat 
katastrofalt på grund av att det är en person I huset som anser att de har hjärnkoll på 
situationen så de kan genomdriva processen själva. Som bank har vi inte tid att sitta och 
utvärdera personens kunskap som driver processen därför har vi valt att endast arbeta med 
ombildningar där en konsult är inblandad. 

3. Vilka olika aktörer finns det I en ombildning som har en påverkan på utgången. 

Det skiljer sig lite från ombildning till ombildning, stort sett kan man säga att en ombildning 
utgörs av tre stora parter d.v.s. hyresgäster/bostadsrättsförening, konsult och bank. Under 
dessa tre parter finns det självklart flera underparter som t.ex. besiktningsmän m.m. Men I 
vissa fall har banker eller konsult auktoritet att utföra sådana arbeten själva men I stort sätt är 
det hyresgäster, bank och konsult. 

4. Hur lägger man upp finansieringen åt nybildade bostadsrättsföreningar som ska köpa 
en hyresfastighet?  

Krav som ställs på föreningen är att det ska kunna finansiera ombildningen. En ekonomisk 
plan utformas för att visa kreditvärdighet. Vi ser först och främst till värdering av fastigheten. 

5. Vilken grad av deltagande av hyresgäster krävs för att genomgå en tillfredställande 
ombildningsprocess i form av insatser, krav och erfarenheter?  

Inga särbehandlingar ges hyresgästerna vid en kreditvärdering, däremot så arbetar vi hårt för 
att få affären att gå igenom och är därför bland annat villiga att se undan för vissa 
borgenärsregler. … 
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6. Ställer SBAB några krav på hur stor del av fastighetsköpet som får belånas av 
föreningen? 

Nej, men den finansiella biten måste gå ihop.   

7. Vilka mål och förhoppningar har SBAB på en ombildning 

Bankens intresse I det hela är I stort sett att låna ut pengar till fastighetsköpet som de betalar 
ränta på helst under en lång tid. Banken mål och förhoppningar med en ombildning är att låna 
ut så stora summor pengar till så många lägenheter som möjligt under ett och samma tak. På 
så sätt ger det störst vinst per utfört arbete av banken. 

8. Hur bemöter ni hyresgästerna för att få så stort deltagande som möjligt? 

Vi för ingen kontakt med banken utan endast med konsulten. Vi lämnar ett 
finansieringsförslag till konsulten som vidarebefordrar erbjudandet till hyresgästerna. Vi 
träffar dock hyresgästerna men det är först när de ska lägga upp sina lån och då är finansiering 
redan färdig så vi har ingen direkt strategi för att bemöta dem men vi lägger upp alla fakta på 
bordet och ser till att de blir ordentligt informerade. 

9. Vidtar ni några åtgärder för att få så stort medlemsdeltagande som möjligt? 

Vi har ingen del i övertalandet av hyresgästerna utan kommer först in i bilden när 
finansieringsplanen är klar. 

10. Hur går finansieringsprocessen till vid en ombildning 

Banken får en offertförfrågan från den som driver ombildningen åt hyresgästerna. Banken 
tittar sedan över situationen och gör en kalkyl baserad på fastighetens kvaliteter. Utifrån 
kalkylen lämnar sedan banken en offert tillbaka till hyresgästerna med ett förslag på hur 
mycket de kan få låna samt till vilken ränta och villkor. Sedan sker det en förhandling mellan 
banken och hyresgäst sidan där man sedan kommer överens om en finansiering för 
ombildningen. 

11. Hur ser SBAB: s situation ut I en ombildning 

Som bank sitter man I en otroligt konkurrerande sits, En ombildning kan skötas av en 
bankman där beloppen uppgår till upp mot 100 miljoner vilket gör att alla banker är 
intresserade av att finansiera ombildningar. Eftersom det råder en så pass stark konkurrens 
mellan bankerna måste man därför som bank särskilja sig från de övriga bankerna för att 
tilltala hyresgästerna. 

12. Vilka krav ställer SBAB på hyresgästerna ekonomiskt för att hjälpa till med deras 
individuella finansiering? 

För det första måste hyresgästen passera banken kalkyl för att bli godkänd som kredittagare 
men eftersom det finns ett så pass stort intresse från banken att finansiera ombildningen 
arbetar man kanske lite extra för att hitta en läsning på finansieringen med t.ex. medlåntagare 
m.m. 
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13. Ges räntelättnader till bostadsrättsföreningar vid en ombildning? 

Eftersom det råder en sådan konkurrens som det gör mellan bankerna måste man ge 
räntelättnader för att särskilja sig från de övriga bankerna och tilltala hyresgästerna. Konsulten 
som driver hyresgästernas ombildning är ofta medvetna om bankernas situation och spelar 
därför ut bankerna mot varandra för att få låga räntor åt hyresgästerna. Bankerna måste då ge 
räntelättnader för att hänga med och som statlig bank har vi möjlighet att ge lägre räntor än de 
övriga bankerna. 
 

14. Kräver SBAB någon bindningstid för lån till bostadsrättsföreningar vid en 
omvandling? 

Nej vi kräver ingen bindningstid, det är upp till hyresgästerna samt bostadsrättsföreningen att 
bestämma hur länge de vill vara kunder hos oss. 

15. Ställer SBAB några krav på den ekonomiska planen för att finansiera 
fastighetsköpet? 

Den skall vara väl utformad och det skall ingå en mindre ekonomisk kalkyl för framtida 
eventuella inflation och ränta förändringar. 

16. Har lagen om tredimensionell fastighetsindelning förändrat förfarandet för er roll 
vid ombildningar? 

Nej vi märker inga skillnader så här långt, det är för tidigt att säga om några år tror vi att det 
kommer att märkas mer. 

17. Hur ser ni på kommunikationen I en ombildning samt förmedlande av information. 

Som bank för vi inte någon direkt dialog med de andra parterna förutom med konsulten, men 
utan en god kommunikation från konsulten skulle vårt jobb försvåras betydligt eftersom vi får 
en helhetssyn på ombildningen av konsulten. 

18. Hur stor betydelse har kommunikationen på en ombildning 

När vi lägger upp finansieringen för ombildningen baserar vi dem utifrån den helhetsbild av 
hyresgästerna samt fastigheten vi fått från konsulten för att erbjuda en finansiering som 
tilltalar hyresgästerna. 

