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Förord 
 

Vi vill innan ni läser vår uppsats passa på att tacka ett antal personer som har hjälpt oss under 
resans gång. Först och främst vill vi tacka vår handledare Harald Blom, som har gett oss stöd, 
kommit med synpunkter och varit allmänt behjälplig. Vår opponentgrupp har också gjort ett 
bra jobb och vi tackar för de synpunkter och den konstruktiva kritik ni kommit med. 
 
Ett stort tack riktas till Bostadsrättsföreningen Bommen i Göteborg och deras ordförande 
Pernilla Manzoor. Samma tack riktas till Bostadsrättsföreningen Norra Guldheden Nr 1 i 
Göteborg och deras ordförande Marie Iwanow. Dessutom vill vi tacka alla de boende i dessa 
föreningar som ställt upp och svarat på våra frågor. Ni har kommit med värdefulla synpunkter 
och intressant information och med hjälp av Er har vi fått en bild av hur de boende har 
uppfattat ombildningarna. 
 
Slutligen vill vi, Malin och Kristin, tacka varandra för ett mycket bra samarbete på alla plan! 

 



 

   

Sammanfattning 
 

Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de boende i fastigheter som 
har ombildats från hyresrätt till bostadsrätt? Vårt syfte är att identifiera och förklara vilka olika 
konsekvenser som uppstår för de boende som berörs av en ombildning. För att besvara vår 
frågeställning har vi genomfört ett antal intervjuer i två bostadsrättsföreningar i Göteborg. Vi 
använde oss av en kvalitativ metod för att få närhet till de intervjuade och mer ingående 
information. För att få så uttömmande information som möjligt förde vi en diskussion med de 
boende kring våra stödfrågor som finns samlade i vår intervjuguide. Vi hade även förberett de 
boende inför vårt besök genom att skicka ut ett informationsbrev. Det som framkommit av vår 
undersökning är att de flesta är nöjda med ombildningen och att den mestadels lett till positiva 
konsekvenser för de boende. Förbättrad grannsämja, ökad trivsel och möjlighet att påverka sitt 
boende är exempel på positiva konsekvenser. Det ökade ansvaret på t.ex. gårdsdagarna 
uppfattas som positivt av de boende då det även leder till ökad gemenskap. Det framkommer 
att boendekostnaden varierar mellan de boende, och den har ökat hos vissa medan andra har 
fått en lägre boendekostnad. Samtliga intervjupersoner nämner den ekonomiska vinsten som en 
positiv konsekvens av ombildningen och ett antal av personerna nämner även att vinsten var 
deras första tanke när ombildningen kom på tal. Utöver detta framkommer det att 
resthyresgästen är mindre nöjd med ombildningen och att de konsekvenser som upplevs är av 
mer negativ art. Ett exempel är den dåliga kommunikationen mellan styrelsen och 
resthyresgästen. Våra råd till nybildade föreningar är att ta god hand om resthyresgästerna och 
även se till deras bästa. Det är viktigt att alla, oavsett boendeform, trivs i området och 
föreningen. För att stärka grannsämjan kan föreningen anordna gemensamma aktiviteter för de 
boende, vilket också kan öka trivseln i området.
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden inom ombildning. Problemet diskuteras och leder oss fram 
till vår problemformulering. Vi förklarar även syftet och beskriver varför vi har valt ämnet. 
 

1.1 Bakgrund 
Funderar ni på att ombilda era lägenheter till bostadsrätter? Har ni funderat på vilka 
konsekvenser som kan uppstå? I så fall hoppas vi att vår uppsats kan hjälpa er på vägen. 
 
Under mitten av 1990-talet förändrades synen på vår bostadssituation. En skillnad var att 
ombildning från hyresrätt till bostadsrätt blev möjligt för allt fler och antalet ökade kraftigt. 
Allmännyttan och privata fastighetsägare erbjöd sina hyresgäster att förvärva sitt boende 
genom en ombildning (Bodström, Ponzio & Ramberg, 2002).  
 
En ombildning innebär att hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening som efter en process 
köper fastigheten. En enskild privatperson kan inte välja att köpa sin lägenhet utan att en 
förening bildas och fastigheten måste bestå av minst tre lägenheter. För att ombildningen ska 
bli möjlig måste mer än två tredjedelar av de boende vara intresserade och lämna en skriftlig 
intresseanmälan till föreningen. De som inte vill köpa sin lägenhet bor kvar i huset som 
hyresgäster hos bostadsrättsföreningen, och kallas för resthyresgäster. Föreningen och 
fastighetsägaren kommer överens om ett pris och därefter upprättas ett köpeavtal (Lundén & 
Svensson, 2002). En bostadsrätt ägs av bostadsrättsföreningen och medlemmen köper 
nyttjanderätten till den specifika lägenheten. Man köper således inte lägenheten utan bara 
rätten att bo där på obegränsad tid (Isacson, 2006). Att bo i hyresrätt innebär däremot att man 
hyr en nyttjanderätt på begränsad tid (Lundén & Svensson, 2006).  
 
I slutet av 90-talet och början av 2000-talet ökade antalet ombildningar i snabb takt. Trenden 
började i Stockholm, och några år senare lockades även hyresgäster i Göteborg och Malmö att 
ombilda sitt boende till bostadsrätt. På senare år har ombildning blivit alltmer populärt även i 
andra delar av landet. Det finns flera olika anledningar till att ombildning sker. En anledning 
till att de allmännyttiga bostadsföretagen väljer att sälja ut sina fastigheter är att allmänheten 
ska få möjlighet att äga sitt boende. Ett politiskt motiv till ombildning är att öka blandningen 
av upplåtelseformer i de områden där allmännyttan disponerar den största delen av bostäder. 
De privata fastighetsägarna säljer ut bostäder för att öka sitt fria kapital (Berg & Sax, 2004).  
 
Vid en ombildning uppkommer olika typer av konsekvenser som påverkar de boende. Det kan 
t.ex. vara hyresgästeffekter, ekonomiska effekter och förändringar i grannrelationer (Bodström 
et al. 2002). Ingen av dessa konsekvenser uppmärksammas speciellt mycket i den diskussion 
media för kring ombildning. 

1.2 Problemdiskussion 
Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt har under det senaste årtiondet blivit en het fråga som 
uppmärksammas mycket i media, där bolån, räntor och vinstmöjligheter diskuteras. 
Uppmärksamheten i media kan ha skapat ett ökat intresse av ombildning hos allmänheten. En 
anledning till att många är intresserade av att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt är 
möjligheten till att göra en relativt stor ekonomisk vinst. De boende får köpa sin hyresrätt till 
ett subventionerat pris, dvs. ett pris som är ca 50-70 procent lägre än marknadspriserna 
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(Isacson, 2006). Efter ombildningen kan en försäljning till marknadspris genomföras och leder 
tack vare den stora efterfrågan på bostäder till ett betydligt högre försäljningspris. Säljaren gör 
således en vinst, och det är detta som lockar många till att vilja genomföra en ombildning. 
Andra positiva följder som kan uppstå är t.ex. ökat samarbete mellan grannar och en ökad 
möjlighet att påverka sitt eget boende (Bodström et al, 2002). 
 
En ombildning kan medföra en rad negativa konsekvenser. Problem som kan uppstå är t.ex. 
osämja mellan grannar med olika åsikter och att olika läger uppstår mellan de som köpt och de 
som fortsätter att hyra (Isacson, 2006). Alla hyresgäster i en fastighet har inte heller samma 
förutsättningar eller intresse av att köpa sin lägenhet. Det visar sig att de som är mest 
angelägna av att ombilda dessutom är de som först säljer sin lägenhet när ombildningen är 
genomförd (Bodström et al., 2002). Ytterligare problem som kan uppstå är övertalning. Detta 
kan ske om föreningen inte får tillräckligt stor majoritet och försöker uppnå majoritet vid 
upprepade tillfällen (Bölin et al., 2004). 
 
Personer som inte kan få lån, har ekonomiska bekymmer eller saknar intresse har en begränsad 
valmöjlighet när det gäller ombildning. De som inte kan eller vill delta i ombildningen bor kvar 
som resthyresgäster och får föreningen som hyresvärd. Om de som inte vill ombilda får 
majoritet stoppas ombildningsförsöket (Bodström et al., 2002). 
 
Många av de frågor som lyfts fram i media har med privatekonomiska konsekvenser att göra, 
men det finns även sociala konsekvenser av en ombildning, vilket inte alls nämns i lika stor 
omfattning. Med hänvisning till vår problemformulering tittar vi närmare på vilka de 
privatekonomiska och sociala konsekvenserna kan vara.  
 
Den tidigare forskning vi funnit inom området behandlar till största del Stockholms innerstad, 
där den största delen av ombildningar har skett. Vi har hittat en hel del information, forskning 
och uppsatser inom området. En av de uppsatser vi har läst heter ”Allmännyttig hyresrätt 
ombildad till bostadsrätt – en studie av de boendes syn på sin bostad samt deras upplevelse av 
ombildningsprocessen”, skriven av Yvonne Ingridsdotier. Hyresgästföreningen och andra 
intresseorganisationer har skrivit ett antal rapporter och informationsblad för allmänheten och 
sina medlemmar. Det finns också ett antal böcker skrivna om bostadsrätter som även behandlar 
ombildningsprocessen. 
 
Då vi inte funnit någon relevant information gällande ombildningar utanför stockholmsområdet 
tycker vi att det vore intressant att utreda konsekvenserna i Göteborg. 

1.3 Problemformulering 
Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de boende i fastigheter som 
har ombildats från hyresrätt till bostadsrätt? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att identifiera och förklara vilka olika konsekvenser som uppstår för de boende 
som berörs av en ombildning.  
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2 Teoretisk referensram 
 
Här sammanfattas teori inom ämnet för att läsaren ska få en bild av hur 
ombildningssituationen ser ut idag. Vi beskriver olika konsekvenser som kan uppkomma för de 
boende och olika motiv till ombildning. Vi utgår från material och teori från Stockholm där 
den huvudsakliga forskningen har genomförts. 
 

2.1 Konsekvenser 
Oavsett om man väljer att rösta ja eller nej till en ombildning så leder beslutet till konsekvenser 
för hushållet (Bodström et al., 2004). Genom att läsa teori inom ämnet har vi identifierat olika 
konsekvenser som enligt författarna kan uppstå vid en ombildning. Längre fram i uppsatsen 
återkopplas dessa konsekvenser till empirin och analysen för att kunna förklara vilka 
konsekvenser som uppkommer för de boende. 

2.1.1 Ombildningen 
En ombildning innebär att hyresgäster går samman och bildar en bostadsrättsförening. En 
bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger den aktuella fastigheten och till största 
del ska upplåta bostäder med bostadsrätt till medlemmarna. Det kan även finnas lokaler och 
lägenheter som hyrs ut (Isacson, 2006). När föreningen har bildats följer ett antal steg som 
måste genomföras innan föreningen kan köpa fastigheten. Detta är den så kallade 
ombildningsprocessen och huvudpunkterna är enligt Isacson (2006) och Lundén & Svensson 
(2006): 
 

• Intresseanmälan från de boende 
• Erbjudande om köp från fastighetsägaren 
• Besiktning av fastigheten 
• Värdering av fastigheten 
• Föreningen tackar ja eller nej till köpet 
• Ekonomisk plan upprättas 

 
Frågor som uppkommer bland de boende måste besvaras och relevant information måste ges 
till de boende (SBC). Under ombildningens gång känner många hyresgäster otrygghet, 
eftersom föreningen befinner sig mittemellan två olika upplåtelseformer. Efter en långdragen 
process har det även förekommit att de drivande personerna har påverkat och ibland till och 
med övertalat övriga hyresgäster att tacka ja till erbjudandet (Bölin, Joachimsson & Lundberg, 
2004). 

2.1.2 Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Enligt Isacson (2006) är en av de positiva konsekvenserna med ombildning att grannsämjan i 
bostadsrättsföreningen ofta är mycket god. Isacson menar även att boendetrivseln ökar då man 
får sköta om sitt eget boende. Ombildningen kan också leda till mindre positiva konsekvenser 
så som osämja, utanförskap och obehagliga påtryckningar där bostadsrättsägare och 
resthyresgäster har olika åsikter. Hos dem som valde att inte ombilda och hos dem som var 
skeptiska till en början, kan oro och bitterhet, och ibland även viss aggressivitet finnas 
(Bodström et al., 2002). 
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Inflytande  
Alla bostadsrättsägare har rätt att delta vid bostadsrättsföreningens föreningsstämma. Detta är 
ett så kallat årsmöte och är öppet för alla medlemmar. Föreningsstämman är föreningens högst 
beslutande organ. Här kan medlemmarna använda sin rösträtt för att påverka sitt boende. 
Beslut som fattas under föreningsstämman är t.ex. större ombyggnader, ändring av stadgar, val 
av ny styrelse samt val av revisor (Lundén & Svensson, 2006). En ombildning kan också ge 
ökade möjligheter att påverka sitt eget boende, genom t.ex. ombyggnad, utrustning m.m. 
(Bodström et al., 2002). 
 
