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Förord 
______________________________________________________________________ 

Som författare till uppsatsen vill vi börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Ola 

Carlsson för sin ständiga tillgänglighet. Han har under uppsatsperioden hjälpt oss komma vidare 

med vår studie. Vi vill även tacka de grupper som deltagit under opponeringen för sitt visade 

intresse, tron på vårt arbete samt den konstruktiva kritiken som fört vårt uppsatsarbete i rätt 

riktning.  

Vi vill också tillägna ett stort tack till Anna Ståhl på Fastighetsbyrån samt Christina Arnesdotter 

och Hanna Carlsson på Stadshem i Göteborg. De har bidragit med sin erfarenhet ur branschen 

och gett oss en inblick i Göteborgs bostadsmarknad.  

Sist men absolut inte minst vill vi ägna ett stort tack till Dan Hillskär och Christina Wikstrand på 

HSB i Göteborg. De har gett oss en bredare insikt i hur bostadsrättsföreningarna arbetar. Utöver 

detta har de också delgett oss empiriskt material som har varit avgörande för vår studie.  

 

Martin Danielsson     Jenny Johansson 



Sammanfattning 
______________________________________________________________________ 

 

Bostadsbristen i storstadsregionerna tillsammans med de låga marknadsräntorna har under det 

senaste året bidragit till extremt ökade priser på bostadsrätter. Denna prisökning handlar inte om 

ökade utgångspriser utan att budgivningarna i samband med försäljning har blivit obehärskade. 

En differens på 20-50% mellan utgångspris och köpeskilling är idag mer en regel än ett undantag.  

 

Vi som författare till uppsatsen vill studera om bostadsrättsföreningens ekonomi speglar 

marknadspriset. Vi vill se om det finns några mönster i hur föreningens ekonomiska engagemang 

och beslut påverkar värdering samt marknadspris. För att nå vårt resultat har vi valt att studera 

fyra bostadsrättsföreningars ekonomi och jämfört resultatet med försäljningspriser på överlåtelser 

gjorda i föreningen. Samtliga undersökningsobjekt ligger i Björkekärr, strax utanför Göteborgs 

innerstad. Dessa underökningsobjekt har liknande förutsättningar gällande fysiska faktorer, som 

läge och standard och borde inte skilja sig åt i marknadspris per kvadratmeter. Däremot har 

samtliga undersökningsobjekt olika ekonomiska förutsättningar.  

 

En bostadsrättsförenings årsredovisning är i regel relativt lättförstålig i syfte att samliga 

medlemmar skall kunna förstå och tolka föreningens ekonomi.  Problem kan komma när siffrorna 

avviker från standard. Genom att hålla öppna intervjuer med mäklare i Björkekärrs omnejd 

skaffade vi oss en förståelse för vad bostadsrättsägare/köpare har svårt att tolka i 

årsredovisningarna. Vi fick också en förståelse för vilka faktorer det är som gör intressenterna 

köpvilliga.  

 

För att få en djupare inblick i bostadsrättsföreningar ekonomi och ledning intervjuade vi även 

HSB, som är ett förvaltande företag. Våra undersökningsobjekt är så kallade HSB föreningar, 

vilket innebär att de förvaltas både ekonomiskt och tekniskt av HSB. Vid denna intervju fick vi 

en bild av hur det kan se ut i föreningarnas styrelse och hur beslutsprocesser fungerar i praktiken. 

Intervjun hos HSB gav oss också insikt i vilka faktorer som kan gå fel och leda en 

bostadsrättsförening mot likvidation eller konkurs.  

 

Resultatet av vår uppsats visade att det endast finns en ekonomisk faktor som speglar sig på 

marknadsvärdet, nämligen årsavgiften. Föreningar som håller höga avgifter genererar lägre 

försäljningspris per kvadratmeter gentemot föreningar med låga avgifter. Bakgrunden till avgiften 

spelar ingen roll. Däremot speglar föreningens ekonomi värderingen av bostadsrätter, men inte 

slutpriset. De föreningarna med låg månadskostnad men med sämre likviditet och näst intill ingen 

avsättning för framtida underhåll genererade ändå ett högre försäljningspris per kvadratmeter, 

trots lägre värdering.  
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1 Introduktion 
______________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel är en introduktion till uppsatsen. Här presenteras bakgrunden till problemet för att 

väcka intresse och förståelse till problemet. Läsaren får även ta del av uppsatsens syfte. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Problembakgrund 

 

 Behovet av kunskap om bostadsföreningens ekonomi och framtida 

årsavgiftsutag underskattas av aktörerna. Effekten blir att årsavgiften inte får den 

värdepåverkan som den kunde antas få ur ett boendekostnadsperspektiv 

     (Isaksson & Jonsson, 2008, s. 304)  

 

Sedan bostadskrisen på 1990-talet har bostadsmarknaden haft en enorm utveckling. 

Bostadsrättsmarknaden i storstäderna har tillsammans med den låga räntan och det låga utbudet 

bildat en hysteri kring försäljningsförloppet följt av extrema marknadspriser. Tidspressen och 

eventuell okunskap kan göra att spekulanter och alternativa köparna eventuellt inte är helt 

införstådda med vad de faktiskt investerar sina pengar i (Arnesdotter, 2010). 

 

En bostadsrätt innebär en investering mot en andel i en ekonomisk förening med nyttjanderätt till 

en del i föreningens fastighet. Andelen i föreningen kan variera beroende på medlemmar, 

föreningens storlek, eller kvadratmeter på den så kallade nyttjanderätten. Trots storleken på andel 

har alla medlemmar lika antal röster vid årsstämmor och styrelsemöten. Med tanke på vad 

köparen faktiskt investerar sina pengar i borde köparens största intresse vid köp av en bostadsrätt 

vara föreningens ekonomi och framtida inverteringsbehov. Även styrelsens sammansättning och 

kompetens borde granskas noggrant. Det är trots allt styrelsen som i slutänden fattar beslut som 

kan vara avgörande rent ekonomiskt för den enskilde föreningsmedlemmen (Isaksson et al., 

2008) 

 

I en extremt uppåtgående bostadsmarknad är det både svårt för den enskilde personen att hinna 

med att granska föreningens ekonomi. Det är inte heller en självklarhet att vem som helst sitter på 

den kompetens det ändå krävs för att kunna analysera årsredovisningar. Istället för att granska 

föreningens ekonomi granskar spekulanterna ytskikten i den lägenhet som denne förhoppning är 

att förvärva (Arnesdotter, 2010). 

 

Köparna köper lägenheten med hjärtat istället för med hjärnan 

(Ståhl, 2010) 

 

Med denna bakgrund innebär det att marknadspriset inte behöver vara rättvisande. Om alla hade 

haft samma kunskap och intresse för ekonomi hade marknadspriserna förmodligen sett 

annorlunda ut. Mäklarna värderar bostadsrätterna med hänsyn till föreningens ekonomi. Däremot 

speglar inte marknadspriset föreningens ekonomi. Slutpriset på en bostadsrätt som är värderad 

lägre slutar ibland högre än de som värderas till ett högre värde.  
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1.2 Problemformulering 

Uppsatsens grundläggande tanke med hänsyn till ovanstående text är att analysera hur 

bostadsrättesföreningars ekonomi präglar marknadsvärdena på bostadsrätter. Vitalt är också att få 

insikt i och ta fram faktorer i bostadsrättsföreningens ekonomi som påverkar marknadsvärdet på 

bostadsrätter i föreningen. De framtagna faktorerna är betydelsefulla för att kunna förutspå 

framtida kapitaltillskott och förstå ett rättvisande marknadsvärde i förhållande till standard och 

finansiering.  

 

Hur påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi och framtida 

investeringsbehov marknadsvärdet på bostadsrätter? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att påvisa om bostadsrättsföreningars ekonomi påverkar marknadsvärdet 

på bostadsrätter och i så fall i hur stor utsträckning. Vi vill också påvisa vilka faktorer i 

bostadsrättsföreningens ekonomi det är som styr eller borde styra slutpriset på bostadsrätter. 

Utifrån resultatet vill vi sedan ta fram faktorer som bör vägas in vid bostadsrättsvärdering. 