19. Vilka kommunikatörer finns det I en ombildning 

Eftersom vi kommer in ganska sent I ombildningen samt endast för en dialog med konsulten 
är vår kunskap om ombildningen I övrigt något begränsad. Men utifrån vår kunskap är det 
som jag sa tidigare främst de tre stora parterna d.v.s. Hyresgästerna, bank och konsult som 
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utgör kommunikatörsroller, men som jag även tidigare sa finns det I vissa fall under parter 
och I de fall de är involverade får även de kommunikatörsroller. 

20. Hur stor betydelse och påverkan har kommunikatörerna på ombildningen 

Eftersom finansieringen från vår sida baseras på information vi får från konsulten skulle jag 
vilja påstå att de har en väldigt stor betydelse på ombildningen och jag antar att de även har de 
I de övriga stegen I ombildningen. 
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Bilaga 2 
 
 
Intervju med Föreningssparbanken 2006-04-14 
 
1. Vilken roll har Föreningssparbanken vi en ombildning 

Vi finansierar bostadsrättsföreningens köp av fastigheten samt hyresgästernas lån till insatsen. 
Vi blir ofta kontaktade av konsulten som skickar oss en offertförfrågan på vilka villkor vi kan 
ge till föreningen samt hyresgästerna. Blir vi valda som finansiär tar vi kontakt med 
hyresgästerna och ordnar ett informationsmöte där vi informerar om vad det innebär att låna 
pengar samt vilka villkor det är som gäller. Vid behov tar vi även hjälp av vår fastighetsbyrå 
som oberoende part kommer och informerar hyresgästerna om fastighetens marknad samt 
framtidsförhoppningar och marknadsvärdet efter ombildningen. 

2. Hur ser ni på användandet av en konsult vid en ombildning 

Vi ser mycket gott på användandet av konsult och de flesta ombildningar vi finansierar sker 
med konsult. Vi på Föreningssparbanken är även auktoriserade intygsgivare åt ekonomiska 
planer vilket gör att konsultens arbete och vårt och går omlott vilket gör att vi har ett ganska 
så nära kontakt med konsulter I vårt arbete. 

3. Vilka olika aktörer finns det I en ombildning som har en påverkan på utgången. 

Det kan bli många det man kan säga är att alla som är involverade I ombildningen på något 
sätt har en påverkan på ombildningen. Dess påverkan varierar dock men främst är det 
konsulter hade på fastighetsägarens sida och hyresgästernas, självklart hyresgästerna, 
bostadsrättsföreningen, fastighetsägaren och banken. Men utöver det har man ett hös av 
intygsgivare och besiktningsmän m.m. som alla spelar en roll I det hela. 

4. Hur lägger man upp finansieringen åt nybildade bostadsrättsföreningar som ska köpa 
en hyresfastighet?  

Finansieringen lags upp utifrån den ekonomiska planen som har gjorts på fastigheten. Sedan 
lägger vi upp en kalkyl med alla preferenser från den ekonomiska planen vilket ger oss 
ungefära siffror på vad vi kan ge för räntor m.m. I kalkylen som vi skapar ingår även hur stor 
del vi kräver att hyresgästerna går in med som insatser kontra föreningen. 

5. Vilken grad av deltagande av hyresgäster krävs för att genomgå en tillfredställande 
ombildningsprocess i form av insatser, krav och erfarenheter?  

Det är väldigt olika beroende var man är I Sverige. Men om man ska titta på centrala 
Stockholm krävs det ofta ganska stort deltagande för att få en rimlig boendekostnad för 
hyresgästerna. En bra affär går ofta att göra även om deltagandet blir lågt men då skjuter ofta 
boendekostnaden iväg vilket inte många klarar av.  
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6. Ställer Föreningssparbanken några krav på hur stor del av fastighetsköpet som får 
belånas av föreningen? 

Som sagt så baseras våra krav av kalkylen vi lägger upp för finansiering. Det beror också på 
hyresgästerna som är involverade om de kan visa att de klarar av att bära upp höga 
boendekostnader eller att föreningen kan visa att de klarar höga lån har vi ingenting att 
protestera mot, men så länge kalkylen går ihop är det inga problem. 

7. Vilka mål och förhoppningar har Föreningssparbanken på en ombildning 

Vårt intresse ligger självklart I att låna ut så mycket pengar som möjligt men I övrigt så vill vi 
gå ur ombildningen med ett gott omdöme I bagaget för att på så sätt få ett rykte som en bra 
finansiär vid ombildningar. 

8. Hur bemöter ni hyresgästerna för att få så stort deltagande som möjligt? 

Vi anordnar som sagt ett informations möte med hyresgästerna om vi blir valda som finansiär 
för att informera om situationen. Sen vid behov tar vi även in vår fastighetsbyrå för att 
informera och inviga en trygghet hos hyresgästerna för att förklara hur marknadsvärdet för 
deras köp kommer att se ut efter ombildningen. 

9. Vidtar ni några åtgärder för att få så stort medlemsdeltagande som möjligt? 

Nej ingenting förutom att informera, det är viktigt att det är hyresgästerna själva som 
bestämmer om de vill vara med eller ej, för det är trots allt ett väldigt stort beslut för många 
som har varit hyresgäster I hela sitt liv. 

10. Hur går finansieringsprocessen till vid en ombildning 

Vi får en offertförfrågan från konsulten där vi lägger upp en kalkyl som svarar för vad vi kan 
ge för villkor på finansieringen. Om vi blir valda som finansiärer värderar man alla lägenheter 
samt lägger in omständigheter samt fastighetens värde I en kalkyl. Utifrån den lägger vi upp 
finansieringen det vill säga hur mycket vi kräver av hyresgästerna I form av insatser samt 
föreningen. Därefter tar vi kontakt med samtliga hyresgäster för att titta på deras möjligheter 
för att låna pengar samt I de situationer de inte är kreditvänliga försöker vi ordna det på andra 
sätt. 