Resthyresgäst  
Konsekvenser för en bostadsrättsförening med resthyresgäster är bl.a. att underhåll och skötsel 
av hyreslägenheter innebär ett extra arbete (Isacson, 2006). Det blir även dyrare och mer 
komplicerat för föreningen att ha resthyresgäster. Resthyresgästen får oftast sina grannar som 
hyresvärd och Bodström (2002) frågar sig om detta är ett lyckat förhållande. 
Bostadsrättsföreningen saknar förutsättningar och ofta även intresse av att agera som 
hyresvärd. En mycket negativ konsekvens för resthyresgäster i allmännyttans ombildade 
fastigheter är att de förlorar sin köplats i den interna bostadskön, vilket kan betyda att många 
års kötid går förlorad (Bodström et al., 2002). 
 
Allmänna utrymmen och trivsel 
Vanligtvis förekommer någon typ av trivselregler eller boenderegler i föreningen. Dessa kan 
t.ex. gälla bestämmelser om buller, parkering och förvaring av cyklar, barnvagnar m.m. Även 
rastning av hundar och grillning på området kan tas upp i dessa regler. I många föreningar 
förekommer även obligatoriska städdagar och liknande för medlemmarna (Lundén & 
Svensson, 2006). 
 
Informationsflöde 
Ett bra sätt för föreningen att få ut viktig information till alla medlemmar är att använda sig av 
Internet. Om enbart Internet ska användas som informationskälla måste detta stå med i 
föreningens stadgar, och ska godkännas av i princip alla medlemmar. Föreningen måste även 
försäkra sig om att samtliga boende har tillgång till Internet och att de boende har tillräckligt 
stor Internetvana. I en stor förening kan Internet hjälpa till att spara både tid och pengar då 
pappersutskick är mer kostsamt och tidskrävande. Föreningen kan använda sin hemsida till att 
sprida information om bl.a. köplatser till garage, felanmälan, kallelser till möten osv (Lundén 
& Svensson, 2006). 

2.1.3 Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
De som innehar en bostadsrätt har både skyldigheter och rättigheter, vilket finns angivet i 
föreningens stadgar. Detta gäller t.ex. underhåll och renovering av lägenheten. För omfattande 
renovering krävs styrelsens godkännande och ibland krävs bygglov (Isacson, 2006). Underhåll 
och renovering sker till självkostnadspris för bostadsrättsinnehavaren. Föreningen står för 
övrigt underhåll som t.ex. förvaltning, el, vatten och sophantering (SBC). Dessutom står 
föreningen för underhåll av allmänna utrymmen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för 
reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Detta kan t.ex. vara 
kylskåp, diskmaskin och andra vitvaror. Ytskikt samt fönster och dörrar ska också underhållas 
(Lundén & Svensson, 2006). För resthyresgäster ingår underhåll, service och fastighetsskötsel i 
hyran. Om något problem uppstår i lägenheten ska detta åtgärdas utan kostnad 
(Hyresgästföreningen). 
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Ekonomisk vinst 
Att köpa sin lägenhet vid ombildning är ofta en mycket bra affär eftersom köpeskillingen 
normalt sett är betydligt lägre än marknadsvärdet (Isacson, 2006). Bostadsrättsinnehavare som 
efter ombildningen väljer att sälja sin bostadsrätt kan på så vis göra en god affär. En del 
hyresgäster finansierar sitt köp med hjälp av banklån och enligt SBC kan amorteringen ses som 
ett personligt sparande. Detta är något som resthyresgästerna går miste om. 
 
Boendekostnad 
De som väljer att ombilda till bostadsrätt betalar inte längre en hyra, utan betalar istället en 
årsavgift till föreningen. Denna delas oftast upp kvartalsvis eller månadsvis och betalas i 
förskott. Det är styrelsen som fastställer årsavgiften för medlemmarna (Lundén & Svensson, 
2006). En resthyresgäst betalar i regel en högre hyra än det som bostadsrättsinnehavarna 
betalar i årsavgift, då underhåll och förvaltning ingår i hyran (Isacson, 2006). 
 
När köpet av lägenheten finansieras via banklån pantsätts lägenheten som säkerhet för lånet. 
Detta innebär att banken kan tvångsförsälja lägenheten om betalning inte sker i rätt tid. Lånet 
består av ränta och amortering som ska betalas till banken. Det är väldigt viktigt för låntagaren 
att fundera över om man ska ha bunden eller rörlig ränta på sina lån. En person som har en 
svag ekonomi rekommenderas att binda en större del av sina lån. Rörlig ränta kan väljas av 
personer med en starkare ekonomi där utrymme för räntehöjning finns (Isacson, 2006). Enligt 
Hyresgästföreningen är ett av de viktigaste skälen till att vilja bo i hyresrätt att slippa skuldsätta 
sig. Som hyresgäst undviker man dessutom oförutsedda kostnader som uppstår om t.ex. spisen 
går sönder och man vet exakt vad man ska betala i hyra varje månad. 

2.2 Organisationer och företag  
Det finns ett antal företag och organisationer som kan vara till hjälp vid en ombildning och 
som kan vara värda att känna till. De hjälper till inom olika områden och försöker hjälpa sina 
medlemmar där olika frågor och tvister kan uppkomma.  
 
Vanligtvis kontaktas en oberoende konsult när en ombildning ska genomföras. Konsulten 
behöver inte vara certifierad eller registrerad, till skillnad från en fastighetsmäklare som också 
arbetar med försäljning av fastigheter. Konsultens uppgift är att ge professionell handledning 
och vara ett stöd under ombildningen (Bölin et al., 2004).  
 
Hyresnämnden kan hjälpa till att medla i tvister angående hyres- och bostadsrättsliga frågor. 
De kan t.ex. medla vid tvister mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare 
(Hyresnämnden).  
 
SBC är en organisation för bostadsrättsföreningar, som arbetar med information och 
bostadsrättsliga frågor. Organisationens arbete består även av att informera om, och ge råd vid 
ombildningar (SBC). 
 
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som är till för hyresgäster och har ca 500 000 
hushåll som medlemmar. Hyresgästföreningen arbetar för att skapa trygghet, gemenskap och 
inflytande för medlemmarna. Deras mål är att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig 
kostnad (Hyresgästföreningen). 
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2.3 Motiv till ombildning 
Några av de viktigaste motiven till ombildning är investeringsintresse, oro för framtida 
hyreshöjningar och möjligheten att påverka sitt eget boende (Bodström et al., 2002). 
Ytterligare motiv kan vara att få en lägre boendekostnad, skickligare förvaltning, strävan mot 
gemensamma mål samt att få en trevligare grannsämja. Ökad trivsel och möjlighet att själv få 
sköta sitt eget boende bidrar också till viljan att ombilda (Isacsson, 2006). Även den sociala 
statusen kan stärkas genom en ombildning och ofta upplevs bostadsrätten som en tryggare 
boendeform än hyresrätten. Ytterligare två viktiga motiv till att vilja ombilda är bostadens läge 
och status tillsammans med hushållets ekonomi. Ideologisk inställning, ålder, familjesituation 
samt den politiska situationen på bostadsmarkanden är andra mer eller mindre viktiga aspekter 
som spelar in (Bodström et al., 2002). 

2.4 Modeller 
Enligt den litteratur vi läst består ombildningsprocessen av ett antal steg som rekommenderas. 
Detta är inga skallkrav men för att ombildningen ska löpa så problemfritt som möjligt bör 
dessa steg följas. De steg som olika företag rekommenderar varierar till viss del men följer 
samma principer.  
 
Angående konsekvenserna som uppkommer vid ombildning har vi inte hittat någon konkret 
modell. Det finns ingenting som tyder på att vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en 
person ska vilja ombilda eller inte. De som väljer att ombilda gör detta utifrån sina egna motiv 
och värderingar. Efter intervjuerna hoppas vi kunna se om det finns något mönster som visar 
vilken inställning olika personer har till ombildning. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till varför vi valt just en kvalitativ metod. Vi visar också 
hur vi har samlat in empirin samt vilka avgränsningar vi har gjort. 
 

3.1 Undersökningens upplägg 
Ämnet vi har valt har uppmärksammats mycket i media. Detta i kombination med vår 
utbildning (Bygg- och fastighetsekonomprogrammet) gjorde oss intresserade av just 
ombildningen och dess efterföljande konsekvenser. För att få mer kunskap inom ämnet läste vi 
relevant litteratur, tidigare uppsatser och rapporter samt använt oss av Internet.  
 
För att genomföra vår undersökning kontaktade vi två bostadsrättsföreningar. Vi fick tillåtelse 
att genomföra intervjuerna från föreningarnas styrelser. För att kunna besvara vår 
frågeställning genomförde vi intervjuerna med slumpvis utvalda boende i ombildade 
fastigheter. Därefter sammanställdes och analyserades materialet. 

3.2 Metodval 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att genomföra undersökningen. Utifrån det som 
nämns nedan anser vi att denna metod passar bäst, eftersom den induktiva ansatsen ger ett 
öppet synsätt och vi får mer djupgående information (Jacobsen, 2002). Den tidigare 
forskningen som är genomförd inom området har mestadels berört stockholmsregionen och 
därför anser vi att en undersökning i Göteborg är motiverad. 

3.3 Vetenskapligt synsätt  
Deduktiv - induktiv   
Enligt Jacobsen (2002) används en induktiv ansats för att forskaren inte ska bli begränsad i den 
information som samlas in. En induktiv ansats kan motsvaras av ett öppet synsätt på 
informationsinsamlingen. En deduktiv ansats kan anses ge mycket begränsad information då 
forskaren endast finner det han letar efter (Jacobsen, 2002). Denna ansats används främst i 
kvantitativa undersökningar då forskaren kategoriserar och använder sig av fasta frågor och 
svarsalternativ i ett frågeformulär. 
 
Oavsett vilken ansats som används blir insamlingen inte helt objektiv, då alla forskare tolkar 
information på sitt eget sätt och inte kan vara helt öppen (Jacobsen, 2002). 
 
Individualistisk - holistisk 
Den individualistiska ansatsen grundar sig i att den viktigaste källan till information är den 
enskilda personen. Enligt den holistiska ansatsen ska forskaren även ta hänsyn till det speciella 
sammanhang som den enskilda personen befinner sig i (Jacobsen, 2002). 
 
Distans - närhet 
Avståndet mellan forskaren och den undersökte är en viktig parameter att ta hänsyn till. Det 
optimala skulle vara att två forskare undersöker samma fenomen och kommer fram till exakt 
samma slutsats. Detta är dock svårt att uppnå eftersom forskaren alltid påverkar resultatet mer 
eller mindre. Kvantitativa metoder präglas ofta av en stor distans mellan forskaren och de 
undersökta enheterna. På så sätt minimeras forskarens påverkan. Inom kvalitativa metoder 
anses närheten ha en positiv inverkan på forskarens förståelse (Jacobsen, 2002). 
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3.4 Empirisk studie 

3.4.1 Val av förening och respondenter 
Vår första tanke var att genomföra undersökningen i Stockholm då en av oss har en naturlig 
kontakt med personer som bor i bostadsrättsföreningar där. När vi sökte efter teori framkom 
det att liknande forskning redan var gjord i Stockholm. Vi tänkte om och undersökte istället 
möjligheterna att jobba med Halmstad som utgångspunkt. Detta var inte möjligt då inga 
ombildningar ännu slutförts i Halmstad. Vi bestämde oss för att genomföra vår undersökning i 
Göteborg, då detta är den närmsta större staden. 
 
För att hitta nyligen ombildade bostadsrättsföreningar kontaktade vi Göteborgs Stads 
Fastighetskontor. Från dem fick vi en lista på samtliga ombildningar som skett efter år 2000, 
som innehöll uppgifter om datum, adress, fastighetsbeteckning samt säljare och antal 
lägenheter. Utifrån uppgifterna från Fastighetskontoret letade vi efter bostadsrättsföreningarna 
som köpt de olika fastigheterna. Många av uppgifterna visade sig vara felaktiga. 
 