 

1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att begränsa vår undersökning till onerösa köp gjorda i bostadsrättsföreningar i 

Göteborg. Fenomenet med tidspressade budgivningar och skenande priser är begränsat till 

storstadsregioner där bostadsbrist råder. När det gäller val av bostadsrättsföreningar har vi valt att 

fokusera på etablerade äkta bostadsrättsföreningar. Detta gör att vi valt att utesluta nyproduktion 

och oäkta föreningar. Nyproduktion är inte lämpligt för vår studie då det inte förekommer samma 

stress vid köpet men framför allt har vi valt att utesluta det då det inte förekommer någon 

budgivning. De oäkta föreningarna har rent ekonomiska andra förutsättningar vilket gör att de 

inte kan jämföras med den äkta föreningens ekonomi. 
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1.5 Definitioner 

Här har vi angett en förklaring till de mest branschspecifika begrepp som vi använt oss av i 

uppsatsarbetet. Det är dessa definitioner vi har använt oss av:  

 

Marknadsvärde   Det sannolika värdet på en fastighet vid en viss tidpunkt på en fri och 

öppen marknad (Persson, 2008). 

 

Verkligt värde  ”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 

överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 

som har ett intresse av att transaktionen genomför” (IAS 16 och IAS 

40). 

 

Ortprismetod   Metod för att värdera marknadsvärdet på fastighet med hjälp av 

tidigare sålda objekt i samma område, s.k. jämförelseobjekt.  

 

Belåningsgrad Procentuellt lånat kapital av det totala kapitalet 

 

Taxeringsvärde    Taxeringsvärdet skall bestämmas till 75% av det marknadsvärde som 

var två år innan taxeringsvärdet bestäms (Haapaniemi & Larsson, 

2008. s154).  

"Taxeringsvärde skall bestämmas till det belopp som motsvarar 75 

procent av taxeringsenhetens marknadsvärde" (Gregow 

Fastighetstaxeringslag (1979:1152) 5kap. 2§, 2009). 

 

Byggnadskreditiv   Löpande kredit som används vart efter byggandet färdigställs. 

Krediten placeras efter att byggnaden är färdig hos bostadsinstitut 

(Jensen, 2008). 

 

Universalfång  Överlåtelse som har skett genom exempelvis bodelning, arv, 

testamente, bolagsskifte eller motsvarande (Ibid.)   
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2 Metod 
______________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kan läsaren ta del av hur vi som författare har tänkt, resonerat och gått tillväga för 

att nå vårt resultat av arbetet. I metoden förklaras varför vi har valt att inkludera en typ av 

information medan annan information exkluderats. Vi redogör även för de ansatser vi har valt att 

arbeta efter samt att vi ger en förklaring till dessa. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Vetenskapssyn  

Det finns två typer av huvudsynsätt gällande metoduppbyggnaden, beroende på kunskapens 

karaktär. Den ena är positivismen och den andra är hermeneutiken. Positivismen har sin grund i 

ett naturvetenskapligt synsätt och grundar sig på observationer och mätningar. Hermeneutiken är 

ett humanistiskt synsätt där tolkningen är av stort värde. Det innebär i det hermeneutistiska 

synsättet att skapa förståelse, tolka känslor och få personliga värderingar (Jacobsen, 2002). 

 

För att uppnå syftet med studien analyseras bostadsrättsföreningars räkenskaper, där avsikten är 

att kunna identifiera viktiga parametrar som påverkar bostadsrättsmarknadens priser. Resultatet 

utgörs alltså av nyckeltal och statistiska metoder vilket gör att studien hamnar under det 

positivistiska synsättet. Däremot förkastas inte det hermeneutistiska synsättet då känslor spelar 

stor roll i påverkan på slutpriset eftersom varje bostadsrättsförening unik med avseende på läge, 

organisation och ekonomi. Detta gör att båda synsätten passar in på uppsatsen (Ibid.). 

 

March (1991) hävdar att det finns två olika typer av ny information. Helt ny information eller 

information där forskaren skaffar fram kompletterande eller fördjupad kunskap inom ett område. 

Vi anser att vår forskning ger ett stöd till de teorier som finns i branschen men där inte några 

vetenskapliga begrepp tagits fram. Det förefaller som om branschen har accepterat ett påfund och 

vi vill utforska om det finns någon substans i dessa antaganden. Med denna bakgrund fördjupar 

vi den icke vetenskapligt hanterade teorin som människor inom branschen verkar förmoda 

(March, 1991). 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns inte någon perfekt forskningsprocess utan styrkan i att behärska 

forskningsprocessen är att forskaren kan se de svagheter som metoden har och minimera dessa så 

mycket det går, samt vara medveten om dem i analysen. Det gäller här för forskaren att ha 

självinsikt och vara medveten om att ”en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk” 

(Jacobsen, 2002, s18). 

2.2 Forskningsansats 

Det finns två olika strategier för datainsamling, den induktiva och den deduktiva. Den induktiva 

bygger på att forskaren går in i undersökningen utan några förutfattade meningar om var empirin 

kommer att leda. Använder forskaren den induktiva strategin går forskaren från ”empiri till 

teori” (Jacobsen, 2002). Vi förkastar den induktiva ansatsen eftersom vårt syfte är att anta eller 

förkasta en redan befintlig hypotes (Isaksson et al., 2008). Detta leder oss in på den deduktiva 

strategin, då forskaren går från ”teori till empiri” och redan har en förutfattad mening om hur 

verkligheten ser ut och undersöker om detta antagande kan implementeras eller förkastas 
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(Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen kan i vissa fall vara en svaghet i studien, då det kan 

leda till att forskaren söker den information som den vill ha. 

2.3 Forskningsmetod 

Den extensiva utformningen innebär att studierna går på bredden och forskaren använder 

kvantiteter av studier. Den intensiva metoden innebär att forskaren koncentrerar sig på färre antal 

enheter, för att istället söka djupet i förståelsen. Ofta används det extensiva upplägget för att gå 

från stickprov till ett större bestånd. Med anledning till fastighetsmarknadens komplexitet har vi 

beslutat att använda oss av det intensiva upplägget som innebär en djupgående förståelse för färre 

undersökningsobjekt. Jacobsen (2002) menar att innebörden med den intensiva metoden är att gå 

på djupet för en total förståelse och att få fram så många detaljer om fenomenet som möjligt 

(Jacobsen, 2002).  

 

Vi har valt att begränsa vårt utbud av undersökningsenheter till fyra bostadsrättsföreningar. Detta 

för en så djup förståelse som möjligt för det enskilda objektet. Samtidigt har vi inte begränsat 

antalen till en förening med anledning att kunna jämföra objekten åt och kunna generalisera 

resultatet. Begränsningen har således ingenting med brist på utbud av underökningsobjekt att 

göra. Urvalet av objekt för tankarna till små n studier. Små n studier innebär att forskaren 

begränsar undersökningsobjekt till högst tio, men helst omkring fem stycken (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) menar att det läggs fokus på exempelvis olika organisationer. I förhållandet till 

fallstudien minskar vikten av själva undersökningsobjekten och problembakgrunden blir av stor 

vikt (Ibid). Små n studier är förenligt med vårt arbete där det inte är objekten i sig som är primära 

för uppsatsen utan förståelsen för hur föreningens ekonomi hänger samman med 

marknadspriserna.  

 

2.3.1 Kvalitativ/Kvantitativ 

Nästa steg är att se om kvalitativ eller kvantitativ data passar uppsatsen bäst. Den kvalitativa 

metoden är data insamlad i ord medan den kvantitativa metoden är data uppbyggd på siffror 

(Jacobsen, 2002). Arbetet är grundat på analyser av räkneskaper för framtagning av faktorer och 

nyckeltal som påverkar marknadsvärdet. Detta gör det kvantitativa metodvalet lämpad för 

studien. Studiens antal undersökningsobjekt gör den statistiskt godkänd och mätbar. Trots att ha 

antagit det kvantitativa metodvalet kan inte det kvalitativa exkluderas. Vid de öppna intervjuerna 

har förståelsen för marknadsläge, skick på fastighet/lägenhet, placering i huset samt fastighetens 

läge fördjupats. Den kvalitativa ansatsen sågs primär för att nå relevans och förståelse för den 

kvantitativa delen av studien. Dock anses den kvantitativa metoden primär för uppsatsens 

resultat.   Kontentan blir att uppsatsen är i behov av en kombination av metodvalen för att både få 

en relevans samt generaliserbarhet.  