11. Hur ser Föreningssparbankens situation ut I en ombildning 

Alla banker konkurrerar om ombildningarna på grund av att det är otroligt stora summor 
pengar man kan låna ut som bank till väldigt låg arbetsbörda. Detta gör att man som bank 
måste särskilja sig från de andra bankerna för att framstå som attraktiv mot hyresgästerna som 
finansiär. Föreningssparbanken särskiljer oss genom att erbjuda personliga bankmän på lokal 
ort samt rådgivning från vår fastighetsbyrå för att framstå som trovärdiga och pålitliga som 
finansiär. 
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12. Vilka krav ställer Föreningssparbanken på hyresgästerna ekonomiskt för att hjälpa 
till med deras individuella finansiering? 

I princip räcker det för oss om hyresgästen har betalt sina hyror utan problem några år 
tillbaka. Dock så måste vi hålla oss inom ramen för konsumentkreditlägen det är mer den som 
sätter gränserna snarare än vi. Men I de fall hyresgästerna inte är kreditvänliga försöker vi 
lösa det genom medlåntagare till hyresgästen m.m. 

13. Ges räntelättnader till bostadsrättsföreningar vid en ombildning? 

På grund av den rådande konkurrensen mellan bankerna måste man som bank ge 
räntelättnader för att vara attraktiv som finansiär annars väljs man bort direkt. Förutom SBAB 
som kan erbjuda lägre räntor än oss andra brukar bankerna kunna erbjuda ungefär likartade 
villkor vilket gör att det ofta är kringtjänster man som bank erbjuder som brukar avgöra vilken 
de väljer. Själva erbjuder vi främst personliga bankmän samt rådgivning som kringtjänst. 

14. Kräver Föreningssparbanken någon bindningstid för lån till bostadsrättsföreningar 
vid en omvandling? 

Nej vi kräver ingen bindningstid, det är upp till hyresgästerna samt bostadsrättsföreningarna 
att bestämma hur länge de vill vara kunder hos oss. 

15. Ställer Föreningssparbanken några krav på den ekonomiska planen för att 
finansiera fastighetsköpet? 

Den skall vara väl utformad och det skall ingå en mindre ekonomisk kalkyl för framtida 
eventuella inflation och ränta förändringar. 

16. Har lagen om tredimensionell fastighetsindelning förändrat förfarandet för er roll 
vid ombildningar? 

Det är förtidigt att säga det har varit mycket föredrag m.m. Om saken men än så länge har det 
inte hänt något. Det har varit svårt att hitta köpare till 3d fastigheter men det kanske förändras 
med tiden vem vet. 

17. Hur ser ni på kommunikationen I en ombildning samt förmedlande av information. 

Som bank kommer vi in ganska sen I ombildningen men man marker ganska så fort om det 
har varit en dålig kommunikation I ombildningen början vilket brukar försvåra processen på 
grund av att hyresgästerna är osäkra. Har kommunikationen istället varit god brukar allt gå 
väldigt fort på grund av att alla redan bestämt sig I ett tidigare skede så jag skulle vilja pasta 
att kommunikationen I en ombildning är otroligt viktig, hade för utgången av ombildningen 
samt framtida förutsättningar för föreningen samt deras medlemmar. 

18. Hur stor betydelse har kommunikationen på en ombildning 

När vi kommer in I bilden får vi en helhetsbild från konsulten om hur situationen ser ut samt 
hyresgästernas ställningstagande. När vi sen träffar hyresgästerna stämmer inte alltid inte den 
bilden överens med värkligheten då vet man att kommunikationen har fungerat dåligt under 
processen vilket betyder mer arbete för oss för att få rätsida på situationen. 

 - 48 - 



19. Vilka kommunikatörer finns det I en ombildning 

Alla parter som är involverade och gör en värdering eller utlåtande utgör en kommunikatör. 
Stort sett kan man säga att fastighetsägaren, dess konsult, hyresgästerna, föreningen, dess 
konsult samt banken utgör de stora konkurrenterna men utöver dem så utgör alla involverade 
parter under processen en kommunikatorsroll som alla spelar en stor roll I det hela. Bland alla 
dessa kommunikatörer finns det alltid en kommunikatörsroll som bär ett litet store ansvar och 
ser till att all information som ska flöda flödar de får en sorts samordnande 
kommunikatörsroll och faller ofta på konsulten.  

20. Hur stor betydelse och påverkan har kommunikatörerna på ombildningen 

Det viktigaste är att den som innehar den samordnande kommunikatörsrollen är duktig för I 
en ombildning är det alltid parter som felar och är mindre bra. Det behöver inte påverka så 
mycket så länge det finns någon som samlar upp dessa och rättar till problemen. Felar även 
den kommunikatören kan det gå illa. Så om man ska svara på frågan så har de stor påverkan 
men främst den samordnande kommunikatören påverkar ombildningen. 
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Bilaga 3 
 
 
Intervju med Isaksson & Partners 2006-04-19 
 
1. Vilken roll har Isaksson & Partners vid en ombildning 

Vi arbetar som konsulter främst på hyresgäst sidan och den senaste tiden har vi även varit 
konsulter åt fastighetsägare men huvudsakligen arbetar vi åt hyresgästerna och 
bostadsrättsföreningen. Vårt huvudsakliga uppdrag I en ombildning kan man säga är att driva 
processen framåt mot en lyckad ombildning. Det vi främst konsulterar är kunskap och 
erfarenhet, vilket gör att vi kan driva en ombildning på sådant sätt hyresgästerna själva inte 
kan.  

2. Hur ser ni på användandet av en konsult vid en ombildning 

Med risk för att låta partisk så är det en nödvändighet att anlita en konsult vid en ombildning. 
Det finns hyresgäster och andra kunniga parter som har tillräckligt med kompetens för att 
driva en ombildning, men en ombildning kan ta allt från fyra månader till två år vilket gör att 
man måste ha tid och tålamod. I de fall som hyresgäster driver processen själva brukar det bli 
svårt med tid. En ytterligare anledning till att använda sig av en konsult är att man ser 
trovärdigare ut mot institutioner så som banker m.m.  