För att hitta information gällande ytterligare föreningar som köpt fastigheter använde vi oss av 
hemsidan www.hittabrf.se. Härigenom hittade vi föreningen Brf. Norra Guldheden Nr 1, som 
vi kontaktade via e-mail. Vi letade vidare med hjälp av Internet där vi sökte på 
fastighetsbeteckning och föreningarnas namn och på så vis hittade vi Brf. Bommen som också 
kontaktades via e-mail. Efter kontakt med de båda föreningarnas ordförande, som var positiva 
till vår undersökning, beslutade vi oss för att använda oss av dessa föreningar. 
 
Under vårt första besök i Göteborg delade vi ut brev i Brf. Bommen (se bilaga 1) och träffade 
ordföranden i Brf. Norra Guldheden Nr 1 för att gå igenom informationsbrevet. Under vårt 
andra besök i Göteborg delade vi ut brev hos Brf. Norra Guldheden Nr 1 (se bilaga 2) och 
genomförde intervjuer hos Brf. Bommen. Under det tredje besöket genomförde vi intervjuer 
hos Brf. Norra Guldheden Nr 1. 
 
I fastigheterna valde vi slumpvis ut intervjupersoner genom att ringa på och se vilka som var 
hemma. Dessutom erbjöd sig vissa boende att delta i undersökningen och kontaktade oss efter 
att de hade läst informationsbrevet. Vi intervjuade både bostadsrättsägare och en resthyresgäst 
för att få en så korrekt bild som möjligt av ombildningens konsekvenser. Vi kom även i kontakt 
med ett antal personer som inte vill ställa upp på någon intervju men som ändå berättade lite 
kort vad de tycker och tänker om ombildningen. 

3.4.2 Intervjuguide 
För att kunna genomföra intervjuerna på ett professionellt sätt tog vi fram en intervjuguide (se 
bilaga 3). Denna strukturerades på samma sätt som teoridelen i uppsatsen för att följa ett 
återkommande mönster. Detta gör att läsaren känner igen strukturen i uppsatsen. Vi 
kategoriserade in våra frågor under rubrikerna ombildningen, sociala konsekvenser, 
privatekonomiska konsekvenser, övrigt samt personliga uppgifter. Intervjuguiden delades upp i 
tre olika delar för att intervjuerna skulle kunna genomföras på ett mer strukturerat sätt. 
Frågorna i del ett ställdes till samtliga intervjupersoner och berör ombildningen i allmänhet. 
Del två ställdes till bostadsrättsinnehavare och del tre till resthyresgäster. Del två och tre har 
samma upplägg men vissa frågor skiljer dem åt. 
 
Vi förde en diskussion runt de olika frågorna, och använde intervjuguiden som stöd i våra 
intervjuer. Detta för att styra personerna så lite som möjligt, och för att få uttömmande svar. 
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3.4.3 Metod för analys av data  
Under intervjuerna skrev vi en del anteckningar, samtidigt som vi använde oss av en 
bandspelare. På så vis riskerade vi inte att missa viktig information (Jacobsen, 2002). 
Renskrivning av anteckningar och nedskrivning av inspelningarna gjordes för att få all 
information samlad. 
 
När vi hade samlat all relevant information gjorde vi en sammanställning av intervjuernas 
resultat som redovisas i uppsatsens empirikapitel. Vi har dessutom kategoriserat materialet för 
att få en överblick över olika fenomen som uppstått samt för att förenkla informationen. 
Kategoriseringen hjälpte oss att på ett enklare sätt jämföra svaren från intervjuerna. Nästa steg i 
arbetet var att hitta likheter och skillnader i svaren och därefter lyfta fram de svar som skiljer 
sig från mängden (Jacobsen, 2002). 

3.4.4 Trovärdighet 
Vi anser att den teori vi tagit del av är trovärdig. Detta motiveras då mycket av den information 
vi läst förekommer i olika böcker av olika författare. Den information som vi har hämtat från 
hemsidor och tidningsartiklar bör vara trovärdig då informationen ges av seriösa utgivare. För 
att få en mer korrekt bild av vår undersökning måste vi även anta att vi mer eller mindre 
kommer att påverka undersökningen. Detta vare sig vi vill eller inte, då alla personer bär olika 
typer av skygglappar och filter (Jacobsen, 2002). 
 
Vi genomförde så många intervjuer som krävdes för att få tillräckligt med information. Detta 
för att få en så korrekt bild som möjligt av situationen. Vi delade ut ett informationsbrev till de 
boende i föreningarna för att förbereda dem på att de skulle bli kontaktade av oss. Detta är 
enligt Wärneryd (1993) en fördel. 
 
En av intervjupersonerna gav ett intryck av att vara oseriös i vissa av sina svar och därför kan 
vissa av våra slutsatser vara felaktiga. Detta gäller även andra tolkningar vi gjort under 
intervjuerna och måste därför också beaktas. 

3.4.5 Alternativa metodval 
Istället för att använda sig av en kvalitativ undersökning som vi har valt, kan en kvantitativ 
metod användas. Fördelarna med en kvantitativ metod är att den insamlade informationen är 
lätt att behandla och går att standardisera. Generalisering kan ske och undersökningen har hög 
extern giltighet. Ytterligare en fördel är att respondenterna kan vara fler och att forskaren inte 
påverkar uppgiftslämnaren. En kvantitativ undersökning görs med hjälp av frågeformulär med 
fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002).  

3.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till ombildningar i Göteborg och valde föreningar som nyligen 
ombildats för att minska risken att för många har flyttat sedan ombildningen genomförts.  
 
För att avgränsa undersökningen har vi valt att begränsa oss till de sociala och 
privatekonomiska konsekvenser som kan uppkomma för de boende i en ombildad fastighet. Vi 
har bortsett från faktorer som påverkar samhället och har istället sett till de faktorer som 
påverkar individen.  
 
De konsekvenser vi har fokuserat på har valts utifrån den teori vi har läst. Dessutom anser vi 
att det är dessa konsekvenser som mest påverkar individen. 
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4 Empiri 
 
Här beskrivs de föreningar vi haft kontakt med och de personer vi har intervjuat. 
Vi redovisar även den information vi har samlat in via intervjuerna.  
 

4.1 Föreningar 
Nedan följer en kort beskrivning av de två bostadsrättsföreningar vi har valt att studera 
närmare. 

4.1.1 Bostadsrättsföreningen Bommen 
Fastigheterna som består av 53 lägenheter, är belägna på Bomgatan och Helmutsrogatan i 
stadsdelen Johanneberg. Enligt föreningen finns det, när uppsatsen skrivs, tre resthyresgäster. 
Före ombildningen ingick värme, vatten och kabel-tv i hyran, vilket även ingår i hyror och 
avgifter idag. 
 
Under våren 2003 bildades föreningen och i oktober samma år förvärvades fastigheten från den 
tidigare privata ägaren. Fastigheterna var i gott skick när de övertogs av föreningen, då ett antal 
renoveringar gjorts av den förra fastighetsägaren. Den tidigare fastighetsägaren inrättade bl.a. 
en fjärrvärmeanläggning, genomförde fönsterbyte och fasaden tilläggsisolerades och kläddes 
om med plåt. Efter ombildningen har badrummen renoverats.  
 
Det finns en gårdsgrupp i föreningen som ansvarar för att gården hålls fin och sköts om. 
Gruppen anordnar städdagar, planterar i krukor och rabatter, underhåller trädgårdsmöbler, 
grill och sandlåda m.m. 
 
Enligt föreningens ordförande har de som flyttat efter ombildningen flyttat till större boende i 
form av hus eller radhus. Några har också fått jobb i en annan stad och har då flyttat till 
likvärdigt boende.  

4.1.2 Bostadsrättsföreningen Norra Guldheden Nr 1 
Föreningen bildades 1999 som en vilande förening. Den 2 februari 2004 skedde ombildningen 
och föreningen tog över fastigheterna på Raketgatan, Daniel Petterssons gata och 
Dalheimersgatan. På föreningsstämman, där röstningen gällande ombildningen genomfördes, 
närvarade 331 av 404 hyresgäster (ett 50-tal lägenheter stod vid tillfället tomma). Av dessa 
valde 329 att rösta för en ombildning. Ombildningen är en av de största som skett i Sverige, 
och berörde över 450 lägenheter. Det finns ett 80-tal resthyresgäster i föreningen när uppsatsen 
skrivs. I den tidigare hyran ingick vatten, kabel-tv och värme, vilket även ingår efter 
ombildningen för både resthyresgäster och bostadsrättsägare. 
 
Fastigheterna ägdes före ombildningen av ett stort fastighetsbolag. Vid den tekniska 
besiktningen som genomfördes i samband med ombildningen framkom det att fastigheterna var 
i behov av renovering och upprustning. Det som under våren 2007 pågår i föreningen är bl.a. 
renovering av badrum, hissar, tvättstugor samt införande av postboxar. 
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4.2 Intervjupersoner 
Vi fick en god spridning i våra intervjuer då vi träffade på både par och ensamstående 
personer, i blandade åldrar och med olika bakgrund (se bilaga 4). Dessvärre träffade vi inte på 
någon resthyresgäst i Brf. Bommen, och vi ville inte påverka urvalet mer än nödvändigt genom 
att ta reda på vilka som är resthyresgäster. 
 
Samtliga intervjupersoner har bott i sina lägenheter relativt länge och har på så sätt god insikt i 
förändringar som skett efter ombildningen. Vi har valt att inte intervjua styrelsemedlemmar då 
vi anser att de kan vara partiska i frågan om ombildning. För att intervjupersonerna ska kunna 
vara anonyma har vi använt oss av fingerade namn. 

4.3 Intervjuer i Bostadsrättsföreningen Bommen  

4.3.1 Intervjuperson 1, ”Allan” 
Allan har bott i sin lägenhet sedan 1976, är i 60-årsåldern och valde att köpa sin lägenhet vid 
ombildningen. 
 
Ombildningen 
Det första Allan gjorde när ombildningen kom på tal var att höra sig för hos mer kunniga 
personer inom området. Han insåg att en ombildning är en bra affär och att om man ska köpa 
en lägenhet ska man göra det vid en ombildning. Allan hade aldrig tidigare ägt en lägenhet och 
såg ombildningen som en chans att göra en ekonomisk vinst. Ombildningen gick smidigt och 
förfarandet tog enligt Allan så lång tid som det krävdes. Han poängterar dessutom att det 
handlar om stora pengar och att huset bl.a. skulle besiktigas. Enligt Allan var han själv en av de 
drivande i ombildningen och var en av de första som tackade ja till ombildningen. Han tror att 
de övriga som var drivande i ombildningen har flyttat från föreningen. ”De kammade väl hem 
sina pengar och stack” säger Allan. Han har själv inget intresse av föreningsarbete och har inte 
varit aktiv i föreningens styrelse. 
 
Intresse 
Allan nämner inte något speciellt om intresset för ombildningen. 
 
Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Allan säger att ”tidigare hatade hyresgästerna hyresvärden, och efter ombildningen hatar de 
boende varandra istället”. Han påpekar också att han inte vågar gå ut på kvällarna utan att se 
sig omkring. Han tror däremot inte att de övriga boende känner sig mer otrygga efter 
ombildningen än de gjorde tidigare. 
 
Inflytande 
Allan anser att de boende till viss del har fått mer inflytande. Han anser även att föreningen har 
genomfört en del renoveringar som den tidigare hyresvärden inte brydde sig om. Han berättar 
också om ett ”befängt förslag” som kom upp på en föreningsstämma, där förslaget var att 
anlägga en swimmingpool inne på gården. 
 
Resthyresgäst 
Allan nämner att det finns ett antal hyresgäster kvar i föreningen. Han tror att några av dem 
inte ville ombilda och att några inte fick banklån. 
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Allmänna utrymmen och trivsel 
Allan berättar att trappstädningen har skötts av olika städfirmor, men att de inte alltid har 
fungerat så bra. Han har vid ett tillfälle fått påpeka för styrelsen att trappstädningen var under 
all kritik. En förbättring har skett, men Allan vet inte om det är en tillfällighet eller om 
städfirman har bytts ut. 
 
Informationsflöde 
När den tidigare hyresvärden ägde fastigheterna fanns det inte något stort informationsbehov. 
Den enda kontakten mellan hyresvärden och hyresgästen var frågor angående hyran eller när 
något behövde åtgärdas i lägenheten. Allan nämner inte hur informationsflödet ser ut idag. 
 
Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
Tidigare kunde Allan ringa till hyresvärden om något gick sönder i lägenheten. Efter 
ombildningen får han själv stå för reparationer och underhåll. När det gäller underhåll av 
fastigheterna ser Allan en skillnad och menar att föreningen renoverar och åtgärdar sådant som 
hyresvärden aldrig gjort någonting åt. 
 
Ekonomisk vinst 
Allan såg chansen till att göra en ekonomisk vinst och detta var något han framförde i sitt 
drivande arbete. Han har själv funderat på att sälja lägenheten, men menar att han måste ha 
någonstans att bo, och att han inte direkt ”kan tälta på Götaplatsen”. 
 
Boendekostnad 
För att finansiera köpet tog Allan ett lån i banken på hela beloppet. När det gäller 
boendekostnaden säger Allan att den har blivit lite lägre. 
 
Övrigt 
Det största skälet till att Allan valde att tacka ja var av ekonomisk art. Allan säger att om han 
hade valt att bo kvar som hyresgäst i föreningen hade hyran förmodligen ökat varje år. I övrigt 
märker han inte någon större skillnad på boendet före och efter ombildningen. Det viktigaste 
med Allans boende är att det ska ligga centralt, och han vill ha nära till det han behöver.  

4.3.2 Intervjuperson 2, ”Berit”  
Berit är i 35-årsåldern och flyttade in i sin lägenhet 1994. Hon valde att ombilda sin lägenhet. 
 
Ombildningen 
Berits första tanke när ombildningen kom på tal var att det fanns en bra möjlighet att göra en 
ekonomisk vinst. Hon påpekar även att den förra hyresvärden var ”svartlistad” och kände att 
det var ett bra sätt att byta fastighetsägare utan att behöva flytta. De boende hade enligt Berit 
tur som leddes av en bra person vid ombildningstillfället, och som dessutom blev ordförande i 
föreningen. Den drivande gruppen var mån om att alla skulle få tillräckligt med information 
om ombildningen och lappar delades ut till de boende. Enligt Berit var den ledande personen 
tydlig och ödmjuk vilket gjorde att onödiga konflikter kunde undvikas. Berit menar att bråk 
och heta känslor säkert kan uppkomma under ombildningsarbetet, men detta skedde inte här. 
 
Under ombildningen var SBC inblandade och höll informationsmöten där informationsblad 
delades ut. De informerade även om de boende om hur de skulle påverkas av ombildningen. 
SBC är fortfarande delaktig i arbetet med föreningens hyresadministration. Berit har inte 
reflekterat över om informationen var objektiv eller inte men säger att SBC trots allt var där för 
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egen vinning. Berit tror att de som var mer negativt inställda till ombildningen hade fler frågor 
än de som var positiva. 
 
En besiktning genomfördes innan ombildningen och enligt Berit gjorde besiktningsmannen ett 
bra arbete. Han hjälpte även till att svara på frågor från de boende. Berit uppfattar att 
ombildningen gick smidigt då det första mötet hölls i april, och ombildningen genomfördes i 
oktober. Hon trodde att ombildningen skulle ta längre tid, där t.ex. förhandlingen om priset 
kunde ha dragit ut mer på tiden. Berit tror att de som var mest drivande i ombildningen har valt 
att flytta ifrån föreningen. 
 
Intresse 
Enligt Berit var det ett stort intresse för ombildningen och många av de boende deltog i de 
informationsmöten som hölls. De gränser som ska uppfyllas för att genomföra en ombildning 
uppfylldes med marginal. 
 
Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Stämningen i föreningen är välkomnande och många av barnfamiljerna umgås en hel del på 
gården. Eftersom Berit är ensamstående väljer hon oftast att inte delta i t.ex. gårdsaktiviteter. 
Grannarna hälsar oftast på varandra och man känner sig välkommen.  
 
Berit nämner att det finns ett antal ”besvärliga” medlemmar i föreningen och att en av de 
besvärliga bor kvar som hyresgäst. Dessa är enligt Berit med och skapar konflikter i 
föreningen. Detta har påverkat både styrelsen och några av de boende negativt. 
 
En trevlig gest i föreningen är att styrelsen går runt och hälsar alla nyinflyttade välkomna. De 
gemensamma städdagarna gör också att gemenskapen ökar, men själv har Berit inte varit så 
delaktig under dessa dagar. 
 
Inflytande 
Berit har suttit med i valberedningen sedan föreningen bildades och på så vis har hon haft 
kontakt med många av de boende. Hon har märkt att många har flyttat in och ut efter 
ombildningen vilket leder till stor omsättning i styrelsen, vilket lett till att valberedningen haft 
mycket att göra. Berit säger att det är svårt att få de boende att engagera sig i styrelsearbetet, 
men att det alltid finns någon som orkar driva projekt framåt.  
 
Hon anser även att hon har fått mer inflytande över sitt boende efter ombildningen, eftersom 
den förra fastighetsägaren tog lång tid på sig att åtgärda fel i lägenheten. Dessutom var 
fastighetsägarens personal otrevlig i telefonen när hyresgästerna ringde. 
 
Resthyresgäst 
Berit berättar för oss att det finns ett fåtal hyresgäster kvar i huset, men hon vet inte exakt hur 
många. Hon tror att stämningen mellan de boende inte påverkas av boendeformen. 
 
Allmänna utrymmen och trivsel 
Berit berättar att en städfirma ser till att trapphusen städas och att två städdagar arrangeras 
under året, där de boende hjälps åt med arbetet på gården. 
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Informationsflöde 
Efter ombildningen fördelas mer information till de boende. Berit nämner att ett nyhetsbrev 
från styrelsen delas ut regelbundet, vilket hon tror sker efter varje styrelsemöte. Övrig 
information delas också ut i brevlådorna och föreningen har en hemsida där information finns. 
Berit känner till hemsidan men kommer inte ihåg om hon har besökt den. 
 
Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
Enligt Berit var fastigheten mycket misskött av den tidigare fastighetsägaren, bl.a. hängde 
ledstängerna i trapphusen lösa och tvättstugorna var i mycket dåligt skick. Den förra 
fastighetsägaren såg däremot till att byta fönster i fastigheten och att bygga vindslägenheter. 
Berit tror att detta hade med lagstiftningen att göra och att detta gynnade ägaren ekonomiskt. 
Berit påpekar att det skulle vara skönt att kunna ringa till någon som åtgärdar fel och brister i 
lägenheten, men att hon nu måste åtgärda saker och ting själv.  
 
Då hon för tillfället studerar hoppas Berit att inget ska hända i lägenheten, eftersom hon inte 
har samma inkomst som tidigare. Berit funderar ändå på att rusta upp lägenheten. Badrummet 
renoverades i samband med ombildningen och ingick i köpet av lägenheten. De renoveringar 
hon väljer att genomföra kostar henne pengar, men Berit hoppas att hon får tillbaka dessa vid 
en eventuell försäljning av lägenheten. 
 
Ekonomisk vinst 
Vid en försäljning av lägenheten räknar Berit med att göra en vinst på ca en halv miljon 
kronor. Detta gör dock inte att hon funderar på att sälja lägenheten. Hon påpekar att hon efter 
en försäljning måste köpa ett nytt boende för att slippa en stor beskattning av vinsten. 
Investeringen i lägenheten är även ett bra sparande, då lägenheten förmodligen fortsätter att 
öka i värde. Berit hade aldrig någon tanke på att flytta ifrån sin lägenhet när ombildningen kom 
på tal. 
 
Boendekostnad 
För att finansiera sitt köp lånade Berit hela köpesumman hos banken. Hennes boendekostnad 
har sjunkit något, men är i princip densamma som den tidigare hyran. Om hon inte hade behövt 
låna, hade hon kunnat bo väldigt billigt tack vare den låga avgiften till föreningen. 
 
Övrigt 
När det gäller tryggheten i området anser Berit att den har förändrats positivt och hon säger att 
förändringen började redan innan ombildningen. Detta kan ha ett samband med att några 
besvärliga hyresgäster flyttade ifrån området och också tog med sig besvärliga besökare 
därifrån. Föreningen har funderat på att sätta upp grindar i valven som leder in till gården för 
att minska genomströmningen av människor på gården. Det så kallade evenemangsstråket, 
vilket innefattar bl.a. Liseberg, Ullevi och Scandinavium, har vuxit och närmat sig området 
vilket påverkar tryggheten positivt eftersom fler personer rör sig i området. 
 
Berit har inte tänkt så mycket på tryggheten att få bo kvar i sin lägenhet, men hon inser att 
tryggheten har ökat. Berits syn på ombildning är inte enbart positiv. Hon vill att allmännyttan 
ska finnas kvar och tycker inte att ombildning är rätt sätt att förvärva en bostadsrätt. Hon 
sticker inte under stol med att när det gällde hennes egen lägenhet var hon inte sen att tacka ja. 
Ombildningen har lett till mer positiva konsekvenser än hon trott. Det känns numera naturligt 
att gå till grannen för att låna t.ex. en borrmaskin. Innan ombildningen kan hon inte tänka sig 
att någon skulle ha deltagit i t.ex. en gårdsfest, vilket nu sker. 
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Det viktigaste med Berits boende är en låg kostnad, så att hon får pengar över till annat. Hon 
vill även trivas i sin lägenhet och i föreningen. Lägenheten ska även ha en viss charm. 

4.3.3 Intervjuperson 3, ”Clas och Carin” 
Clas och Carin är båda i 45-årsåldern. Carin har bott i lägenheten sedan 1994 och Clas sedan 
1999. Paret valde att köpa sin lägenhet vid ombildningen. 
 
Ombildningen 
Paret hade blandade känslor när ombildningen kom på tal. Carin blev orolig medan Clas tyckte 
att ombildningen var en bra idé. Carin säger att några av de boende satt ute på gården och 
bestämde sig för att försöka ombilda fastigheterna. Snart därefter delades informationsblad ut 
till de boende. Carin tycker att ombildningen gick för fort och var rädd för att ”småknattarna” 
inte visste vad de gav sig in i. Hon hade hört talas om föreningar som hade gått i konkurs och 
inte klarade av att sköta sina fastigheter och var rädd att samma sak skulle hända i deras 
förening. 
 
Intresset för ombildningen var stort redan från början och Clas och Carin valde att ombilda, 
vilket de idag är glada att de gjorde 
 
Paret tycker att de fick tillräckligt med information gällande ombildningen, men det var mest 
positiva aspekter som lyftes fram. Carin tycker att ombildningen gick alldeles för fort och de 
fick inte tid på sig att undersöka andra alternativ. Carin ringde däremot runt till olika mäklare 
och frågade hur hon skulle göra och samtliga rådde henne att köpa lägenheten. 
 
Intresse 
Paret tror inte det var något problem för föreningen att uppnå majoritet. Det var några i huset 
som diskuterade för och nackdelar med ombildning. 
 
Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Carin anser att grannsämjan har blivit sämre efter ombildningen och att det beror på att många 
ständigt flyttar in och ut i huset. Innan hon träffade Clas för åtta år sedan hade hon många 
vänner i huset och grannarna umgicks mer. Det var helt enkelt ”bättre förr” säger Carin. Clas 
tyckte att det i början var svårt att delta under t.ex. städdagar eftersom han inte kände någon. 
Nu tycker han att sådana dagar bör hållas oftare så att grannarna kan umgås och lära känna 
varandra bättre. Clas påtalar att han alltid hälsar på grannarna men att det är svårt att få en 
hälsning tillbaka.  
 
Inflytande 
Clas tycker att han kan framföra sina åsikter och tankar på föreningsstämman. Han tror även att 
styrelsen skulle lyssna på de boendes åsikter. Paret har inga direkta klagomål, men säger 
samtidigt att ingen förening är perfekt.  
 
Allmänna utrymmen och trivsel 
Paret tror att gården och trapphusen sköts av ett externt företag. Tvättstugan städas någon gång 
i månaden av en städare. Föreningen har två städdagar under året där Clas gärna deltar 
eftersom det är trevligt och han får bättre kontakt med grannarna. Clas tycker att området 
omhändertogs bättre innan ombildningen. Carin har en annan åsikt och tycker att gården i 
allmänhet har blivit finare. Hon nämner bl.a. utemöbler, en grill och planteringar. 
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Informationsflöde 
Carin och Clas tycker att de får för lite information angående renoveringar i föreningen men de 
tycker ändå att informationen har blivit bättre efter ombildningen. Nu får de boende 
information i brevlådan och informationslappar sitter uppsatta i trapphuset. Paret känner inte 
till att föreningen har en hemsida, men drar sig till minnes att hemsidans adress stått på någon 
av de lappar som delats ut. 
 
Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
Reparationer och underhåll av lägenheten får de boende numera stå för själva. Carin och Clas 
har inte undvikit att underhålla och renovera på grund av det, utan har gjort det som de haft tid 
och råd med. De påpekar även att den tidigare hyresvärden inte gjorde något för att underhålla 
lägenheterna. Carin fick t.ex. vänta i en månad på att hennes trasiga kylskåp skulle bli utbytt. 
Föreningen är mer positiv än den tidigare hyresvärden till renoveringar. De har t.ex. åtgärdat 
tvättstugorna och samtliga badrum är renoverade. 
 
Ekonomisk vinst 
Paret har inte funderat på att sälja lägenheten endast för att få tillgång till vinsten, men säger att 
om de hittar sitt drömboende så tvekar de inte att sälja lägenheten. 
 
Boendekostnad 
Carin och Clas finansierade köpet av lägenheten med hjälp av banklån. Deras boendekostnad 
har ökat efter ombildningen vilket delvis kan kopplas till att de amorterar på sitt lån. De anser 
att de kalkyler som föreningen lade fram är missvisande då det räknades med att samma 
boendekostand skulle gälla efter ombildningen. Paret fick bra lån med låga räntor men trots 
detta steg deras boendekostnad. Carin säger också att amorteringen i grund och botten är ett 
sparande till sig själv. 
 
Övrigt 
Paret känner sig trygga i området. Angående tryggheten att få bo kvar i sin lägenhet, är detta 
ingenting som paret har reflekterat över. De kände sig trygga i sitt boende både före och efter 
ombildningen. 
 
Det var ingen som försökte påverka Carin och Clas att tacka ja eller nej till ombildningen och 
de funderade heller aldrig på att flytta innan eller i samband med ombildningen. 
 
Många har enligt paret valt att flytta efter ombildningen och de tror att det i början var för att 
de som sålde ville få tillgång till vinsten. Många unga bor i föreningen vilket leder till mer 
omsättning i huset. Dessutom har andelen familjer med småbarn ökat i föreningen, vilket paret 
tycker är trevligt. 
 
Det viktigaste med parets boende är grannarna och området. De vill ha god kontakt med sina 
grannar. Paret säger att man även kan ha nytta av sina grannar och om man vill ha hjälp med 
något ska det kännas naturligt att fråga sina grannar. Clas tycker att området har blivit mer 
attraktivt efter ombildningen. 
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4.4 Intervjuer i Bostadsrättsföreningen Norra Guldh eden Nr 1 

4.4.1 Intervjuperson 4, ”David” 
David flyttade in i lägenheten 1996 och valde att ombilda sin lägenhet. David är i 35-årsåldern. 
 
Ombildningen 
David tycker att ombildningen gick fort, efter det att den förra ägaren gått med på att sälja 
fastigheterna till de boende. Förarbetet däremot var långdraget och styrelsen fick göra ett 
omfattande förhandlingsarbete. 
 
Redan när David flyttade till området var ombildningen ett diskussionsämne. Den tidigare 
ägaren, som ville göra omfattande renoveringar för att kunna höja hyrorna och öka 
hyresintäkterna, blev motarbetad av de boende som hade hjälp av Hyresgästföreningen i 
frågan. Det var dessa renoveringar som startade tankarna på en ombildning och 1999 bildades 
föreningen. Det dröjde till 2004 innan fastigheterna förvärvades.  
 
David är nöjd med den information han fick under ombildningen. Trots att han inte har någon 
tidigare erfarenhet att jämföra med så tycker han att informationen var objektiv och enligt hans 
förväntningar. 
 
Intresse 
Enligt David var intresset för ombildningen mycket stort, och han tror att 80 % valde att köpa 
sina lägenheter. Han tror de flesta av resthyresgästerna är äldre personer som inte ville 
skuldsätta sig. Det var aldrig tal om några negativa påtryckningar från något håll under 
ombildningen. 
 
Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Grannsämjan har hela tiden varit god i området och David menar att skillnaden nu är att folk 
tänker mer på hur de beter sig. Nedskräpningen har t.ex. minskat, och man är mer medveten 
om vilka grannar man har. David tror att sunt förnuft räcker långt för att komma överens med 
sina grannar. 
 
Inflytande  
David tycker att han har fått mer inflytande över sitt boende efter ombildningen. Om inte annat 
har inflytandet blivit mer påtagligt, säger han. Om man vill påverka något måste man engagera 
sig och vara aktiv. Han tycker att det innan ombildningen var svårt att påverka och göra sin 
röst hörd. Det är svårt att få de boende engagerade i föreningens arbete eftersom många vill äga 
sitt boende, men inte lägga ner något extra arbete på det. 
 
Resthyresgäst  
Eftersom David inte är med i styrelsen tycker han att det är svårt att svara på frågan angående 
relationen mellan resthyresgäster och bostadsrättsägare. Han vet inte vilka som är 
resthyresgäster men tror att det bor en i hans hus. David tror att relationen mellan alla boende, 
oavsett ägare eller inte, är god, och tror även att relationen mellan hyresgästerna och 
föreningen är god.  
 
Allmänna utrymmen och trivsel 
Trappor och tvättstugor städas av ett externt företag och David tycker inte att standarden på 
städningen har förändrats efter ombildningen. Föreningen har två städdagar varje år, och detta 
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är något som David uppskattar. Man träffar sina grannar under enkla former och arbetar 
tillsammans på gården, och lär dessutom känna varandra mer. Det är just städdagarna som är 
den stora skillnaden i ansvaret för de gemensamma utrymmena. 
 
Informationsflöde 
Enligt David, som själv är insatt i föreningens arbete i form av valberedning och 
informationsansvarig, är hemsidan välbesökt. Informationsbladet som delas ut till samtliga i 
pappersform är en bra informationsväg för att nå de boende. David tycker i vissa fall att 
informationen under renoveringsarbetet har varit bristfällig, men tillägger att detta beror på 
entreprenörerna.  
 
Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
När fastigheterna förvärvades krävdes relativt omfattande renoveringar. Föreningen hade enligt 
den ursprungliga ekonomiska planen tio år på sig att genomföra renoveringarna, men har redan 
efter tre år renoverat det mesta som var i dåligt skick. David har gjort några egna åtgärder i 
lägenheten, bl.a. har han målat om och tagit fram det gamla trägolvet i köket. 
 
Ekonomisk vinst 
David tror att lägenheten i dagsläget är värd tre gånger så mycket som han betalade för den vid 
ombildningen. Han har inga planer på att sälja sin lägenhet för att få tillgång till vinsten. Han 
menar att det är ett bra sparande, och att det inte finns någon anledning att sälja ett bra boende 
som man trivs med.  
 
Boendekostnad 
Davids boendekostnad har ökat en del om han räknar in räntan på lånet i boendekostnaden. 
Han har valt att inte amortera eftersom räntan är låg och bunden. De omfattande 
renoveringarna som gjorts i fastigheterna ingick i köpet av lägenheten och har därför inte 
påverkat boendekostnaden 
 
Övrigt 
David hade inga tankar på att flytta när ombildningen kom på tal. Han trivs mycket bra i 
området och har inte heller idag några planer på att byta bostad. David tror också att det är en 
stor omställning för många att gå från att vara hyresgäst till att vara bostadsrättsägare, eftersom 
ansvaret ökar.  
 
David tror att de flesta som var drivande i ombildningen bor kvar i föreningen. 
 
Tryggheten i området har inte förändrats efter ombildningen. Det är ett lugnt område med ett 
lugnt klientel. Det har dock förekommit källar- och bilinbrott vilket David tror är vanligt i alla 
områden. Eftersom husen är gamla har det i vissa fall varit ”barnsligt enkelt” att bryta sig in i 
källaren. Han känner sig trygg i området. Föreningen har rensat ut bland buskar och träd samt 
ökat gatubelysningen, vilket David anser är bra, då det förmodligen uppfattas positivt av de 
äldre i området. 
 
Tryggheten i att få bo kvar i lägenheten har inte förändrats, då det enligt David krävs en hel del 
för att bli av med både en hyresrätt och en bostadsrätt. Omflyttningen i området är ganska stor 
enligt David. 
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Föreningen såg till att alla boende fick möjlighet att ta lån vid ombildningen och David har inte 
märkt att någon var tvungen att flytta på grund av för dålig ekonomi. Det viktigaste med 
Davids boende är en kombination av ett trevligt område, tillgänglighet, trygghet och att läget är 
centralt. 

4.4.2 Intervjuperson 5, ”Erik” 
Erik valde att inte ombilda sin lägenhet och bor kvar som resthyresgäst i föreningen. Han är i 
70-årsåldern och har bott i lägenheten sedan 1990. 
 
Ombildningen 
Ombildningen kom på tal i föreningen när den tidigare ägaren ville ”lyxrenovera” området och 
höja hyrorna väsentligt. Erik ogillade tanken på ombildning, men var trots detta obeslutsam i 
frågan om han skulle tacka ja eller nej. Enligt Erik kan en ombildning i vissa skeden i livet vara 
en möjlighet till att skaffa sig ett annat boende. 
 
Erik tycker att spekulationerna som kan uppstå vid ombildningar är obehagliga och tillägger att 
han inte tror på ägandeformen. Han valde därför att tacka nej till köpet av sin lägenhet. När 
ombildningen satte fart framkom det att stora renoveringar av fastigheterna krävdes. 
 
Det fanns tillräckligt med information när ombildningen skulle ske och Erik tycker att den var 
informativ och beskrev vad som skulle hända under ombildningen och därefter. 
 
På grund av alla förhandlingar med den tidigare ägaren tog det lång tid innan ombildningen 
kom igång på riktigt. Det var ingen som försökte påverka Erik att tacka ja till ombildningen 
eftersom det redan fanns en majoritet som ville genomföra ombildningen. Vissa var 
eftertänksamma och andra tänkte bara på hur mycket pengar de kunde tjäna, säger Erik. 
 
Intresse 
Enligt Erik var det inte många som var intresserade av ombildningen i början av ombildningen, 
men majoriteten röstade vid föreningsstämman ändå för en ombildning. 
 
Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Erik tror att grannsämjan kan påverkas negativt av ombildningen, men har inte märkt någon 
påtaglig skillnad än. 
 
Inflytande 
Erik tycker att inflytandet över sitt boende har minskat men säger att det kan bero på att 
föreningen inte har kommit igång ordentligt med sitt arbete. Han har t.ex. gång på gång påtalat 
för föreningen att han vill få sin hall färdigrenoverad. Han har ett flertal gånger det senaste 
halvåret försökt komma i kontakt med styrelsen genom att lämna meddelanden på en 
telefonsvarare. Trots detta har Erik inte fått någon respons från styrelsen. Erik tycker att hans 
tjat leder till otrevlig stämning. Hos den tidigare ägaren visste Erik vem han skulle vända sig 
till för att få hjälp och vad han som hyresgäst kunde kräva. 
 
Erik ställer sig frågan om han fortfarande kan ta hjälp av Hyresgästföreningen eller om det 
finns risk för att grannarna blir sura. Erik tycker att föreningen ska hyra in personal som ska 
sköta det administrativa och ekonomiska i föreningen för att resthyresgästerna ska kunna få 
samma service som tidigare.  
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Resthyresgäst 
Som resthyresgäst har Erik också fått sitt badrum renoverat. Eriks granne, som också är 
resthyresgäst, har valt att själv måla om köket istället för att be föreningen att göra det. 
Grannen ville inte ställa till bråk. Erik menar att hyresgästerna faktiskt betalar för att få sådant 
utfört genom hyran. Erik tror att hyresgästerna blir ett extra arbete för styrelsen. 
 
Det är ingen av de övriga boende som har varit otrevlig mot Erik bara för att han valt att bo 
kvar som hyresgäst. Han tror att det finns en risk att stämningen kan ändras om han ställer för 
höga krav på föreningen som hyresvärd.  
 
Allmänna utrymmen och trivsel 
De som vill ta ansvar för gemensamma utrymmen får göra det. Erik vill inte delta i det 
eftersom han som resthyresgäst inte anser sig ha någon skyldighet till det. Erik säger också att 
det är jobbigt att gå förbi de som arbetar under städdagarna med risk för att de tittar snett på 
honom. Påtryckningar från grannarna är något som Eriks granne och vän har känt av och därför 
deltar på städdagarna. Erik säger att ett företag ansvarar för trappstädning och att det finns en 
fastighetsskötare. Städningen har enligt Erik inte påverkats av ombildningen. 
 