 

2.4 Dataunderlag 

Primärdata samlas in av forskaren direkt från källan och är direkt anpassad för gemene 

undersökning. Data av sekundär art är från grunden insamlad av annan person än forskaren och är 

ofta framtagen för annat syfte än uppsatsen (Jacobsen, 2002). Underlaget insamlat för studiens 

syfte, analys, resultat och slutsats är av både primär och sekundär karaktär. För studiens primära 

data används intervjuer. Intervjuernas syfte är att anta eller förkasta problemformuleringen i dess 
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helhet. Sekundärdata insamlad till detta arbete består av årsredovisningar samt överlåtelselistor 

vilka är granskade och godkända av revisorer. Beroende av sekundärdatas källa samt syfte måste 

denna granskas kritiskt för att uppnå hög trovärdighet. Årsredovisningarna är framtagna för att 

utomstående skall kunna granska och analysera föreningens ekonomi. Därför ses 

årsredovisningen samt överlåtelselistorna uppfylla syftet att ha hög tillförlitlighet (Lundén et. Al, 

2008). 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Primärdata samlades in genom öppna intervjuer med personlig direktkontakt. Intervjuerna är icke 

formaliserade då de ska likna en konversation för att kunna ”brainstorma” och erhålla en bild 

nära verkligenheten, som inte tas upp i litteraturen. Enligt Jacobsen (2002) passar sig den öppna 

intervjun när studien har relativt få undersökningsobjekt samt när intervjupersonens enskilda 

synpunkt är av stor vikt. Jacobsen anser det som lättare att tolka intervjupersonernas svar när 

intervjun sker i direkt möte, då personens verbala språk säger mycket (Jacobsen, 2002). 

Intervjuerna skedde på företagens kontor eftersom de inte är av känslig karaktär.  

 

Vid val av intervjupersoner valde vi tre mäklare från två olika mäklarfirmor i Björkekärrs 

omnejd. Intervju nummer ett skedde på Stadshems kontor, Stockholmsgatan i Göteborg. 

Stadshem är en mäklarfirma inriktad på bostadsrätter i äldre fastigheter. Vid intervju två valde vi 

en mäklarfirma med större bredd men som framför allt inriktade sig på nyare föreningar. Denna 

intervju skedde på Fastighetsbyrån, Sankt Sigfrids plan i Göteborg. Anledningen till att vi valde 

dessa två var för att få så stor bredd och olika synvinklar på den information vi samlade in samt 

att se om fenomenet fanns i både nya och gamla bostadsrättsföreningar. Mycket av den 

informationen som ledde oss vidare till sekundärdata insamlades under vår tredje intervju med 

HSB. Sekundärdata som består av årsredovisningar och överlåtelselistor från 

undersökningsobjekten erhölls av ekonomiansvarig, Dan Hillskär på HSB. Sekundärdata används 

till empiri, resultat och slutsats i uppsatsen.  Vi valde att intervjua ett företag som förvaltar 

ekonomi samt har stor inblick i föreningars ekonomi på ett annat sätt än mäklare.  

 

Tillsammans med Hillskär granskade vi Göteborgs bostadsrättsföreningar för att välja ut lämpliga 

undersökningsobjekt. Kriterierna för objekten var att ha samma läge, då lägeseffekten inte får 

påverka priset på lägenheterna. Föreningarna var också tvungna att vara så pass stora att skick på 

lägenheterna samt läge i huset statistiskt kan slås ut mot varandra. Det fick inte heller vara stora 

variationer på kvadratmeterpriset beroende av storleken på lägenheterna. Det enda som får skilja 

undersökningsobjekten åt är föreningarnas ekonomiska situation samt framtida 

investeringsbehov. Undersökningsobjekten som är placerade i ett familjeområde med närhet till 

natur och skolor vilket gör att de vanligaste förekommande storlekarna på lägenheterna är två till 

fyra rum. Då det inte är ett populärt område för yngre befolkning bortfaller det dilemma att 

smålägenheter erhåller ett högre kvadratmeterpris.  

2.6 Metodansats för analys 

I analysen måste ett urval av information väljas ut, detta innebär att informationen förenklas. 

Detta för att överblick och nå relevans i materialet. Enligt Jacobsen (2002) har analysen tre faser, 

kombinering, beskrivning och kategorisering (Jacobsen, 2002). 

 

   Nya begrepp skall skapas för att sätta ord på de fenomen 
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som vi finner, det skall formas kategorier som kan ge ny insikt och 

information skall kombineras och kopplas så att det framgår mönster 

av data 

   (Jacobsen, 2002, s. 217) 

 

. Vid kvalitativ metod analyserar författaren ofta enskilda fall eller använder metoder där fåtal fall 

jämförs. Varje enskilt objekt ses som en helhet där förståelsen sätts i fokus. Även om kvalitativ 

och kvantitativ ansats blandas, kompletteras data istället för att ses som konkurrerande (Jacobsen, 

2002). Vi jämför teorin mot informationen vi samlat från intervjuerna. Intervjuerna ger oss 

förståelse för hur undersökningsobjektens bokslut och överlåtelselistor skall granskas och tolkas. 

I analysen vägs och jämförs de olika undersökningsobjekten mot varandra utefter de nyckeltal 

som framtagits i empirin. Analysen leder oss sedan vidare till resultatet av vår undersökning 

2.7 Sanningskriterier 

För att resultatet av uppsatsen skall vara trovärdigt behövs validiteten och reliabiliteten 

ifrågasättas. Detta är två centrala begrepp för metodens tillförlitlighet och trovärdighet.  

Reliabiliteten är ett mått på tillförlitlighet, vilket innebär att undersökningen mäter det som den är 

avsedd att mäta (Jacobsen, 2002). I detta arbete innebär det de nyckeltal som framtagits för att 

ifrågasätta bostadsrättsföreningars ekonomi. Reliabiliteten i uppsatsen kommer att röra de data vi 

samlat in, insamlingsmetoder och de data vi valt att använda oss av. Då primärdata är grundad på 

personer med hög kompetens och universitetsutbildning inom ämnet ser vi inte någon anledning 

att misstro data. Inte heller har intervjupersonerna någon anledning att vinkla den data de gett oss, 

då de inte har någon vinning av uppsatsens resultat (Ibid.). Sekundärdatas källa samt syfte måste 

granskas kritiskt för att uppnå hög trovärdighet. Sekundärdata insamlad till uppsatsen består av 

årsredovisningar samt överlåtelselistor vilka är granskade och godkända av revisorer, vilket 

medför hög tillförlitlighet (Ibid.). 

 

Validitet är ett mått på giltigheten i uppsatsen, vilket är ett svårare mått att tillämpa i praktiken. 

Giltigheten ifrågasätter hur relevanta de data som är framtagna för uppsatsen är, samt att den 

mäter det som den är avsedd att mäta. I denna studie ifrågasätter det huruvida våra nyckeltal är 

relevanta för prissättning av bostadsrätten. Det är dock svårare att mäta validiteten, då uppsatsen 

kan ha god reliabilitet men ändå svag validitet. Dock är det ett måste att uppsatsen har god 

reliabilitet för att även ha god giltighet (Ibid.). 

 

Siffrorna från den sekundära empirin är hämtad från år 2009. Pris/kvm är uträknade på ett 

medelvärde av överlåtelser gjorda under året. Det är inga stora variationer i priserna beroende på 

när under året de är gjorda. Endast små förändringar kan förefalla under första kvartalet -09. 

Dessa variationer har vi bortsett från då de påträffas i samtliga undersökningsobjekt under samma 

tidsperiod. Förändringarna påverkar alltså inte resultatet. Det ska dock inte uteslutas att vi vart 

medvetna om detta och tagit hänsyn till brister som kan uppkomma på grund av tidsfelslut.  
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3 Teori 
______________________________________________________________________ 

I detta kapitel kan läsaren få förståelse om hur fastighetsmarknaden fungerar och ta del av de 

indikatorer som styr priserna på fastighetsmarknaden samt värdering av bostadsrätter.  Läsaren 

får i detta kapitel även insikt i hur bostadsrättsföreningars ekonomi fungerar samt hur ett 

årsbokslut utläses. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Historik 

Under slutet av 1800-talet tog industrialismen fart i Sverige och människor förflyttade sig i allt 

större utsträckning från landsbygden till arbete vid industrierna i de större städerna (Fregert K & 

Jonung L, 2005). Det var också då Sverige för första gången kom i kontakt med kooperativt 

boende. Syftet var då att personer gick ihop med gemensam ekonomi för att bygga ett nytt hus 

och ha en gemensam förvaltning av fastigheten utan vinstintresse (Isacson, 2006). Att upplåta en 

nyttjanderätt till bostad i denna kooperativa boendeform kallades till en början för 

bostadsförening och lyder under lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Denna lag är dock 

sämre anpassad till den säregna bostadsmarknaden än bostadsrättslagen (BrL) som tillkom år 

1930. Bostadsrättslagen är bättre anpassad för dess specifika syfte och ledde till bildandet av 

dagens bostadsrättsföreningar. Idag kan de gamla bostadsföreningarna omregistreras till dagens 

bostadsrättsföreningar. Detta kräver dock arbete med uppbyggnad av nya stadgar (Bolagsverket, 

2010). 