3. Vilka olika aktörer finns det I en ombildning som har en påverkan på utgången. 

Ombildningsprocessen är ofta en ganska lång och utdragen process vilket gör att det florerar 
ett antal olika parter och personer under processens gång. De huvudsakliga parterna är 
hyresgästerna, föreningen, fastighetsägaren och banken som ska finansiera ombildningen. 
Men alla som säger eller gör något som har med ombildningen att göra har en påverkan på 
utgången och det kan vara allt från besiktningsmän, värderingsmän till rådgivare. 

4. Hur lägger man upp finansieringen åt nybildade bostadsrättsföreningar som ska köpa 
en hyresfastighet?  

Som konsult har man ingen direkt medverkan I finansieringen däremot upprättar vi oftast den 
ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen som I stort sett ligger till grund för 
finansieringsupplägget av ombildningen. När det är dags för finansieringen går vi ut med en 
offertförfrågan till bankerna och spelar ut dem mot varandra för att få så förmånliga villkor 
som möjligt åt bostadsrättsföreningen och hyresgästerna. Hyresgästerna och föreningen väljer 
sedan själva vilken bank de vill ha som finansiär efter vår rådgivning om det önskas, sedan är 
det banken som lägger upp finansieringen av köpet. 

5. Vilken grad av deltagande av hyresgäster krävs för att genomgå en tillfredställande 
ombildningsprocess i form av insatser, krav och erfarenheter?  

Det är omständigheterna som bestämmer I form av hyresgästers ekonomiska situation, 
marknadsvärdet för fastigheten, antal lägenheter I fastigheten m.m. Det går alltså inte 
generellt att säga någon speciell procentuell del.  
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Men mina erfarenheter som konsult säger att det oftast är bäst att så många som möjligt går in 
med så mycket som möjligt för att få ner avgifterna till föreningen.  

6. Ställer Isaksson & Partners några krav på hur stor del av fastighetsköpet som får 
belånas av föreningen? 

Som konsult har man inget att göra med finansieringen av ombildningen, det är banken som 
ställer krav. Vår ekonomiska plan vi upprättar åt föreningen ligger dock till grund för bankens 
krav och villkor på föreningen och hyresgästerna. 

7. Vilka mål och förhoppningar har Isaksson & Partners på en ombildning 

Isaksson & Partners är väldigt måna om vårt rykte och det är kärnan I vår verksamhet. Vårt 
mål med en ombildning är därför att genomföra processen med en god utgång för att få god 
exponering utåt till föreningar som funderar på att köpa fastigheten de bor I och ombilda. 

8. Hur bemöter ni hyresgästerna för att få så stort deltagande som möjligt? 

Vi är väldigt noga med att aldrig påverka hyresgästerna I deras beslut om ombildningen. Vi 
arbetar istället med att informera så gott vi kan om möjligheten samt vad det innebär att gå 
med I en ombildning. Får man hyresgäster som känner sig lurade I en ombildning kan det 
aldrig leda till något gott och förstör vår trovärdighet som konsult därför brukar vi alltid 
öppna kort med mycket information om händelser och konsekvenser till hyresgästerna. 

9. Vidtar ni några åtgärder för att få så stort medlemsdeltagande som möjligt? 

Som sagt vill vi inte påverka hyresgästerna utan vi lägger fram all information om situationen 
och låter hyresgästerna själva bestämma. Självklart tar vi upp fördelar och möjligheter när vi 
pratar med hyresgästerna för att få de matt förstå vilken möjlighet man ofta har som hyresgäst 
och talar för att ombilda men vi later alltid hyresgästerna själva välja. 

10. Hur går finansieringsprocessen till vid en ombildning 

Vi går ut med en offertförfrågan till bankerna som är intressanta som finansiärer. Bankerna 
svarar sedan med ett erbjudande om räntor och villkor m.m. Därefter redovisar vi alternativen 
för hyresgästerna och later dem bestämma. När hyresgästerna sedan valt finansiär går banken 
in och lägger upp finansieringen tillsammans med hyresgästerna. 

11. Hur ser Isaksson & Partners situation ut I en ombildning 

Isaksson & Partners är en av dem största konsult firmor i ombildningar. Detta har vi lyckats 
mycket med på grund av vårt goda ryckte samt långa erfarenhet i branschen. Självklart har vi 
konkurrenter men det är ju hyresgästerna som väljer konsult det enda vi kan göra är att peka 
på våra tidigare resultat och rykte och hoppas att de väljer oss. 
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12. Vilka krav ställer Isaksson & Partners på hyresgästerna ekonomiskt för att hjälpa 
till med deras individuella finansiering? 

Som konsult har man inget att göra med den individuella finansieringen av hyresgäster, 
däremot går vi aldrig in I en ombildning som är omöjlig att genomföra så det är inte direkt 
något problem. 

13. Ges räntelättnader till bostadsrättsföreningar vid en ombildning? 

Bankerna konkurrerar med varandra om ombildningarna på grund av att det är väldigt stora 
pengar I en och samma affär, vilket gör att de pressar ner räntorna mot varandra för att bli 
valda som finansiär så ja räntelättnader ges. 

14. Kräver Isaksson & Partners någon bindningstid för lån till bostadsrättsföreningar 
vid en omvandling? 

Det är en fråga för bankerna som finansiärer men jag tror inte att kräver någon bindningstid. 

15. Ställer Isaksson & Partners några krav på den ekonomiska planen för att finansiera 
fastighetsköpet? 

Det är ju vi som oftast lägger upp den ekonomiska planen. Det är mer de övriga parter I 
ombildningen som brukar ställa krav på den ekonomiska planen men som konsult vet vi vad 
som ska vara med I en ekonomisk plan vilket är en ytterligare fördel med att ha en konsult 
inblandad I en ombildning. 

16. Har lagen om tredimensionell fastighetsindelning förändrat förfarandet för er roll 
vid ombildningar? 

Än så länge har det inte hänt så mycket på den fronten, det har varit väldigt svårt att finna 
köpare åt de avstyckade fastigheterna men det kommer nog att börja mer och mer framförallt i 
form av internationella köpare. 

17. Hur ser ni på kommunikationen I en ombildning samt förmedlandet av information. 

Kommunikationen är otroligt viktig i en ombildning och framförallt vilket information det är 
som sprids. Vi är väldigt måna om att all information kommer fram till hyresgästerna, gör den 
inte det kan det lätt bli felaktigheter och få konsekvenser. Det är viktigt att man aldrig lovar 
saker till hyresgästerna under gång vilket oftast är den största fällan I en ombildning men man 
ska samtidigt se till att ingen information halls undan och ständigt informera om situationen. 