Informationsflöde 
Erik nämner återigen att det är svårt att få tag på dem som sitter i styrelsen. Man vet inte vart 
man ska vända sig för att få svar på sina frågor. Han säger också att man inte vet vad som 
händer och när saker och ting ska ske. 
 
Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
Erik är nöjd med att hans badrum har renoverats, men väntar fortfarande på att hallen ska 
färdigställas. Han tycker att vissa av föreningens åtgärder har varit överflödiga. 
 
Ekonomisk vinst 
Erik fick erbjudande om lån hos banken, men valde trots detta att tacka nej till ombildningen. 
En ombildning ger enligt Erik en möjlighet till att tjäna pengar och han påpekar att man istället 
bör spara ihop sina pengar. 
 
Boendekostnad 
Enligt en överenskommelse med föreningen skulle hyran inte påverkas under renoveringstiden. 
Dock höjdes hyran med 300 kronor direkt efter ombildningen. Därefter har den varit 
oförändrad. I hyran ingår värme, vatten och kabel-tv och Erik står själv för elkostnaden. 
 
Övrigt 
Erik ser ombildningar som en typ av privatisering vilket han ogillar. Om man ska köpa sitt 
boende, anser Erik att en hel fastighet ska köpas, för att sedan hyras ut. Att driva en 
bostadsrättsförening kräver enligt Erik mycket tid och man bör inte ha det som ”ett andra jobb” 
som man sköter på fritiden. 
 
Att flytta istället för att bo kvar hos föreningen var en tanke som Erik hade, men eftersom han 
trivs så pass bra och har sina vänner i området valde han att bo kvar. Om Erik hade haft familj 
hade han förmodligen resonerat annorlunda angående ombildningen och eventuellt tackat ja. 
De som var drivande i ombildningen bor enligt Erik kvar i föreningen.  
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Erik säger att blandningen av människor har ökat då det förr bodde mer äldre i området. Nu har 
många yngre med akademisk utbildning flyttat in. Det finns också fler barn i området vilket 
Erik tycker är trevligt och han säger att området i sin helhet har blivit trevligare efter 
ombildningen. 
 
Det viktigaste för Erik när det gäller hans boende är att han har tak över huvudet och att han 
trivs. 

4.4.3 Intervjuperson 6, ”Felix och Frida” 
Paret är i 70-årsåldern och har bott i området sedan 1992 och i lägenheten sedan 1997. De 
valde att ombilda sin lägenhet. 
 
Ombildningen 
Parets första tanke gällande ombildningen var att det skulle bli intressant att se förändringarna 
som ombildningen kunde medföra. De ville ha större frihet och kunna besluta mer om sitt 
boende, och tackade därför ja till ombildningen. De säger att en bostadsrätt ger ett mer aktivt 
boende och man får fler möjligheter att påverka. Ombildningen gick enligt Felix bra och de 
blev väl informerade om vad som skulle ske. De boende fick hjälp med finansieringsfrågor 
vilket paret tyckte var mycket positivt då detta förmodligen är ”deras livs största affär”. 
Ombildningen gick enligt paret fort och det viktigaste var att få majoritet. 
 
Felix är pensionerad ekonom och hade därför inte så många frågor gällande ombildningen. 
Paret tycker att informationen som framkom var tillräcklig, men tillägger att nackdelar med 
ombildningen inte lyftes fram så tydligt. 
 
Intresse 
Det var ett stort intresse att vilja ombilda i föreningen och Felix och Frida var intresserade 
redan från början. De valde dock att fråga sina barn vad de tyckte om ombildningen och fick 
svaret att ”det är självklart att ni ska vara med”. Det var senare parets barn som köpte 
lägenheten. 
 
Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Felix och Frida tycker att grannsämjan alltid har varit god, men menar att man har lärt känna 
sina grannar mer efter ombildningen.  
 
Inflytande 
Paret anser sig ha fått mer inflytande över sitt boende. De säger även att detta är något som blir 
bättre och bättre i föreningen och att samarbetet mellan de boende har ökat. Ett exempel på 
inflytande är att det i början fanns ett stort behov av en gemensamhetslokal där de boende 
kunde träffas och prata. Detta har förvekligats och det finns nu en fin lokal i föreningen, säger 
paret. 
 
Resthyresgäst 
Relationen mellan resthyresgäster och bostadsrättsägare är god och har enligt Felix och Frida 
inte förändrats efter ombildningen. Paret tror att det mestadels är äldre personer som har valt 
att inte ombilda eftersom de inte orkar engagera sig. 
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Allmänna utrymmen och trivsel 
Paret tycker att ansvaret har ökat angående de gemensamma utrymmena. De har t.ex. 
städdagar, eller så kallade ”utedagar”, då de boende planterar och gör fint på gården. Detta är 
en positiv och trevlig aktivitet då man träffas genom det gemensamma arbetet. Trapphusen blir 
städade av en städfirma. 
 
Informationsflöde 
Felix och Frida hade önskat lite mer information från föreningen om vad som händer i 
området. De får ett informationsblad från föreningen vilket paret alltid läser. De känner även 
till föreningens hemsida och har besökt den vid ett par tillfällen.  
 
Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
Paret tycker att föreningen är mer positiv till renoveringar än vad den tidigare ägaren var. 
Föreningens renoveringar startade omgående efter ombildningen och har ökat bovärdet för 
paret. T.ex. har tvättstugan som tidigare var bedrövlig blivit jättefin. 
 
Ekonomisk vinst 
Felix säger att alla inblandade parter tjänade på affären och att det fanns ett ömsesidigt intresse 
för att genomföra affären. Paret säger att deras barn vill att de ska bo kvar i lägenheten, och om 
barnen vill sälja för att få tillgång till vinsten får det bli en senare fråga. 
 
Boendekostnad 
Boendekostnaden för lägenheten har ökat något om paret räknar med både avgift till 
föreningen och ränta på lånet. De amorterar för tillfället inte på sitt lån. Badrumsrenoveringen 
och andra renoveringar har inte påverkat boendekostnaden då detta ingick i köpet. 
 
Övrigt 
Paret funderade aldrig på att flytta när ombildningen kom på tal. De som var mest drivande i 
ombildningen har enligt Felix och Frida flyttat från föreningen. Felix och Frida tycker att 
området är lugnt och tryggt. Källarinbrott har förekommit men paret tror att detta kan minska 
framöver tack vare de nya porttelefonerna.  
 
Tryggheten att få bo kvar i lägenheten har inte förändrats och paret har alltid känt sig trygga i 
sitt boende. Före ombildningen bodde det mest gamla i området, och enligt paret har nu antalet 
barnfamiljer ökat.  
 
Den största anledningen till att paret valde att ombilda var att få ett mer aktivt boende. De ville 
även få möjlighet att bestämma mer utan att behöva fråga hyresvärden om lov. Felix och Frida 
har under badrumsrenoveringen haft ett tillfälligt boende och har under den tiden insett hur 
mycket de tycker om området. 
 
Efter ombildningen har många valt att flytta och antalet nya boende ökar. När paret bodde i sin 
tillfälliga bostad under renoveringen kom Felix att tänka på de skillnader som finns mellan 
områdena. Han undrade om en ombildning skulle vara möjlig att genomföra i ett invandrartätt 
område. Han tror att grannarna måste vara ganska lika varandra och tänka på någorlunda 
liknande sätt för att en ombildning ska kunna genomföras på ett lyckat sätt. 
 
Det viktigaste med Felix och Fridas boende är att de trivs i området och tycker om lägenheten. 
De tycker att deras lägenhet är välplanerad och området lugnt. 
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4.4.4 Synpunkter från övriga boende 
Den äldre damen har bott i lägenheten sedan den byggdes 1945. Hon är i 80-årsåldern och bor 
kvar i föreningen som resthyresgäst. Paret är i 40-årsåldern och flyttade in i lägenheten 2004, 
en månad innan ombildningen. De valde att ombilda lägenheten. 
 
Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
Den äldre damen säger att grannsämjan fortfarande är god och att många grannar är mycket 
trevliga. Hon trivs i området eftersom det är centralt. Paret tycker att både området och 
grannarna är trevliga. De tycker att gemenskapen i huset är god. 
 
Resthyresgäst 
Den äldre damen vi pratade med har valt att bo kvar som hyresgäst. Hon säger att eftersom hon 
inte har någon familj kvar i livet såg hon ingen anledning att köpa lägenheten. 
 
Informationsflöde 
Paret påpekar att de inte vet hur lång tid renoveringen av badrummet ska ta, och tycker att de 
kunde ha fått mer information angående detta. 
 
Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
Den äldre damen anser att föreningen är snålare när det gäller renoveringar än vad den tidigare 
ägaren var. 
 
Övrigt 
Damen tycker att föreningen och styrelsen endast har medfört negativa konsekvenser. Paret 
däremot anser sig inte ha något att jämföra med. Den äldre damen påpekar även att den tidigare 
ägaren var en mycket trevlig hyresvärd.  
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5 Analys 
 
Här analyserar vi utifrån teorin den information vi fick fram genom intervjuerna. Likheter och 
skillnader i intervjusvaren diskuteras. 
 

5.1 Likheter 
Vid en jämförelse mellan svaren i de olika föreningarna framkommer många likheter. De flesta 
som valt att köpa sina lägenheter verkar nöjda med sitt beslut och är mestadels positivt 
inställda till ombildningen och dess följder.  

5.1.1 Ombildningen 
Intresse 
Enligt intervjupersonerna i de båda föreningarna var det inga problem att uppnå majoritet i 
föreningarna, eftersom intresset var stort redan från början. Ingen av de boende vi har talat med 
har upplevt några påtryckningar från andra, vilket enligt teorin kan förekomma om det är svårt 
att uppnå majoritet. 

5.1.2 Sociala konsekvenser 
Inflytande 
I båda föreningarna säger bostadsrättsägarna att deras inflytande har ökat. De har mer att säga 
till om när det gäller föreningen och bostadsområdet, och kan t.ex. delta på föreningsstämmor. 
Inflytandet över sin egen bostad har också ökat, och de kan genomföra renoveringar och 
förändringar som de själva önskar. Detta stämmer överens med teorin och påtalas av Bodström 
(2002), där ombildningen sägs kunna öka möjligheterna att bygga om och utrusta lägenheten 
som man vill. 
 
Allmänna utrymmen och trivsel 
Trädgårdsdagarna uppfattas positivt av de intervjuade i båda föreningarna, men det är inte alla 
som deltar. De nämner också detta som en möjlighet att öka grannsämjan samtidigt som dessa 
dagar har ökat de boendes ansvar. 
 
Informationsflöde 
Föreningarna använder sig av ett nyhetsbrev som de boende får ta del av. Det finns även en 
hemsida i respektive förening som de boende känner till men inte använder speciellt ofta. 
Internet är en bra informationsväg och informationsspridningen via Internet kan minska 
föreningens administrativa arbete och kostnader. Då alla boende inte använder sig av Internet 
är det positivt att det även finns ett nyhetsbrev som delas ut. Detta överensstämmer med teorin 
(Lundén & Svensson, 2006), då det är viktigt att alla kan ta del av informationen. Det 
framkommer även att de boende, oavsett boendeform, vill ha mer information angående 
renoveringar och vad som händer i föreningen. 

5.1.3 Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
Enligt de intervjuade personerna är föreningarna mer aktiva än de tidigare ägarna när det gäller 
renoveringsarbete. Detta uppfattas positivt av de boende. Enligt teorin ska föreningen stå för 
underhåll av allmänna utrymmen, vilket sker i båda föreningarna. Bostadsrättsägarna förstår att 



 

  30 

de får stå för underhållet av sina egna lägenheter och tycker att detta är positivt, då det ger en 
större frihet till renoveringar av bostaden. 
 
Ekonomisk vinst 
Samtliga intervjupersoner nämnde den ekonomiska vinsten som en positiv effekt av 
ombildningen. Detta tack vare att de fick köpa lägenheterna till ett pris under marknadsvärde, 
vilket vi också nämner i teorin. De boende påtalar att de inte kan sälja lägenheten när som helst 
utan att ha en ersättningsbostad att flytta till. Ett par personer säger också att den ekonomiska 
vinsten som kan uppstå efter en ombildning kan ses som ett bra startkapital till ett nytt boende. 
Ombildningen är således ett sätt att komma in på bostadsmarknaden, vilket man annars kanske 
inte hade haft möjlighet till. 

5.2 Skillnader 
Ett antal skillnader mellan föreningarna har också uppstått till följd av ombildningarna. Dessa 
är färre än likheterna. 