 

Fram till 1970-talet var insatsen för nyttjanderätten i föreningarna marginella (Isacson, 2006). 

Under 1980-talet expanderades ny- och ombyggnationen på bostadsmarknaden både på individ 

och föreningsnivå med hjälp av förmånliga lån och räntebidrag från staten (Ibid.). Under denna 

period som det blir det även vanligare med ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt (Isaksson 

et al., 2008). Köparna av bostadsrätter hade under denna tid inget större intresse av föreningens 

ekonomi och det frågades sällan efter årsredovisningar eller motsvarande (Isacson, 2005). 

Bostadsrättsföreningar är idag den största köparen av flerfamiljshus med 40% av marknaden 

(Isaksson et al, 2008). 

 

Kreditmarknadsreglering avskaffades i november 1985 och kom att leda till bostadskrisen under 

1990-talet (Fregert et al., 2005). Det finns fortfarande spår kvar av denna fastighetskris. Vissa 

områden där det var extra populärt att rusta upp bostadsrättsföreningen genom hög belåningsgrad 

har idag lämnat efter sig bostadsrättsföreningar med extremt höga årsavgifter till medlemmarna. 

De höga avgifterna nödgas för att kunna amortera av föreningens skulder som fortfarande 

kvarstår efter de extrema räntehöjningarna under fastighetskrisen (Fregert et al., 2005).  

3.2 Makro- indikatorer 

Makroekonomin är den stora ekonomin och påverkar fastighetsmarknaden precis som alla andra 

marknader. Makroindikatorerna nedan påverkar allt från marknadsvärdet på fastigheter, 

föreningarnas ekonomi till privatpersonens ekonomiska situation. Kraftiga svängningar i de 

makroekonomiska faktorerna påverka bostadsrättsföreningarna (Fregert K & Jonung L, 2005).  

Nedan förklaras de makroekonomiska faktorer som påverkar prissättningen på fastigheter och 
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bostadsrätter: 

 

3.2.1 BNP 

BNP (Brutto National Produkt) är en indikator för att mäta landets ekonomiska tillväxt.  BNP är 

resultatet av landets privata och offentliga konsumtion och investeringar samt nettot av 

utrikeshandel. Detta är ett viktigt mått för den ekonomiska politiken vars mål är hög tillväxt utan 

att ekonomin skadas av hög inflation (Oxenstierna, 2005). BNP kan också mätas och jämföras 

över tid för att få förståelse för landets rikedom (Fregert et al., 2005). BNP är inte bara ett mätetal 

för landets tillväxt utan också ett sätt att se hur länder i världen utvecklas ekonomiskt. Vid hög 

tillväxt expanderar landets produktion vilket leder till att byggandet i landet ökar. När byggandet 

ökar, ökar också utbudet av bostäder, jobbtillfällen osv. vilket leder till en ökad välfärd och 

landet sägs då befinna sig i högkonjunktur (Fregert et al., 2008).   

 

 
Figur 1 (SCB och Riksbanken, 2010) 

 

Diagrammet visar Sveriges ekonomiska tillväxt sedan 2004 och en prognos fram till 2013. Dessa 

prognoser ger riksbanken indikationer för hur de skall fatta beslut om landets stabiliserings – och 

penningpolitik (Riksbanken, 2010). 

3.2.2 Konjunkturcykel 

Genom ett flertal indikationer som beskriver den ekonomiska utvecklingen över ett 

tidsperspektiv har konjunkturen sitt upphov. Konjunkturen har studerats sedan 1860- talet då 

statistik om ekonomiska aktiviteter för första gången dokumenterades och analyserades. 

Resultatet blev att observatörer fann regelbundna mönster i den ekonomiska utvecklingen av 

antingen nedgående eller uppåtgående karaktär (Fregert et al., 2005). 

 

Konjunkturen är den rådande ekonomiska tendensen i landet vilken pekar 

på om det går bra eller dåligt i ekonomin. Konjunkturläget mäts genom 

att utvärdera utvecklingen av BNP, eller av BNP:s olika komponenter” 



 

  
Sida 10 

 
  

(Oxenstierna, 2005 s.25).  

 

Genom observationer av svängningarna försöker analytiker idag att förutspå vändningar i 

ekonomin, för att genom stabiliseringspolitik kunna åtgärda kraftiga svängningar (Fregert et al., 

2005). Under högkonjunkturer behövs ekonomin kylas av för att motverka inflationen. Detta sker i 

stora drag genom att försämra ekonomin för hushållen. Vilket staten påverkar genom höjda 

skatter, minskade offentliga kostnader och minskade transfereringar. Vid fenomenet lågkonjunktur 

är det istället viktigt att stimulera ekonomin. Detta sker genom att öka hushållens ekonomi. Vilket 

sker genom att sänkta räntor och skatter eller genom att höja transfereringarna. Den ökade 

ekonomin till hushållen stimulerar ekonomin genom ökad konsumtion (Oxenstierna, 2005). En 

ökad konsumtion innebär även en ökad konsumtion av fastigheter och bostadsrätter. När landets 

ekonomi stegrar och sysselsättningen är hög har landets befolkning råd att konsumera fastigheter 

(Fregert et al, 2005). 

3.2.3 Ränta 

Räntan, eller priset på pengar, som det egentligen betyder regleras genom de mikroekonomiska 

indikatorerna utbud och efterfrågan precis som övriga priser i en marknadsekonomi som Sverige 

är (Oxenstierna, 2005). Utbudet av pengar är från de aktörer som vill låna ut sina sparade pengar. 

Efterfrågan styrs däremot av aktörer som vid tillfället behöver täcka underskott av kapital vi 

investering. Precis som vid vanlig prissättning strävar priset på pengar mot jämvikt, det vill säga 

när utbud och efterfrågan är lika stora (Lind & Persson, 2008). 

 

Eftersom bankerna endast lånar eller placerar pengar i Riksbanken under sju dagars perioder är det 

bara de korta räntorna, styrräntorna, som påverkas av riksbankens räntenivåer. Styrräntan används 

idag som en indikator i stabiliseringspolitiken. De långa räntorna, det vill säga räntor bundna 

längre än ett år påverkas av den förväntade inflationen. Det är trovärdigheten för Riksbankens 

inflationsmål som påverkar de långa räntorna. Vilket gör att Riksbanken påverkar de långa 

räntorna indirekt. Räntan visar alltså priset på vad pengarna är värda idag, men också marknadens 

förväntade ränteläge i framtiden (Oxenstierna, 2005).  

I diagrammet nedan kan utläsas hur Riksbankens reporänta har förändrats under åren 2004 till idag 

(2010), och därefter en förväntad prognos fram till år 2013. Med denna prognos kan även 

bostadspriserna prognostiseras och det är en hjälp för fastighetsägare att planera bindningstiderna 

på sina lån (SEB, 2010). 
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Figur 2 (SCB och Riksbanken, 2010) 

 

När Riksbanken sänker räntan stimuleras ekonomin på så sätt att hushållen får mer pengar att röra 

sig med. Resultatet av detta blir ökad konsumtion och ökad efterfrågan på marknaden Eftersom 

bankernas utlåningsränta är beroende av riksbankens ränta följs dessa åt (Fregert et al, 2005).  