18. Hur stor betydelse har kommunikationen på en ombildning 

Den får en väldigt stor betydelse eftersom kommunikationen d.v.s. informationen som sprids 
ligger till grund för utgången. Exempel på det kan man finna I mindre lyckade ombildningar I 
nio av tio fall beror det oftast på att hyresgästerna har blivit felinformerade, lovade saker och 
känner sig lurade vilket leder till avhopp och problem. Detta är den främsta anledningen till 
att kommunikationen är så pass viktig I ombildningen och utförs av en person med kunskap 
och vet vad den gör. 
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19. Vilka kommunikatörer finns det I en ombildning 

På samma sätt som alla som säger eller gör något har en påverkan på ombildningen utgör de 
en kommunikatörsroll. Dock så är det alltid eller bör vara en som har en kommunikatörsroll 
med större ansvar och ser till att rätt information når rätt person och personer. Så I stort sett 
kan man säga att alla som säger eller gör något får en kommunikatörsroll på grund av att det 
sprids information om deras åtgärd oavsett dess vikt för ombildningen. 

20. Hur stor betydelse och påverkan har kommunikatörerna på ombildningen 

Som sagt så är spridning av fel information en av de största bovarna I en ombildning. Detta 
gör att det ställs krav på dem som sprider informationen d.v.s. kommunikatörerna. Eftersom 
hyresgästerna grundar sitt beslut I slutändan I grund på vad som det har informerats om under 
gång får alla kommunikatörer stor betydelse och påverkan på ombildningen utgång, men det 
största ansvaret ligger den kommunikatören som samordnar all information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 53 - 



Bilaga 4 
 
 
Intervju med Catella 2006-04-25 
 
1. Vilken roll har Catella vid en ombildning 

Catella arbetar som konsult både åt fastighetsägaren och hyresgästerna främst I mellan 
Sverige men även I viss mån I Stockholm. Catella blir anlitade för att driva ombildningen och 
det gör de genom att göra det mesta I form av att anordna och anlita. Som konsult är ens vinst 
kopplad till att ombildningen blir av vilket gör att man som konsult också arbetar mot att 
genomföra en ombildning och inte möjligheterna till att ombilda.  

2. Hur ser ni på användandet av en konsult vid en ombildning 

Självklart ser vi det som en självklarhet att använda sig av en konsult vid en ombildning. 
Även om vi tar en procent av affären finns det alldeles för många fallgropar och hinder för att 
lyckas genomföra det själv med tillräcklig kunskap. I en ombildning är det väldigt många 
starka parter som konkurreras om vinster vilket gör att man måste ha kunskap och en tuffhet 
för att möta dessa parter. Det är här en konsult främst är användbar vi känner till de andra 
parterna samt deras situation vilket gör att vi kan trycka på för att skapa goda förbindelser och 
resultat.  

3. Vilka olika aktörer finns det I en ombildning som har en påverkan på utgången. 

Vi vill själva ha den övergripande kontrollen over ombildningen från början till slut vilket gör 
att inte bara ser att övriga parter har en påverkan utan även hot mot ombildningen I fall de gör 
eller säger saker som kan påverka ombildningen negativt. Dessa parter kan vara allt från 
besiktningsmän till en bank som försöker påverka hyresgästerna till att göra beslut som 
påverkar banken positivt. 

4. Hur lägger man upp finansieringen åt nybildade bostadsrättsföreningar som ska köpa 
en hyresfastighet?  

Det är banken som lägger upp finansieringen men vad vi gör och håller väldigt hart på under 
ombildningens gång är att vi aldrig pratar med hyresgästerna om siffror innan det är dags för 
finansieringen. Sedan baseras bankens finansieringsupplägg efter den ekonomiska planen som 
vi lägger upp så självklart kan man påverka finansieringens upplägg beroende på hur man 
väljer att redovisa saker och ting men själva finansieringen är det banken som lägger upp. 

5. Vilken grad av deltagande av hyresgäster krävs för att genomgå en tillfredställande 
ombildningsprocess i form av insatser, krav och erfarenheter?  

Det skiljer sig väldigt mycket, när vi arbetar I mellan Sverige I mindre städer behöver ett lågt 
deltagande inte alltid vara dåligt men om man skall kola på Stockholm så krävs det ofta 
ganska stort deltagande för att hålla ner avgifterna till föreningen I efterhand på grund av de 
höga köpeskillingarna på fastigheter I Stockholm. Någon särskild modell för en lyckad 
ombildning finns dess värre inte utan det skiljer sig från fall till fall efter dess omständigheter 
men självklart kan man se vissa samband. 
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6. Ställer Catella några krav på hur stor del av fastighetsköpet som får belånas av 
föreningen? 

Det är banken som ställer krav och villkor på finansieringen men återigen är det på vår 
ekonomiska plan på fastigheten som finansieringsupplägget baseras på. 

7. Vilka mål och förhoppningar har Catella på en ombildning 

Catella är ett vinstdrivande företag och våran vinst utgörs av en procentuell del av affären som 
delas ut efter ombildningen. Vårt mål är därför att genomföra ombildningen först och främst 
men även på ganska kort tid. Men som konsult till en ombildning har man självklart som mål 
att ombildningen ska genomföras med en god utgång, vi har ju även ett ryckte att tänka på. 

8. Hur bemöter ni hyresgästerna för att få så stort deltagande som möjligt? 

Det första vi gör när vi går in I en ombildning är att vi har ett informationsmöte med 
hyresgästerna. Därefter sätter vi upp en arbetsgrupp som består av hyresgäster som är 
intresserade på så sätt håller man hyresgästerna aktiva, uppdaterade och intresserade. Sedan 
tar vi även fram personliga kontaktmän på Catella åt varje hyresgäst vid behov av information 
eller övrigt. Vi vill på så sätt att hyresgästerna ska få en positiv ställning till ombildningen 
själva utan att vii påverkar vi ser mer till att lyfta fram alla fördelar och möjligheter med 
ombildningen. 