5.2.1 Ombildningen 
Ombildningen tog relativt kort tid i båda föreningarna. Det som skiljer dem åt är att tiden från 
första tanken på ombildning var betydligt längre i Brf. Norra Guldheden Nr 1 där 
ombildningen diskuterades under ett flertal år. I Brf. Norra Guldheden Nr 1 var föreningen 
vilande i flera år innan fastigheterna förvärvades. Ombildningen i Brf. Bommen gick på ett 
halvår från början till slut. En alltför utdragen process kan enligt teorin medföra oro bland de 
boende eftersom de befinner sig mellan två olika boendeformer. 
 
Ytterligare en skillnad är att de boende i Brf. Bommen var mycket missnöjda med sin tidigare 
hyresvärd, medan de boende i Brf. Norra Guldheden Nr 1 inte hade något negativt att säga om 
sin hyresvärd.  

5.2.2 Sociala konsekvenser 
Grannsämja 
En av de skillnader vi uppmärksammat berör grannsämjan. Som vi tagit upp i stycket 
grannsämja i teorin kan denna förändras på olika sätt, vilket kan leda till både positiva och 
negativa förändringar. I Brf. Guldheden Nr 1 uppfattas grannsämjan som mycket positiv och 
var enligt de boende god även innan ombildningen. I Brf. Bommen har grannarna olika syn på 
grannsämjan och enligt vår uppfattning är några av de boende mindre nöjda här än i Brf. Norra 
Guldheden Nr 1. 

5.2.3 Privatekonomiska konsekvenser 
Underhåll 
En skillnad som de boende i Brf. Bommen påtalar är att de tidigare kunde kontakta 
hyresvärden för att få problem åtgärdade. Detta är inget som nämns i Brf. Norra Guldheden Nr 
1. Numera är det de boende som får stå för detta, vilket några tycker är mindre bekvämt. Detta 
är dock enligt teorin en skyldighet som följer med köpet av bostadsrätten (Isacson, 2006). 
 
Boendekostnad 
I båda föreningarna har en förändring av boendekostnaden skett. I Brf. Bommen har kostnaden 
generellt sett minskat för de boende. En höjning har däremot upplevts av de boende i Brf.  
Norra Guldheden Nr 1. Som vi nämner i teorin kan boendekostnaden påverkas av amortering 
och ränta samt av den avgift som betalas till föreningen. 
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5.3 Resthyresgästen 
Resthyresgästen verkar i allmänhet mindre positivt inställd både till ombildning och till de 
konsekvenser han upplevt. Personen tycker att den ekonomiska vinsten kan vara en god 
anledning till att ombilda för dem som vill flytta till villa eller radhus med sin familj, men 
känner själv inget behov av detta. 
 
Resthyresgästen tror att grannsämjan kan påverkas negativt av en ombildning. Detta kan 
kopplas till teorin där utanförskap, osämja och obehagliga påtryckningar nämns som en följd 
av de boendes olika syn på ombildning (Bodström et al., 2002). Även oron för försämrad 
grannsämja och risken att vara en börda nämndes av resthyresgästen och tas även upp i teorin. 
 
Enligt resthyresgästen finns det risk för att han blir illa omtyckt av sina grannar om han t.ex. 
inte deltar i trädgårdsaktiviteter eller om han ställer för höga krav på föreningen. I teorin 
framkommer det att hyreslägenheter ofta innebär ett extra arbete för föreningen i form av 
underhåll och förvaltning. Bostadsrättsföreningen saknar ibland även intresse av att agera 
hyresvärd vilket leder till negativa konsekvenser för resthyresgäster. Detta är något som vår 
intervjuperson har känt av i sin relation med bostadsrättsföreningen. 
 
Resthyresgästen är emot den typen av spekulationer som en ombildning kan bidra till. Detta är 
ingenting vi läst om i teorin men det är en intressant aspekt som tas upp av resthyresgästen. 
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6 Slutsatser 
 
Här återkopplar vi resultatet av undersökningen till vår frågeställning. På så sätt vill vi visa 
att vi uppfyllt vårt syfte med uppsatsen. En slutdiskussion förs inom ämnet. Vi ger även förslag 
på fortsatt forskning, vilket kan vara intressant för kommande uppsatsskrivare. 
 

6.1 Slutdiskussion 
Efter att ha genomfört vår studie ska vi försöka ge svar på vår frågeställning; ”Vilka 
privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de boende i fastigheter som har 
ombildats från hyresrätt till bostadsrätt?”. Vi tror att boende i fastigheter som ska ombildas kan 
ha nytta av vår uppsats och slutdiskussion, där viktiga konsekvenser tas upp. 
 
De konsekvenser som framkommit av vår undersökning stämmer väl överens med de 
konsekvenser vi läst om i teorin. Vid en jämförelse mellan föreningarnas svar finns det ett antal 
likheter och skillnader. Vi tror att detta kan bero på en mängd olika faktorer, där bl.a. den 
tidigare grannsämjan, den tidigare ägaren och de boendes inställning till ombildning påverkar. 

6.1.1 Ombildningen 
Skynda långsamt 
En lång process kan uppfattas positivt för de boende eftersom de hinner tänka över sitt beslut 
samtidigt som de hinner ta reda på mer information om ombildning och dess följder. En alltför 
snabb process är inte enbart positivt, utan kan leda till förhastade och framtvingade beslut. 
Tiden uppfattas olika av de boende, och det som uppfattas som gott om tid av en person kan 
uppfattas som väldigt kort tid av en annan person. 

6.1.2 Sociala konsekvenser 
Förbättrad grannsämja 
Vi tror att en förbättring av grannsämjan kan bero på att de boende känner större ansvar när de 
äger sitt boende. De boende i föreningen känner troligtvis ett större ansvar gällande 
föreningsarbete och gemensamma utrymmen. Engagemanget i styrelse- och föreningsarbete 
leder till en ökad grannkontakt och de boendes inflytande ökar. Föreningsstämman ökar också 
inflytandet samtidigt som grannrelationerna stärks. För att ytterligare öka grannsämjan i 
området kan t.ex. gårdsfester, barndagar och hobbykvällar anordnas. På så vis kan 
gemensamma intressen upptäckas och grannsämjan stärkas. 
 
Ökat inflytande 
Bostadsrättsägare har möjlighet att förändra och påverka sitt boende. Detta kan öka trivseln 
eftersom man själv kan påverka och förändra saker man är mindre nöjd med. Detta är inte alltid 
möjligt i en hyresrätt, där hyresvärden beslutar om vad som ska ske i fastigheten. Ägandet ökar 
också de boendes ansvar, eftersom det är de själva som får bekosta reparationer, städning och 
andra åtgärder. 
 
Missnöjda resthyresgäster 
Det är viktigt att föreningar kommunicerar väl med sina resthyresgäster och tar tillvara på 
deras intressen och åsikter. Utanförskap måste undvikas för att alla boende, oavsett 
boendeform, ska trivas. 
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En förening som uppfattas positivt av sina medlemmar behöver inte nödvändigtvis uppfattas 
lika positivt av resthyresgästerna. För att komma tillrätta med detta är det viktigt att en öppen 
dialog hålls mellan styrelse och de boende. På så sätt kan missförstånd och onödiga konflikter 
undvikas. Resthyresgästerna måste ha möjlighet att snabbt komma i kontakt med styrelsen för 
att få svar på frågor och få hjälp med brådskande problem som kan uppstå. Vi tror att 
föreningens arbete och servicegraden för resthryesgästerna kan förbättras om föreningen tar 
hjälp av t.ex. ett förvaltningsföretag. Hit kan i så fall restyresgästerna vända sig med frågor och 
andra ärenden. Ett annat alternativ kan vara att någon i styrelsen ansvarar för kontakten med 
resthyresgästerna. 
 
Som vi tidigare nämnt framkom det hos resthyresgästen att spekulationer är en negativ 
konsekvens av ombildningar. Ekonomiska vinster och stigande priser är faktorer som enligt 
resthyresgästen driver spekulationerna. Detta är en konsekvens vi inte har läst om i teorin och 
det är mycket intressant att den framkom. Vi undrar samtidigt om det är en slump att det är 
resthyresgästen som tar upp detta? Kan det vara så att de som deltar i spekulationerna ser det 
som en positiv konsekvens av en ombildning, då vinsten tillfaller dem? 
 
Ökat ansvar förbättrar trivseln 
En positiv konsekvens av en ombildning är det ökade ansvaret som uppkommer vid de städ- 
och trädgårdsdagar som arrangeras i föreningarna. Som vi nämnt tidigare ökar grannsämjan 
och kontakter knyts mellan grannarna. Dessutom tror vi att de boende bryr sig mer om sitt 
boende och de gemensamma trädgårdsdagarna leder till en konkret förbättring i området. Vi 
tror även att en fin miljö i området påverkar trivseln positivt för de boende. 
 
Anpassad information för alla 
Vi tror att mängden information inte bör begränsas då det är viktigt att de som vill veta får ta 
del av informationen. Internet kan användas för att sprida den information som inte alla vill ta 
del av. Kanske kan föreningen se till att en stor anslagstavla finns där all information samlas? 
På så vis kan de som inte har tillgång till Internet ändå följa vad som händer. 

6.1.3 Privatekonomiska konsekvenser 
Eget underhåll skapar frihetskänsla 
Förmodligen engagerar sig föreningen mer i boendet och bryr sig mer om fastigheten eftersom 
de själva är delägare. En hyresvärd genomför oftast bara det nödvändigaste underhållet och 
undviker stora kostnader. Detta kan tyckas konstigt då fastigheterna kunde ha ökat i värde om 
de underhållits lite mer och bättre. 
 
Underhållet av den egna lägenheten är något som de boende uppskattar. De boende får själva 
påverka sitt boende vilket kan öka trivseln i det egna boendet. Att slippa fråga om lov vid 
underhåll eller renovering ger en frihetskänsla och vi tror att de boende är mer mån om och tar 
hand om sitt boende på ett bättre sätt. Det som inte får glömmas bort är att underhåll och 
renoveringar kräver tid och pengar, något som alla kanske inte har tillgång till. 
 
Startkapital på bostadsmarknaden 
En ombildning kan innebära en stor förändring i de boendes ekonomi och boendesituation. De 
boende kan med hjälp av ombildningen få möjlighet att göra en ekonomisk vinst vid en 
eventuell försäljning. Denna kan som vi tidigare nämnt ses som ett startkapital till ett annat 
boende, t.ex. en villa eller ett radhus, vilket återigen bekräftar boendeinflytandet som en 
ombildning medför. Det är viktigt att föreningen ger en rättvisande kalkyl över 
boendekostnaden för att de boende inte ska få oväntat höga kostnader. 
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Förändrad boendekostnad 
När det gäller skillnaden i boendekostnader kan detta bero på både hur föreningen och de 
boende väljer att lägga upp sina lån, eftersom både amortering och ränta påverkar 
boendekostnaden. Föreningsavgiften påverkas av föreningens lån som i sin tur kan bero på 
bl.a. renoveringar som behöver genomföras. Det är viktigt att de boende får information om 
hur avgiften kommer att förändras efter ombildningen, så de kan göra en korrekt bedömning av 
hur den totala boendekostnaden kan komma att förändras vid en ombildning. 

6.1.4 Övrigt 
Drivande väljer att flytta? 
Teorin säger att de som är mest angelägna att ombilda är de som först väljer att sälja sin 
lägenhet efter ombildningen. Vi tror att en hel del av dem som är drivande i ombildningen vill 
äga sitt boende och på så sätt kunna förändra och påverka, och att en försäljning inte är det 
första de tänker på. 
 
Ökad blandning av människor 
Utöver de konsekvenser vi tagit upp i vår undersökning, har de boende nämnt att antalet 
barnfamiljer har ökat i de två föreningarna. Vi tror att en blandning av olika åldrar och 
familjekonstellationer bidrar till ökad trivsel och grannsämja. Trivsel är en viktig del i 
intervjupersonernas boende och vi tror att en ombildning kan bidra till att öka denna. 
 
Onaturlig tankebana – förändringar kopplas inte till ombildningen 
Vi tror inte att de boende tänker ett steg längre när det gäller förändringar som sker i boendet. 
Att koppla förändringar till ombildningen och dess konsekvenser är inte en naturlig tankebana 
för de boende. Vi tror att detta förklarar varför de boende inte kan komma på ytterligare 
konsekvenser än de vi frågat om. Detta trots att vi ställde följdfrågor till intervjupersonerna och 
frågade om övriga konsekvenser. Det har även framkommit att de boende har lättare att prata 
om de positiva konsekvenserna. De negativa konsekvenserna nämns inte i lika stor 
utsträckning och det är inte säkert att de boende känner till dessa, eller så vill de helt enkelt inte 
nämna dessa. Ökade boendekostnader, sämre villkor och utanförskap för resthyresgäster samt 
ett ökat ansvar är exempel på negativa konsekvenser.  
 