När bankerna har en låg räntenivå påverkar detta hushållen och företagen positivt (Oxenstierna, 

2005). Bostadsrättsföreningen påverkas på så sätt att dess lån för fastigheten blir lägre och 

medför att de kan utföra mer underhåll, eller lägga av mer pengar till reparationsfonder eller 

sänka avgifterna för medlemmarna. Allt detta påverkar bostadsrätten positivt och värdet ökar på 

marknaden. Samtidigt har den enskilde bostadsrättsinnehavaren lägre kostnader för sina egna lån 

och mer pengar att amortera, spara eller konsumera. En låg ränta medför att hushåll med 

underskott av kapital förmögenhet ökar. När räntorna däremot höjs påverkar det 

bostadsrättsföreningen negativt. Föreningens lån blir dyrare och har de inte god likviditet bidrar 

detta till avgiftshöjningar för medlemmarna. Höga avgifter sänker marknadsvärdet. Samtidigt 

påverkar det den enskilde medlemmen som får högre kostnader för sina egna lån i bostadsrätten 

och en eventuell avgiftshöjning (Isaksson et al., 2008). 

 

På räntan har låntagaren 30% skattereduktion. Detta med hänsyn till att gäldenären har en 

inkomst av tjänst nog stor för att denne skall kunna göra fulla skatteavdrag för hela 

räntekostnaderna. Inte heller får räntekostnaderna överskrida 100 000 SEK då avdraget blir 

reducerat till 21% (SEB, 2010). Kreditinstituten kräver också en kontantinsats för att inte 

låntagaren skall ha en belåningsgrad på 100%. Den genomsnittliga kontantinsatsen 2010 är 

beräknad till 30% av köpeskillingen (SEB, 2010). 

3.3 Mikroindikatorer 

Fastighetsmarknaden lyder under den allmänna mikroekonomiska teorin om hur utbud och 

efterfrågan styr jämviktspriset som i det här fallet är marknadspriset på en överlåten fastighet. 

Dock har det vissa speciella anpassningar specifikt anpassat för fastighetsmarknaden. Varför 

fastighetsmarknaden är så speciell är på grund utav att varje objekt är unikt samt att köparen gör 

en stor investering över tiden (Lind et al., 2008). 
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I fullständig konkurrens kan en köpare fordra jämviktspris på nyproducerade hus/bostadsrätter, 

alltså priset där skärningen mellan utbud och efterfrågan sker. Jämviktspriset skall i en 

fungerande konkurrens alltid justeras så att utbudet och efterfrågan är lika stora. I verkligheten är 

inte marknaden i perfekt konkurrens utan det råden ett visst monopol. Marknadsimperfektionen 

styrs av bostadsbrister eller överskott samt andra störningar som förskjuter utbud –och 

efterfrågekurvan (Ibid.). 

Trots att fastighetsmarknaden i regel är styrd av den mikroekonomiska teorin har den många 

särdrag som inte kan tillämpas på andra marknader. Lind et al. beskriver dessa parametrar som:   

 

1 Unika Objekt 

2 Läge 

3 Lång livslängd 

4 Stor kapitalinsats 

5 Lånefinansiering  

6 Trögt utbud 

7 Bristfällig marknadsinformation 

8 Utdragen överlåtelseprocess 

9 Många inblandade parter 

10 Samhällskontroll 

11 Jämförelseobjekt saknas 

 

(Lind H och Persson E, 2008, s 210) 

 

 Till att börja med är varje objekt speciellt och har egna speciella särdrag. Inte ens nyproducerade 

objekt kan jämföras till fullo, då läget spelar roll. Läget är permanent och kan inte förändras. 

Läget kan ses i stort perspektiv och variera från olika kommuner till det lilla perspektivet som i 

vilken del av huset objektet ligger. Fastigheter har en ovanligt lång varaktighet jämfört med andra 

produkter, både gällande den ekonomiska och fysiska livslängden. Detta utgör både större risker 

samt större avkastning och nytta för köparen. En bostadsaffär är en stor investering och kanske 

den mest kapitalkrävande som en privatperson gör i sitt liv, men också för företag innebär 

fastighetsförvärvet stora risker. Ofta finansieras kapitalunderskottet med lånefinansiering. Vilket 

gör att prisnivåer och lånevillkor utgör stor betydelse för marknadspriserna av fastigheter. Detta 

gör att de makroekonomiska indikatorerna spelar stor roll på prissättningen av fastigheter. Det är 

också en marknad med väldigt trögt utbud, då det inte omsätts så stor del av de fastigheter som 

finns. När köpet väl är gjort kan det dröja länge tills själva tillträdet, vilket gör att vissa köp kan 

bli väldigt utdragna. Fastighetsköpet är en process där många parter är inblandade. Det är inte 

bara köpare och säljare utan även en rad mäklare, besiktningsmän, personal och rådgivare från 

kreditinstitut osv. (Ibid). 

3.4 Fastighetsmarknaden 

Definitionen av en marknad är en plats där köpare och säljare möts för att utbyta varor eller 

tjänster. Det är inte alltid mötet sker direkt mellan köpare och säljare utan kontakten kan sek 

indirekt med hjälp av medier eller som är vanligt i fastighetsbranschen, med hjälp av mäklare. 

Professor H. Lind och Docent E. Person menar att fastighetsmarknaden är som vilken annan 

marknad som helst (Lind, 2008).  
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Det kan dock vara svårt att definiera fastighetsmarknaden då studier visar att 

fastighetsmarknaden kan tolkas på flera olika sätt. Fastighetsmarknaden kan inkludera allt från de 

företag som bygger fastigheter, kommersiella fastigheter som fabriker till privata fastigheter. Men 

också hur personen förvärvar sin fastighet har betydelse för om det skall räknas till 

fastighetsmarknaden. En del personen menar även att fastighetsmarknaden kan involvera lös 

egendom i form av aktier i fastighetsbolag. Till och med hyresmarknaden kan involveras då det i 

de mer attraktiva områdena illegalt förvärvas hyreskontrakt (Lind et al., 2008).  

 

De vanligaste överlåtelserna vid förvärv av fastighet är i form av köp, byte gåva eller arv. Det 

absolut vanligaste av dessa är köp, så kallade onerösa förvärv (Gruers, 2010). Med ett oneröst 

förvärv menas att båda parterna får någonting av värde vid förvärvet. Den ena parten får alltså 

fastigheten och den andra parten får någonting i gengäld som väger upp till fastighetens värde 

(oftast pengar, men vid byte, någonting annat). Det onerösa förvärvet kan även delas upp i 

originära förvärv, derivativa förvärv samt extinktiva förvärv.  De originära förvärven är när ett 

förvärv sker från ursprunget, det finns alltså ingen tidigare innehavare av fastigheten. De 

derivativa förvärvet innebär att fastighetens rätt överlåts direkt mellan den nya och den gamla 

innehavaren. Hit hör en vanlig fastighetsförsäljning. Vid ett exstinktivt förvärv är det inte ”rätt” 

innehavare som besitter fastigheten vid förvärvet (Ibid.). 

 

Det är också svårt att begränsa fastighetsmarknaden, då det är en mycket speciell marknad. Under 

den så kallade fastighetsmarknaden föreligger åtskilliga delmarknader. Hur Indelningen av 

marknaden görs grundar sig ofta i syftet av segmenteringen. Fastighetsmarknaden kan avgränsas 

antingen geografiskt, läge, fastighetstyp, köparkategori eller ägandeform. Hur marknaden delas 

upp är det ändå viktigt att ta hänsyn till tidsaspekten för överlåtelsen eller förvärvet. Eftersom 

även om objekten är jämförbara kan yttre indikatorer som styr marknaden förändras över tiden 

(Lind et al., 2008). 

 

3.5 Värderingsteknik av bostadsrätter 

Den största faktorn som används vid bedömning av en bostadsrätts marknadsvärde är att se på 

lägenhetens läge, standard, skick, planlösning m.m. (Isacson, 2006). Detta vägs sedan mot den 

avgift som en bostadsrätt har för att utläsa vad ett marknadsvärde blir (Ibid.). Detta gör att 

motsvarande lägenheter i samma område förväntas få ungefär samma pris och mot denna 

bakgrund används därför den så kallade ortsprismetoden för att värdera bostadsrätter. Det 

vedertagna måttet att jämföra bostadsrätter med är pris per kvadratmeter (Pris/kvm) (Ibid.). En 

metod som dock ofta kommer i skymundan är att räkna ut bostadsrättens marknadsvärde i 

förhållande till föreningens ekonomi (Ibid.).  