9. Vidtar ni några åtgärder för att få så stort medlemsdeltagande som möjligt? 

Dels genom att inte lova dem någonting I början utan Istället få dem själva att inse 
möjligheten som ligger framför dem. 

10. Hur går finansieringsprocessen till vid en ombildning 

Bankerna är väldigt intresserade av att finansiera ombildningar på grund av att det rör sig om 
väldigt stora summor pengar vilket gör att de konkurrerar med varandra om ombildningarna. 
Vi spelar därför ut bankerna mot varandra genom att lämna en offertförfrågan på vilka räntor 
och villkor de kan ge hyresgästerna. Därefter vänder vi oss till bankerna och presenterar deras 
konkurrenters bud och försöker pressa ner räntorna ytterligare. När alla erbjudanden från 
bankerna ligger på bordet får hyresgästerna själva välja finansiär med vår rådgivning om de 
vill. När finansiär har valts tar banken over finansieringen. 

11. Hur ser Catellas situation ut I en ombildning 

Catella kom in ganska sent I ombildningsbranschen vilket gjorde att vi valde att koncentrera 
oss på mindre städer I Sverige samt förorter och där är vi ganska ensamma. Dock så har vårt 
rykte get oss fler och fler ombildningar I centrala Stockholm men som ombildningskonsult I 
Stockholm är vi ganska små. 

12. Vilka krav ställer Catella på hyresgästerna ekonomiskt för att hjälpa till med deras 
individuella finansiering? 

Vi ställer inga direkta krav för att konsultera en ombildning men ser vi I ett tidigt skede att det 
inte är genomförbart på grund av hyresgästernas ekonomiska status går vi inte med. 
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13. Ges räntelättnader till bostadsrättsföreningar vid en ombildning? 

Eftersom bankerna konkurrerar med varandra I den utsträckning de gör blir de tvungna att 
lämna räntelättnader. Om det beror på att vi konsulter spelar ut dem mot varandra kan jag inte 
svara på men räntelättnader ges. 

14. Kräver Catella någon bindningstid för lån till bostadsrättsföreningar vid en 
omvandling? 

Det är bankerna som ställer villkor och krav på finansieringen men samtidigt så baseras 
finansieringen till viss del på den ekonomiska planen vi lägger upp. 

15. Ställer Catella några krav på den ekonomiska planen för att finansiera 
fastighetsköpet? 

Den ekonomiska planen upprättas och skapas av oss själva I de flesta fall så vi vet vad som 
ska ingå och presenteras för att vara tillfredställande och attraktiv I bankernas ögon. 

16. Har lagen om tredimensionell fastighetsindelning förändrat förfarandet för er roll 
vid ombildningar? 

Det är alldeles för tidigt, vi är övertygande om att det kommer att bli ganska drastiska 
förändringar på marknaden genom de nya bestämmelserna om tredimensionell 
fastighetsindelning. Men än är det för tidigt att säga. 

17. Hur ser ni på kommunikationen I en ombildning samt förmedlande av information. 

Kommunikationen är något vi arbetar med I väldigt stor uträckning främst vad som ska sägas 
och hur det ska sägas. Hyresgästerna baserar deras slutgiltiga beslut på informationen som har 
presenterats under gång, därför är det väldigt viktigt att man planerar i förväg baserat på vad 
det är för klientel hos hyresgästerna när saker och ting ska presenteras för dem. 

18. Hur stor betydelse har kommunikationen på en ombildning 

Enligt oss består en ombildning till stor del av kommunikation och utbyte av information så 
jag skulle vilja kommunikationen har en otroligt stor betydelse på ombildningen. Eftersom vi 
arbetar väldigt med hur vi kommunicerar mot hyresgästerna samt mot övriga parter I 
ombildningar tycker jag att vår situation i branschen som en av de starkare konsulterna 
speglar kommunikationens betydelse. 

19. Vilka kommunikatörer finns det I en ombildning 

Alla så öppnar sin mun eller gör något som har en koppling till ombildningen har en påverkan 
på ombildningen. Detta gör att alla dessa parter också får en kommunikatörsroll, självklart har 
deras roll olika stor betydelse men så länge de har någon som helst påverkan på ombildningen 
som också är kopplad till vår vinst tar vi de som kommunikatörer och en betydelsefull part. 
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20. Hur stor betydelse och påverkan har kommunikatörerna på ombildningen 

Som konsult är det väldigt svårt att tolka hyresgästerna samt hur de påverkas av information. 
Vissa hyresgäster kan påverkas av en byggarbetare I fastigheten som säger något eller en 
annan hyresgästs åsikt. Detta gör att det är väldigt olika men I regel tar vi alla 
kommunikatörsroller på allvar och är väldigt noga med att förtydliga för hyresgästerna att det 
är information från oss som gäller och ingen annan. 
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Bilaga 5 
 
 
Intervju med Gustav Wijnbladh 2006-05-09 
 
Vem var initiativtagare till ombildningen 
 
Initiativtagaren till ombildningen var en hyresgäst som arbetade på KTH och tyckes själv ha 
tillräckligt med kunskap om ombildningar. 
 
Vad var anledningen till att fastigheten du bodde I genomgick en ombildning 
 
Hyresgästen som var initiativtagaren till ombildningen informerade om möjligheten och fick 
ett väldigt gott gensvar. Bland hyresgästerna var det knappt någon som var emot detta 
berodde antagligen på att initiativtagaren talade väldigt väl om möjligheterna och kanske inte 
så mycket om nackdelarna. 
 
Hur reagerade hyresgästerna I fastigheten på ombildningen 
 
Väldigt väl det var knappt någon som var emot ombildningen. 
 
Vilka var de största frågorna som uppkom bland hyresgästerna 
 
Det var nog hur mycket det skulle kosta samt hur lång tid det skulle ta men vi fick färdiga 
finansieringspaket I brevlådan så det var bara att skriva på. 
 
Var en konsult inblandad I ombildningen 
 
Nej det var initiativtagaren som drev hela ombildningen förutom besiktning och sådana saker. 
 
Vem informerade om ombildningen 
 
All information kom från initiativtagaren genom hela ombildningen i form av 
informationsblad I brevinkastet. 
 