Vi anser att ombildningar kan medföra många positiva konsekvenser för de boende. Dessa har 
framkommit av intervjuerna vi genomfört. De negativa konsekvenserna av en ombildning får 
inte glömmas bort, där resthyresgästen är en av de viktigaste delarna. Vi tror att 
bostadsrättsföreningar i allmänhet bör se över hur resthyresgästerna behandlas. 

6.2 Implikationer 
För att genomföra en ombildning på ett så bra sätt som möjligt bör föreningar ta hjälp av de 
organisationer och företag som är verksamma inom ombildningsområdet. På så vis kan 
ombildningen genomföras så smidigt som möjligt och onödiga konflikter kan förhoppningsvis 
undvikas. En oberoende part i frågan kan underlätta och ge de boende objektiv information 
gällande ombildningen. På så vis uppkommer färre missförstånd och de boende får hjälp att 
fatta ett beslut som passar just dem. 
 
När en ombildning ska genomföras är det i allra högsta grad av intresse för de boende att känna 
till de konsekvenser som ombildningen kan medföra. Det är även av intresse för blivande 
styrelsemedlemmar att känna till de konsekvenser som kan uppstå. Vår förhoppning är att 
föreningar och boende som ska genomföra en ombildning får sig en tankeställare efter att ha 
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läst vår uppsats. Detta för att ombildningen ska kunna genomföras på ett så bra sätt som 
möjligt och för att kunna undvika konflikter och missnöjda boende. 

6.3 Fortsatt forskning 
Under arbetet med uppsatsen har olika idéer om fortsatt forskning dykt upp. Den kvalitativa 
metoden har hjälpt oss att gå på djupet och få mer detaljerad information.  
 
Ett annat angreppssätt kan vara att genomföra en kvantitativ undersökning i en hel förening. 
Detta för att få samtliga boendes syn på ombildningens följder och konsekvenser. Resultatet 
skulle ge en högre extern giltighet och informationen bli lättare att generalisera. Det vore 
intressant att se om liknande konsekvenser framkommer i en sådan undersökning.  
 
Längre fram skulle en liknande undersökning kunna genomföras i Halmstad, för att se om 
liknande konsekvenser uppkommer i en stad som är mindre än Stockholm och Göteborg. Detta 
kan bli aktuellt när fler ombildningar har slutförts i Halmstad och de boende har fått tid och 
möjlighet att upptäcka vilka konsekvenser som följt av ombildningen. 
 
En utvärdering av hur resthyresgäster behandlas i bostadsrättsföreningar, samt hur föreningen 
kan optimera hyresgästernas boende och välbefinnande, kan genomföras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev Brf. Bommen 
 
 
Till Boende i Brf. Bommen    Halmstad 2007-04-20 
 
 
 
 
 
 
 
Hej, 
 
Vi heter Malin Arvidsson och Kristin Skullman och studerar på Högskolan i Halmstad. Vi läser 
tredje året på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet. Under våren skriver vi uppsats inom 
ämnet ”Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt”. Vi vill undersöka vilka konsekvenser som 
uppkommer för de boende i samband med en ombildning. Efter kontakt med styrelsen i Er 
förening hoppas vi på Er hjälp. 
 
Vi är intresserade av att intervjua några personer som bor i Er fastighet. Frågorna kommer att 
behandla ombildningen, vilka förändringar som skett och hur ni uppfattar Ert boende idag. 
Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och vi kommer att använda oss av en bandspelare för 
att vi inte ska missa någon viktig information. Materialet kommer att förstöras när uppsatsen 
har lämnats in och blivit godkänd. Era svar är självklart anonyma. 
 
Vi kommer att besöka Er fastighet någon gång under vecka 17, och vi är väldigt tacksamma 
om ni har möjlighet att besvara våra frågor. Självklart är detta helt frivilligt. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Det går även bra att kontakta oss om ni 
vill delta i undersökningen men inte har möjlighet att vara hemma under veckan då vi besöker 
Er fastighet. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Malin Arvidsson   Kristin Skullman 
070-xxx xx xx    0736-xx xx xx 
xxx@yahoo.com   xxx@hotmail.com  
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Bilaga 2 – Informationsbrev Brf. Norra Guldheden Nr  1 
 
 
 
 
Till Boende i Brf. Norra Guldheden Nr 1   Halmstad 2007-04-24 
 
 
 
 
 
 
 
Hej, 
 
Vi heter Malin Arvidsson och Kristin Skullman och studerar på Högskolan i Halmstad. Vi läser 
tredje året på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet. Under våren skriver vi uppsats inom 
ämnet ”Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt”. Vi vill undersöka vilka konsekvenser som 
uppkommer för de boende i samband med en ombildning. Vi är intresserade av att intervjua 
både hyresgäster som bor kvar efter ombildningen och bostadsrättsägare, dock inte boende som 
flyttat in efter ombildningen. Efter kontakt med styrelsen i Er förening hoppas vi på Er hjälp. 
 
Vi är intresserade av att intervjua några personer som bor i Er förening. Frågorna kommer att 
behandla ombildningen, vilka förändringar som skett och hur ni uppfattar Ert boende idag. 
Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och vi kommer att använda oss av en bandspelare för 
att vi inte ska missa någon viktig information. Materialet kommer att förstöras när uppsatsen 
har lämnats in och blivit godkänd. Era svar är självklart anonyma. 
 
Vi kommer att besöka Er förening under eftermiddagen eller kvällen torsdagen den 26 april. Är 
ni inte hemma vid detta tillfälle och vill bli intervjuade, går det bra att boka en tid med oss. Vi 
är väldigt tacksamma om ni har möjlighet att besvara våra frågor. Självklart är detta helt 
frivilligt. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Malin Arvidsson   Kristin Skullman 
070-xxx xx xx    0736-xx xx xx 
xxx@yahoo.com   xxx@hotmail.com  
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
Del 1 – Samtliga intervjupersoner 
 
Ombildningen 
 

1. Vad var din första tanke när ombildningen kom på tal i ditt hus? 
2. Var intresset att ombilda stort eller litet från början? 
3. Hur tyckte ni att ombildningen hanterades, tillvägagångssätt? 
4. Fick du tillräckligt med information inför ombildningen? Om inte, vad saknades? 
5. Var informationen objektiv? Nämndes både för- och nackdelar? 
6. Var ombildningen lång/utdragen? Var det positivt eller negativt? 
7. Blev du påverkad av andra hyresgäster när ombildningen kom på tal?  
8. Valde du att tacka ja eller nej till att köpa din lägenhet? 
9. Funderade ni på att flytta i samband med ombildningen och i så fall varför? 
10. Bor de som var mest drivande i ombildningen kvar? 
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Del 2 – Bostadsrättsinnehavare 
 
Sociala konsekvenser 
 

1. Har ni fått mer inflytande och möjlighet att påverka efter ombildningen? (T.ex. 
allmänna utrymmen). 

2. Har grannsämjan förändrats och i så fall hur? 
3. Hur har ombildningen påverkat relationen mellan bostadsrättsägare och hyresgäster? 
4. Vem ansvarar för underhåll av gemensamma utrymmen? Har de boende något ansvar 

för t.ex. städdagar? 
5. Påverkas umgänget tack vare städdagar och liknande? 
6. Har tryggheten i området förändrats till det bättre eller till det sämre? 
7. Har tryggheten att få bo kvar ändrats efter ombildningen? 
8. Har fastigheten/området blivit mer eller mindre mångkulturellt efter ombildningen? 

 
Privatekonomiska konsekvenser 
 

1. Hur finansierade ni köpet? 
2. Har er boendekostnad blivit högre eller lägre efter ombildningen? 
3. Har ni märkt någon skillnad vad gäller kostnader för underhåll, reparation mm och i så 

fall vilken? 
4. Påverkas du som enskild ekonomsikt av renoveringar? (Ökad avgift, allmänna 

utrymmen eller egen lägenhet?) 
5. Har ni funderat på att sälja lägenheten enbart för att göra en ekonomisk vinst, trots att ni 

egentligen vill bo kvar i lägenheten?  
 
Övrigt 
 

1. Vad var den största anledningen till att du tackade ja/nej till att köpa din bostad? 
2. Vilka andra faktorer spelade in? 
3. Har några övriga konsekvenser uppstått? 
4. Har många flyttat efter ombildningen? Vad tror du att det beror på? 
5. Är föreningen mer positiv eller negativ till renoveringar än den tidigare hyresvärden? 
6. Har informationsflödet förändrats efter ombildningen? Är det mer eller mindre 

information nu? Hur får ni information från föreningen? 
7. Vad är det viktigaste med ditt/ert boende? 

 
Privata frågor 
 

1. Hur många bor i hushållet? 
2. Bodde ni här när fastigheten ombildades? 
3. Hur länge har ni bott här? 
4. Sysselsättning? 
5. Kön? 
6. Status? 
7. Kontaktuppgifter för kompletterande frågor? 
8. Är du intresserad av att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen? 
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Del 3 – Resthyresgäster 
 
Sociala Konsekvenser 
 

1. Har ni fått mer inflytande och möjlighet att påverka efter ombildningen? (T.ex. 
allmänna utrymmen). 

2. Har grannsämjan förändrats och i så fall hur? 
3. Hur har ombildningen påverkat relationen mellan bostadsrättsägare och hyresgäster? 
4. Vem ansvarar för underhåll av gemensamma utrymmen? Har de boende något ansvar 

för t.ex. städdagar? 
5. Påverkas umgänget tack vare städdagar och liknande? 
6. Har tryggheten i området förändrats till det bättre eller till det sämre? 
7. Har tryggheten att få bo kvar ändrats efter ombildningen? 
8. Har fastigheten/området blivit mer eller mindre mångkulturellt efter ombildningen? 

 
Privatekonomiska konsekvenser 
 

1. Har hyran blivit högre eller lägre efter ombildningen? 
2. Ingår el och vatten i hyran? 
3. Har dessa kostnader ökat eller minskat efter ombildningen? 

 
Resthyresgäster 
 

1. Har förvaltningen förändrats till det bättre eller till det sämre? 
2. Hur fungerar det att ha föreningen som hyresvärd? 
3. Känner ni er accepterade av föreningen? Hur märks det? 
4. Har renoveringen för hyresgäster ökat eller minskat efter ägarbytet? 

 
Övrigt 
 

1. Finns det övriga konsekvenser som har uppstått? 
2. Har många flyttat efter ombildningen? Vad tror du att det beror på? 
3. Är föreningen mer positiv eller negativ till renoveringar än den tidigare hyresvärden? 
4. Vad var den största anledningen till att du tackade nej till att köpa din bostad?  
5. Vilka andra faktorer spelade in? 
6. Har ni funderat på att flytta för att bo i ett vanligt hyreshus och i så fall varför? 
7. Har informationsflödet förändrats efter ombildningen? Är det mer eller mindre 

information nu? Hur får ni information från föreningen? 
8. Vad är det viktigaste med ditt boende? 

 
Privata frågor 
 

1. Hur många bor i hushållet? 
2. Hur länge har ni bott här? 
3. Var ni aktiv i ombildningen? 
4. Sysselsättning? 
5. Kön? 
6. Status? 
7. Kontaktuppgifter för kompletterande frågor? 
8. Är d intresserad av att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen? 
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Bilaga 4 - Intervjupersoner 
 

Fördelning av intervjupersoner   

      

      

Kategori Antal personer   Kategori 
Antal 

personer 
      
Kvinna 3   Resthyresgäst 1 
Man 5   Bostadsrättsägare 7 
Totalt 8   Totalt 8 
      
      
Arbtetande 4   Åldersgrupp  
Pensionär 3   -20 0 
Studerande 1   21-40 2 
Totalt 8   41-60 3 
    61-80 3 
    81- 0 
Ensamsåtende 4   Totalt 8 
Gift 2     
Sambo 2     
Totalt 8   Antal år i bostaden  
    -5 0 
    6-10 3 
Ensamhushåll 4   11-20 3 
Flerhushåll 4   21-30 1 
Totalt 8   31- 1 
    Totalt 8 
      
Barn i hushållet 0     
Inga barn i hushållet 8     
Totalt 8     

 