 

Ortsprismetoden utgår från historisk data från faktiska försäljningar av jämförbara objekt 

(Persson, 2008). På bostadsrättsmarknaden jämförs därför försäljningar av andra bostadsrätter 

inom samma område. Detta då det blir svårt för att inte säga omöjligt att jämföra med exempelvis 

villor inom samma område eller bostadsrätter inom ett annat område. Den största problematiken 

uppkommer då antalet försäljningar är begränsad inom området, att de försäljningar som är 

gjorda inte är jämförbara av en eller annan anledning eller att det har löpt för lång tid mellan 

försäljningarna så att prisutvecklingen över tid gör att data blir irrelevanta (Ibid.). Det finns flera 
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olika typer av ortsprismetoder. Som tidigare nämnts används jämförelsemåttet försäljningspris i 

relation till kvadratmeter på bostadsrättsmarknaden, denna typ av ortsprismetod kallas 

areametoden. Nettokapitaliserings-/direktavkastningsmetoden tillämpas på kommersiella 

fastigheter (Ibid.). En annan metod är bruttokapitaliseringsmetoden. Denna väger hyran mot 

priset, detta på ett sätt att högre hyra genererar ett högre pris. För att jämföra fastigheter används 

ofta och med fördel köpeskillingskoefficientmetoden, denna väger försäljningspriset mot 

taxeringsvärdet, men är inte applicerbart på en bostadsrätt. De vanligaste konflikterna som står 

mot varandra är att ta för hårda jämförelsekrav och därför få för få köp för att ge ett rättvist 

marknadsvärde. Att ta för lätt på jämförelse objekten gör bedömningen inaktuell. Det är 

emellertid bättre att ha sämre jämförelse objekt är inga alls (Persson, 2008).  

 

3.6 Bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter nyttjanderätt i en bostad åt sina 

medlemmar (Lundén & Svensson, 2005). Det är föreningen som äger fastigheten och 

lägenheterna men bostadsinnehavaren får mot en avgift nyttja lägenheten utan begränsning i tid 

(Isacson, 2006). Bostadsrätt innefattar inte endast lägenheter, utan även radhus, kedjehus och 

fristående hus (Lundén et al., 2005). Det får däremot inte uteslutande röra sig om mark, även om 

det till vissa bostadsrätter kan tillhöra mark i anslutning till bostaden. Bostäderna får inte heller 

vara spridda på olika områden, detta för att föreningen ska kunna samverka och drivas på ett 

effektivt sätt (Lundén et al., 2005).  

 

 Det finns egentligen tre olika sorters bostadsrättsföreningar. Första alternativet är 

bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar. Skillnaden mellan dessa är att bostadsföreningar är 

föreningar som bildades innan 1930 då Sveriges första bostadsrättslag kom (Isacson, 2006). Detta 

gör att dessa föreningar inte lyder under den lagen utan under Lagen (1987:667) om ekonomiska 

föreningar, vilket är en lag som inte är lika väl anpassad för den något speciella marknad som 

bostäder är (Ibid.). Utav bostadsrättsföreningar finns det äkta bostadsrättsföreningar och oäkta 

bostadsrättsföreningar. Skillnaden är att en äkta förening bedriver mer än 60 % behörig 

sysselsättning och att föreningarna beskattas olika. Om föreningen är äkta eller oäkta kan variera 

över tiden (Ibid.). Det vanliga är dock att en förening som står och väger mellan oäkta och äkta 

vidtar åtgärder för att bli en äkta. Båda dessa föreningar lyder dock under samma lag men en 

oäkta bostadsrättsförening beskattas hårdare än en äkta bostadsrättsförening (Ibid.). Detta beror 

på att en oäkta bostadsrättsförening har en stor del inkomster från utomstående som inte är 

medlemmar i föreningen (Ibid.) (Lundén, 2005). Exempel på detta kan vara butiker och affärer på 

gatuplan, att föreningen hyr ut kontor till företag, parkeringsplatser till personer som inte tillhör 

föreningen och att föreningen har godkänt en juridisk person som medlem i föreningen och 

upplåter nyttjanderätt till denna i en lägenhet. En oäkta förening behöver inte betyda någonting 

negativt. Oäkta föreningar är ofta likvida till följd av hyresintäkter från juridiska personer eller 

bolag (Isacson, 2006). Problemet som kan uppstå för en oäkta förening är om hyresintäkterna 

från de externa hyresgästerna är avgörande för föreningens ekonomi. Om de externa 

hyresgästerna säger upp kontrakten, måste de övriga medlemmarna stå för de förlorade intäkterna 

(Ibid.). Detta kan i vissa fall vara svårt och kan mycket väl medföra att årsavgiften högs markant. 

Köpare av en bostadsrätt i en oäkta bostadsrättsförening har heller inte alltid möjlighet att göra 

uppskov av vinsten vid en tidigare fastighetsaffär (Isacson, 2006). 

 



 

  
Sida 15 

 
  

Enligt Lundén et al. (2005) måste en bostadsrättsförening bestå av minst 3 medlemmar, inneha 

minst 3 bostäder samt vara registrerad hos bolagsverket. Eftersom medlemmen endast äger en 

andel av bostadsrättföreningen kan medlemmen inte söka lagfart på lägenheten och mot denna 

bakgrund klassas bostaden inte som fast utan som en lös egendom (Lundén et al., 2005). 

Därigenom omfattar inte köpet heller av samma lagar som vid förvärv av småhus (Isacson, 2006). 

Bostadsrätt är förutom servitut den enda nyttjanderätten till fast egendom som inte är 

tidsbegränsad (Isaksson et al., 2006). En fördel med att inte själv äga fastigheten/lägenheten är att 

föreningen ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten/lägenheten, samtidigt som 

bostadsrättsinnehavaren endast står för det inre underhållet. Detta bidrar till att 

bostadsrättsinnehavaren inte personligen behöver tänka på underhållet i samma utsträckning som 

exempelvis en villa ägare (Lundén et al., 2005). Yttre underhåll utgörs av bland annat 

stamledningar för vatten, el, avlopp, gas, ventilation, värme med mera som föreningen har 

installerat i bostaden (Ibid.). Till det yttre underhållet har föreningen ofta en reparationsfond för 

att täcka dessa framtida utgifter. Bostadsrättsinnehavaren själv måste stå för är det som ofta 

benämns som det inre underhållet. Detta utgörs av bland annat golv- och väggbeklädnad, 

innerdörrar, vitvaror och porslin. Har bostadsrättsinnehavaren själv eller tidigare innehavare 

utfört underhåll i bostadsrätten får denne själv ansvara för att dessa är korrekt utförda (Lundén et 

al., 2005). Detta innebär att lägenhetsinnehavaren inte får påverka stomsystemet som att riva en 

innervägg i bostaden hur som helst utan föreningens medgivande. Till dessa inre underhåll har 

bostadsrättsföreningen ibland en inre reparationsfond som är knuten till respektive lägenhet, 

lägenhetsinnehavaren kan disponera över denna när renoveringsbehov uppstår som avser detta 

område. Vad som klassas som det inre respektive yttre underhållet skiljer sig emellertid från 

förening till förening, för att få redan på hur det ser ut i specifika föreningar har föreningen 

utformat detta i bostadsrättsföreningens stadgar (Ibid.). 

 

3.7 Redovisning i bostadsrättsföreningar 

Alla föreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning, och det är bostadsrättsföreningens 

styrelse som ansvarar för att så sker (Lundén et al., 2008). Redovisning innebär att föreningen 

noterat de affärshändelser som sker eller har skett i verksamheten. Detta underlättar dels för 

styrelsen vid ekonomiska beslut, då de kan se vilka finansiella möjligheter föreningen har för 

tillfället (Ibid.). Redovisningen ger också utomstående en möjlighet att bedöma hur 

bostadsrättsföreningen sköts. Redovisningen delas upp i löpande redovisning och årsredovisning. 