Vem hade rollen som administrativ kommunikatör 
 
Den föll på initiativtagaren eftersom han var kunnig inom området samt att han drev 
ombildningen. 
 
Hur välinformerad kände du dig under gång 
 
Eftersom vi ständigt fick information kände man sig välinformerad, men i efterhand kanske 
man kunde fått mer. 
 
Kände du att du blev välinformerad kring vilka alternativ det fanns under gång i form 
av banker, finansiering m.m. 
 
Nej vi fick ju färdiga förslag om allt så vi skrev mer under det vi blev tilldelade. 
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Vilka var de största problemen som uppstod under gång 
 
Under processens gång var det inga problem de uppstod mer efteråt. På grund av att 
initiativtagaren hade varit alldeles för optimistisk med kostnader som skulle uppstå vilket 
gjorde att vi hade nästintill obefintliga reserver. Resultatet av misstaget gjorde att vi var 
tvungna att höja hyrorna markant flera gånger för att inte gå omkull. 
 
Hur påverkade ombildningen föreningen och dess medlemmar efteråt 
 
Ganska negativt mycket var väldigt optimistiskt kalkylerat I form av underhållsfond och 
avgifter m.m. vilket gjorde att föreningen fick väldigt dålig ekonomi efter ombildningen. 
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Bilaga 6 
 
 
Lagen om ekonomiska föreningar (LEF) 
 
En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar, antingen som konsumenter. Eller 
andra leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att begagna föreningens tjänster. ( LEF, 
§1) 
 
Vid bedömning av om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda skall, utöver föreningens 
egna medlemmar, beaktas även medlemmarna i en annan ekonomisk förening som är medlem 
i den förstnämnda föreningen. 
 
Vidare skall en förening anses som ekonomisk förening, om 
 
1. föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
verka för att de deltar på det sätt som anges i första stycket i ekonomisk verksamhet som en 
eller flera andra föreningar bedriver. 
 
2. föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller de andra 
föreningarna, och 
 
3. den eller de andra föreningarna enligt första stycket utgör ekonomiska föreningar. 
En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas i ett av föreningen helägt dotterföretag. 
För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda villkor i fråga om rätten 
till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning. Om detta föreskrivs i 3, 7 och 10 kap. Lag 
(2000:493). 
 
Följande del är utdrag ur kapitel två lagen om ekonomiska föreningar.  En ekonomisk 
förening skall ha minst tre medlemmar, medlemmarna skall anta stadgar samt välja styrelse 
och revisorer. Föreningen stadgar skall ange den ort där föreningens styrelse har sitt residens, 
ändamålet med verksamheten och dess art skall framkomma. Insatsen som varje medlem skall 
delta med skall också framgå och hur insatserna skall fullgöras samt till vilken utsträckning en 
medlem får delta i föreningen. I paragraf tre står det att föreningen ska anmälas för 
registrering senast sex månader efter det att beslut fattades om att bilda den. 
 
Om föreningen enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats vid sammanträde med 
medlemmarna inte skall börja sin verksamhet förrän visst villkor har uppfyllts, räknas tiden 
för anmälan för registrering i stället från den tidpunkt då villkoret är uppfyllt. Registrering får 
inte ske före denna tidpunkt. Frågan om föreningens bildande har fallit, om anmälan för 
registrering inte skett inom den tid som anges i första eller andra stycket eller om 
registreringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit sådan anmälan 
eller vägrat registrering. 
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Bostadsrätt 
 
En bostadsrätt är nyttjanderätten till en lägenhet utan tidsbegränsning i en fastighet som ägs 
av en bostadsrättsförening, med undantag för servitut.50Formellt är det föreningen som äger 
fastigheten men nyttjanderätten tillfaller fastighetsinnehavaren som måste vara medlem i 
föreningen. Det finns likheter mellan hyresrätter och bostadsrätter gällande utnyttjande av en 
lägenhet men utöver det skiljer det sig. 
 
Bostadsrättföreningen är grund är en ekonomiskförening som inte har eget vinstintresse 
förutom att erbjuda medlemmarna lägenheter.51 Föreningen leds av en styrelse som årligen 
väljs på en företagsstämma, där medlemmarna i ytterst demokratisk ordning beslutar genom 
att delta i stämman. Under stämman beslutas hur årets resultat ska planeras samt avgöra 
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, den löpande förvaltningen ansvarar styrelsen om. För 
verksamheten gäller den föreningsrättsliga likhetsprincipen, vilket innebär att en medlem inte 
olämpligt gynnas till nackdel för föreningen eller en annan medlem. 
 
 
Kriterier vid bildande av en bostadsrättsförening 
 
Vid bildande av en bostadsrättsförening är ett antal steg viktiga för en registrering skall gälla 
enligt lag. Dessa krav innebär att föreningen: Har minst fem medlemmar, att stadgar har 
antagits och som tidigare nämnt att styrelse och revisorer utnämnts. 
 
Medlemskriteriet    
  
Det lägsta medlemsantalet i en bostadsförening är fem (43 § BRL) Om antalet är mindre än 
fem kan inte föreningen registreras. Det är styrelsens ansvar att försäkra att detta krav 
fastställs. Om antalet bostadsrätts innehavare eller medlemmar är mindre än fem och ingen 
tillökning sker inom tre månader måste föreningen träda i likvidation vilket kan ses som första 
steget mot upplösning (BRL65 § som anvisar till LEF 71 §). 
 
En medlem i föreningen kan vara båda fysisk och juridisk person, regeln är där för att 
möjliggöra att bostadsrättsföreningar bildas under medverkan från andra föreningar, 
exempelvis den lokala HSB-föreningen. Det gör det också möjligt för företag att vara medlem 
i en bostadsrättsförening för som grundare eller innehavare av en bostadsrätt att utöva 
inflytande. Exempelvis kan det vara en fråga om ett företag som innehar personal bostäder i 
bostadsrättsform eller om ett företag som är bostadsrättsinnehavare och som sedan hyr ut 
dessa i form av personal bostäder. 
 
En medlem i en bostadsrättsförening behöver inte vara bostadsrättshavare, föreningen kan 
bildas utan att den äger något hus, men även i ett senare stadium, när föreningen upplåtit 
bostadsrätt i ett hus kan föreningen anta medlemmar som inte har bostadsrätt. Under dessa 
förhållanden kan det finnas två olika kategorier av medlemmar: Det första är sådana som är 
bostadsrättshavare och det andra är sådan som inte är det. En medlem som inte är 
bostadsrättshavare kan uteslutas, vilket inte är möjligt för en som har bostadsrätt. Men det 
innebär inte att en bostadsrätt inte kan förverkas, gå förlorad. 
Det konstituerande mötet 
                                                 
50 Gregow Torkel, Sveriges Rikes Lag, Norstedts juridik (2006) Jordabalken kap.7 
51 Gregow Torkel, Sveriges Rikes Lag, Norstedts juridik (2006) 1 kap. 2 § BRL 
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Innan en bostadsrättsförening kan registreras finns det krav som regleras enligt BRL ett utav 
kraven är att stadgar antagits inom föreningen. Likaså ställs krav på att styrelse skall ha 
utsetts. Detta innebär att föreningen har bildats och att ett så kallat konstituerande möte är 
tillfället då det sker. Inga särskilda regler är gällande vid bildandet till skillnad från 
aktiebolagslagen, här följs vanliga associationsrättsliga regler för föreningar. 
 
Processen vid bildandet kan gå mycket enkelt till. Initiativtagarna till bostadsrättsföreningen 
kallar till ett möte för medlemmarna som även här inte behöver vara mer än fem men kan inte 
registreras förrän fem medlemmar finns, men det är inget som hindrar nyrekrytering efter det 
konstituerade mötet och bildandet. Antalet stiftare bör inte vara färre än tre då en styrelse ska 
utses som under den tiden då bildandet sker ska kunna företräda föreningen, ( 21§ BRL ). 
 
Processen av det konstituerade mötet52: 
 

1. Mötet öppnas och upprättandet av närvaro förtecknas. 
2. Val av ordförande görs. 
3. Val av protokollsförare och justeringsman. 
4. Beslut att bilda föreningen 
5. Antagande av stadgar. 
6. Antagande av medlemmar. 
7. Val av styrelse. 
8. Val av revisorer. 

 
 
Kravet av Stadgar 
 
När upprättande av stadgar sker är kraven ställda enligt 44 § bostadsrättslagen följande. 
 
Stadgarna måste ange: 
 

1. Föreningen firma, namn måste framkomma. 
2. Syftet med föreningens verksamhet och verksamhetens art. 
3. Den ort inom landet där själva styrelsen skall ha sitt residens. 
4. Frågan om avgift, om avgift vid inträde i föreningen ska förekomma och till vilket 

belopp det ska uppgå till. Får dock inte överskrida 100 kronor. Medlemsavgift för 
varje medlem ska bestämmas. 

5. Bestämma om upplåtelseavgift skall tas ut. 
6. Vilka grunderna är för årsavgiften skall beräknas. 
7. Om regelbundna eller särskilda avgifter ska tas ut, avgifter förutom grundavgift, 

upplåtelseavgift och årsavgift. Avgiften får inte heller här överstiga 100 kronor. 
8.  Rätten till hur bestämmandet rörande ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse ska 

vara inskränkt, grunderna för vilka ersättningar som ska beräknas måste framkomma. 
9. Stadgarna måste ange antalet styrelseledamöter och revisorer, det högsta respektive 

antalet för dessa. Frågan om suppleanter måste tas upp och sättet som dessa väljs. 
10. Föreningens räkenskapsår måste anges. 
11. Grunderna för vilka medel som ska avsättas för säkerställandet av underhållet för 

föreningens hus. 

                                                 
52 Victorin Anders, Melz Peter, Bostadsrätt: bildande, boende, beskattning, Norstedts Förlag (1996) s. 59 
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12. Sättet som kallelse till föreningsstämma, bringandet av informationen till 
medlemmarna måste föreskrivas. 

13.  Det grunder enligt vilka föreningen ska råda över uppkommen vinst och hur det ska 
gå till med föreningens tillgångar vid dess upplösning. 

 
Viktigt att tänka på vid skrivandet av stadgarna är att det göts av någon med erfarenhet och 
kompetens inom orådet. Med det sagt behövs ingen större grad av originalitet, utan viktigast 
är att följa dessa punkter och utgå från den egna föreningen och dess ändamål.  
 
 
Styrelse och revisorer  
 
Vid det konstituerande mötet som tidigare nämnt ska styrelse och revisorer utses och 
riktlinjerna för förfarandet är stadgarna som presenterades i föregående avsnitt. En 
styrelseledamot ska vara medlem i föreningen, det finns dock möjlighet i stadgarna att 
bestämma om att medlemskap inte behöver vara ett krav. Detta kan vara gällande i situationer 
där speciella sak kunskaper behövs av en utomstående eller att den utomstående 
styrelseledamoten utses av någon utomstående, som exempelvis lokala HSB-föreningen. 
Detta är även gällande för valet av revisorer. En förutsättning för bostadsrättsföreningen att få 
statligt bostadslån med 29% av låneunderlaget är att kommunen får bestämma och utse en 
styrelseledamot och revisor samt suppleanter, detta enligt 26 § i bostads 
finansieringsförordningen. 53  
 
Antalet utomstående styrelseledamöter får emellertid inte vara obegränsad, minst två 
styrelseledamöter måste utses under den egna stämman, det är så att styrelsen består av 
mindre än fem personer måste minst en utses på föreningsstämman.( 55 §BRL ) 
En revisor behöver inte vara medlem i föreningen enligt 46 § LEF får heller inte en revisor 
vara befattningshavare i föreningen eller ha haft göra med föreningens bokföring eller 
medelsförvaltning under det senaste året. Han får heller inte stå i något beroende förhållande 
sådana som nyligen nämnts. Revisorer kan vara en eller flera och utses under 
föreningsstämman om inte stadgarna säger något annat.54

 

                                                 
53 Victorin Anders, Melz Peter, Bostadsrätt: bildande, boende, beskattning, Norstedts Förlag (1996) s. 63 
54 Victorin Anders, Melz Peter, Bostadsrätt: bildande, boende, beskattning, Norstedts Förlag (1996) s. 64 
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