Då det är styrelsen som ansvarar för redovisningen har den enskilde medlemmen ingen rätt att ta 

del av den löpande redovisningen (Ibid.). Den löpande redovisningen mynnar ut i 

årsredovisningen som kan ses som en sammanställning av årets transaktioner. Det som kan vara 

viktigt att veta i denna fråga är att verksamhetsåret för en bostadsrättsförening inte nödvändigtvis 

behöver sammanfalla med kalenderåret, dock infaller det så i 95 % av fallen. Årsredovisningen är 

offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att få ta del av denna utan att en ange 

någon orsak.  Enligt Lundén et al. (2008) ska en årsredovisning innehålla: 

 
 Balansräkning, som är en överblick av föreningens tillgångar, skulder och eget kapital 

på verksamhetsårets sista dag. 
 Resultaträkning, där föreningen sammanställt sina intäkter och kostnader för 

räkenskapsåret. I resultaträkningen påvisas om föreningen har gått med vinst eller 

förlust och hur resultatet har räknats fram. 
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 Förvaltningsberättelse och Tilläggsupplysningar, här ska styrelsen upplysa om sådant 

som är av vikt för att bedöma föreningens ekonomi men som kanske inte framgår av 

balans- eller resultaträkningen. Här ska även redogöras för saker som har hänt i 

föreningen under verksamhetsåret samt även sådant som hänt därefter och utav den 

anledningen inte finns med i dem tidigare räkenskaperna. Här redogörs även hur 

styrelsen avser att hantera föreningens vinst eller eventuell förlust. 
Uppgifter om panter och ansvarsförbindelser

 

(Lundén et al, 2008) 

 

Det är viktigt att redovisningen är överblickbar och lättförstålig, läsaren ska inte behöva vara 

expert för att kunna utläsa fakta (Ibid.). När en spekulant kontrollerar en bostadsrättförenings 

ekonomi inför ett eventuellt köp är det några noter i årsredovisningen som är viktigare än andra 

även om helhetsintrycket är viktigt. Något som också bör nämnas är att de avskrivningar som tas 

upp i balans- och resultaträkningen inte får förknippas med amorteringar, till lika får inte heller 

det värde som här är antecknat för en tillgång på något sätt förknippas med banklån eller 

liknande. Föreningens skulder kan utläsas av balansräkningen och eventuella amorteringar kan 

utläsas i resultaträkningen detta går dock inte alltid att hänföra till ett specifikt lån. 

Redovisningen brukar vanligtvis sammanställas till föreningens årsstämma (Isacson, 2006) och 

fastställs sedan av styrelsen (Lundén et al., 2008). 

 

3.7.1 Resultaträkning 

I resultaträkningen utläses resultat från föreningens intäkter och kostnader för räkenskapsåret. 

Intäkterna och kostnaderna är sammanställda i olika noter från den löpande bokföringen 

(Grönlund, Tagesson & Öhman, 2005). Bostadsrättsföreningar har som huvudsak två former av 

intäkter, årsavgifter från medlemmar, hyror från lokaler och lägenheter upplåtna med hyresrätt i 

bostadsrättsföreningens fastighet (Isacson, 2006). Utöver dessa intäkter har föreningen ofta 

intäkter från överlåtelser, pantsättning, ränteintäkter från bank- och plusgiro samt avkastningar 

från diverse värdepapper (Lundén et al., 2008). Vissa föreningar kan även ha intäkter från 

sidoverksamheter, vilka beskattas som näringsverksamhet (Ibid.). 

 

De största kostnaderna för bostadsrättföreningar är räntekostnader för lån på fastigheten samt 

drift- och underhållskostnader (Lundén et al., 2008). Större reparationer som skapar ett förhöjt 

värde på fastigheten behöver emellertid inte skrivas in som kostnader på en gång, utan kan delas 

upp över de år som föreningen förväntas dra nytta av den (Isacson, 2006). Värdeminskningarna 

på tillgångarna kallas i bokföringssammanhang för avskrivningar. De övriga kostnaderna i 

resultaträkningen är av mindre betydelse och ej relevanta för föreningens avgörande resultat. Om 

resultaträkningen har kostnadsposter som överskrider ovanstående kostnader bör bakgrunden till 

dessa granskas. Räntekostnaderna är ofta den största posten, speciellt för nyare föreningar med 

höga lån (Lundén et al., 2008). Det är viktigt att inte se räntekostnaden på kort sikt, utan försöka 

förstå resultatet av räntekostnaderna vid eventuella svängningar på räntemarknaden. Eftersom 

räntekostnaden kan vara avgörande för föreningens ekonomi väljer föreningar ofta att binda 

räntan. Detta gör det lättare att budgetera kostnaderna utan stora svängningar (Ibid.).  En del 

föreningar har fortfarande räntebidrag. Det är viktigt att räkna med att dessa håller på att 

successivt försvinna, och att föreningens medlemmar då kan räkna med högre räntekostnader.  
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Driften av föreningens fastighet(er) är enligt Lundén et al. (2008) 

 

 Uppvärmning i form av kostnader för olja, fjärrvärme eller motsvarande.. 

 Avgifter för vatten, avlopp, el, gas, kabel-TV m.m. Vatten och avloppskostnaderna brukar 

oftast ingå i medlemsavgiften medan el och eventuell gas brukar fördelas separat till 

respektive bostad, utom för diverse gemensamhetsutrymmen. 

 Fastighetsförsäkring 

 Fastighetsskötsel och administrationskostnader som styrelse, förvaltning, 

fastighetsskötare m.m. (Lundén et al., 2008) 

 

I de fall där byggnaderna är resta på tomträtter kommer tomträttsavgäld att belasta 

bostadsrättsföreningens kostnader. Dessa avgälder (avgifter) kan i vissa fall vara 

oproportionerligt små om det var längesedan avgälden omförhandlades. I dessa fall måste 

föreningen ha i beaktning att kostnaderna för detta kommer att stiga vid nästa förhandling.  De 

avgälder som dock är omprövats löper nu på minst 10 år (Bengtsson, Hager & Victorin, 2007).  

 

3.7.2 Balansräkning 

I balansräkningen visas bostadsrättsföreningens ekonomiska situation vid en viss tidpunkt 

(Grönlund et al., 2005). Balansräkningen är föreningens ekonomiska balans, det vill säga dess 

tillgångar i förhållande till dess skulder (Isacson, 2006). En balansräkning ska ha lika stora 

tillgångar som skulder och eget kapital tillsammans. Eget kapital är ägarnas insatta kapital samt 

den eventuella upparbetade vinsten i föreningen (Grönlund et al., 2005). 

 

Bostadsrättföreningar har två olika typer av tillgångar, omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar (Isacson, 2006). Omsättningstillgångarna är de tillgångar som lätt kan 

omvandlas till likvider, det vill säga kassa, postcheckar mm. I en bostadsrättsförening finns det 

egentligen inget särintresse av att hålla speciellt stor, då föreningen inte har något vinstintresse. 

Den ska i praktiken bara behöva täcka de löpande kostnader som förfaller till betalning den 

närmaste tiden (Ibid.). 

 

Anläggningstillgångarna är tillgångar som svårare omvandlas till likvider. I en 

bostadsrättsförening består anläggningstillgångarna framförallt av föreningens fastigheter 

(Isacson, 2006). Anläggningstillgångarna speglar inte fastigheternas värkliga värde utan bara det 

bokförda värdet.  

 

Eget kapital ska enligt Lundén et al. (2008) innehålla: 

 

1 Inbetalade insatser inkl. upplåtelseavgifter 

2 Fonder 

3 Balanserat resultat (från tidigare år) 

4 Räkenskapsårets resultat 

 

(Lundén et al., 2008) 
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Insatser till föreningen är den köpeskilling som medlemmarna betalade för lägenheterna när den 

uppläts vid bildandet av föreningen (Isacson, 2006). Upplåtelseavgifterna är föreningens intäkter 

vid överlåtelser av lägenheter vi senare tillfälle än vid bildandet av föreningen (Ibid.). Detta 

betyder att om insatserna exempelvis vid föreningens bildande var 200 000 kr och föreningen 

efter detta har sålt en lägenhet som vid bildandet av föreningen förblev en hyresrätt till ett belopp 

om 500 000 kr kommer 200 000 kr att läggas till insatser och 300 000 kr till upplåtelseavgifter. 

Fonderna kan utgöras av yttre reparations/underhållsfonder och (Lundén et al., 2008). 

Reparationsfonder kommer emellertid att behandlas senare. Till det egna kapitalet hör dock inte 

den inre reparationsfonden, denna är en del av skulden och kommer tillsammans med den yttre 

reparationsfonden att behandlas senare. Under eget kapital ska även förlustposter tas upp som 

avdragsposter (Ibid.). Dessa är negativa i det egna kapitalet och kan därför i vissa fall vara större 

än de positiva. Det behöver inte betyda att föreningen har en dålig ekonomi utan kan ha sin 

bakgrund i att fastigheterna är köpta långt tillbaka i tiden och är bokförda till ett lågt värde 

(Lundén et al., 2008). 

 

Skulderna utgörs precis som tillgångarna av två delar, långfristiga och kortfristiga skulder 

(Isacson, 2006). Om en skuld ses som långfristig eller kortfristig beror på när den faller till 

betalning. Kortfristiga skulder ska betalas inom de närmaste månaderna, längst ett år. De 

kortfristiga skuldernas amorteringstid brukar vara lika med den tid det tar att omvandla 

omsättningstillgångar till likvida medel (Ibid.). Det som dock är viktigt att tänka på är att 

eftersom det är skulder som ska betalas inom någon månad visar balansräkningen endast hur 

detta förhållande såg ut vid räkenskapsårets slut (Ibid.). De långfristiga skulderna är däremot 

skulder som löper på längre tid och täcker oftast underkott av kapital för anläggningstillgångarna 

(Ibid.). Denna not är av avgörande betydelse för att kunna bedöma en bostadsrättförenings 

ekonomi och bör kontrolleras tillsammans med fastighetens skick och renoveringsbehov. Det 

som är viktigt i detta sammanhang är inte bara att se hur stora lånen är utan även utläsa vilken 

ränta de har samt om de är bundna och i så fall hur länge (Ibid.). 

3.8 Underhållsfonder i bostadsrättsföreningar 

Till underhållsfonderna finns två olika kategorier, en för inre och en för yttre underhåll. Dessa 

kan av olika föreningar benämnas olika, men innebörden är den samma. Dock är fonderna 

placerade på olika positioner i årsredovisningen (Lundén et al., 2008). 

 

Den yttre underhållsfonden finns under bundet eget kapital i årsredovisningens balansräkning. 

Bostadsrättslagen säger att föreningen ska avsätta medel för att underhålla föreningens 

byggnader. Dock nämner lagen ingenting specifikt om hur mycket som är lämpligt att sätta av. 

De flesta föreningar har ändå stadgar som talar om detta (Lundén et al., 2008). Det som kan vara 

viktigt att veta i sammanhanget är att den yttre underhållsfonden inte motsvaras av något 

specifikt konto med pengar på eller motsvarande (Ibid.).  Hur mycket som ska överföras till den 

yttre fonden varje år är upp till varje enskild förening, men sker oftast löpande. En del föreningar 

följer en underhållsplan (Isacson, 2006). Många äldre bostadsrättsföreningar avsätter enligt 

stadgarna 0,3 % av fastighetens taxeringsvärd. Detta kan dock i många fall förefalla sig i minsta 

lagret (Lundén et al., 2008).   

 

Den yttre underhållsfonden ska täcka kostnaderna som föreningen har för fastigheten så som 

fasader, hiss, målning av trapphus, tak, gemensamhetsutrymmen m.m. Även övrigt underhåll av 
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fastigheten som tillgång av eventuella p-platser, lekplatser m.m. som kan falla på föreningens 

ansvar ska täckas av denna fond (Lundén et al., 2008). Det kan vara lämpligt att jämföra den yttre 

underhållsfonden och fastighetens skick med föreningens belåningsgrad för att kunna bedöma 

föreningens ekonomi (Isacson, 2006). Det bör dock i sammanhanget även nämnas att en för hög 

belåning kan vägas upp av att föreningen exempelvis har en eller flera lägenheter med hyresrätt 

som avses kunna säljas och därigenom kunna lösgöra kapital.  Lokalhyresgäster som genom hyra 

täcker upp stora delar av räntekostnaderna, får också vägas in (Ibid.).  

 

Den inre underhållsfonden är avsättningar från årsavgiften som bostadsinnehavaren har rätt att 

använda för underhåll av lägenheten som ligger under bostadsrättsinnehavarens ansvar. Hur stora 

medlemmarnas inre fonder är syns under kortfristiga skulder i balansräkningen, där de inre 

fonderna finns (Lundén et al., 2008). Den yttre fonden är alltså en del av föreningens pengar 

medan den inre är en skuld till medlemmarna. De inre fonderna är dock inte lagstadgade, och 

därför mer ovanligt förekommande. Om bostadsrättsföreningen har en inre underhållsfond ska 

det stå om den i föreningens stadgar (Ibid.). Även om detta är faktiska pengar som kommer in till 

föreningen igenom avgiften finns inte dessa pengar öronmärkta på något konto. Dessa pengar 

används istället av föreningen för att exempelvis amortera på lån med hög ränta eller till att betala 

kostnader som annars kanske hade behövt lånas till (Isacson, 2006) (Lundén et al., 2008). När 

medlemmen begär att få ta del av dessa pengar brukar de ofta kunna tas ur den löpande rörelsen, 

om inte annat har föreningen ofta möjlighet att utnyttja kontokrediter. På detta sätt kan 

föreningen hålla nere räntekostnader samt att den inre underhållsfonden bidrar till en ökad 

likviditet (Lundén et al., 2008). 

 

3.9 Soliditet och likviditet 

Soliditet och likviditet är de mest grundläggande och vitala nyckeltalen när ett företags eller 

förenings betalningsförmåga skall mätas. Soliditeten mäter betalningsförmågan hos föreningen på 

lång sikt, medan likviditeten mäter betalningsförmågan på kort sikt (Nordlund, 2008).  

 

När likviditeten i en bostadsrättsförening ska räknas ut jämförs de kortfristiga skulderna med 

omsättningstillgångarna.  Likviditeten talar om föreningens omsättningstillgångar räcker till för 

att betala föreningens kortfristiga skulder (Nordlund, 2008). Måttet på likviditeten ska vara större 

är 1 (eller <100%) om omsättningstillgångarna delas på kortfristiga skulder (Grönlund et al, 

2005). Det är dock inte ovanligt att fastighetsföretag ligger under dessa 100% detta kan ofta lösas 

med tillfälliga korta krediter om problem skulle uppstå (Nordlund, 2008). Detta dock ofta under 

förutsättning att soliditeten i företaget är tillfredsställande. I sammanhanget ska bara nämnas att 

företag i andra branscher också kan räkna på balanslikviditet, där lägger de även in varulager och 

liknande noter som benämns omsättningstillgångar II (Grönlund et al, 2005).  

 

Soliditeten är föreningens finansiella styrka på lång sikt. För att räkna ut soliditeten jämförs den 

procentuella andelen eget kapital i förhållande till det totala kapitalet (Grönlund et al, 2005). Ju 

högre andel eget kapital desto längre tid klarar sig föreningen undan en konkurs, ett gott mått 

brukar vara 35% om eget kapital delas på totalt kapital (Ibid.). Det finns dock några undantag när 

det gäller fastighetsföretag p g a. den säregna marknaden.  En gammal bostadsrättsförening kan 

skriva av stora delar av sina fastigheter och därför ser soliditeten betydligt sämre ut än vad den 

egentligen är. En relativt nybildad förening kan ha stor andel lån men som ändå finns med i 
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beräkningarna av deras ekonomiska plan och behöver därför inte vara något problem. Något som 

också bör (Isaksson et al, 2008). 

 

3.10  Konkurs och likvidation 

När en bostadsrättsförening får problem att betala sina skulder när de förfaller till betalning och 

problemet inte är av tillfällig karaktär hamnar föreningen är i obestånd (Lundén et al, 2008). 

Detta behöver inte direkt leda till konkurs men risken är överhängande om inte föreningen lyckas 

få en uppgörelse med berörda parter eller får in intäkter till föreningen. Orsaken till att en 

bostadsrättsförening hamnar i obestånd beror ofta på uteblivna eller minskade intäkter från 

medlemmar eller hyresgäster (Ibid.). 

 

De flesta långivare är medvetna om att det värsta som kan hända är att föreningen går i konkurs 

(Lundén et al, 2008). Anledningen till detta är att en tvångsförsäljning inte förväntas frambringa 

ett lika högt pris som en vanlig frivillig försäljning (Persson, 2008). Mot denna bakgrund brukar 

bostadsrättsföreningen förklara sitt obestånd och att en ytterligare höjning av avgifterna till 

medlemmarna inte är något alternativ. Risken med att höja avgifterna ytligare innebär att 

medlemmarna/hyresgästerna kan avsäga sig lägenheterna och föreningen därigenom helt förlorar 

sin intäkt (Lundén et al, 2008). Kreditinstitutet får uppskatta vad marknadshyrorna skulle hamna 

på om bostadsrätterna istället varit hyresrätter. Genom att uppskatta marknadshyrorna kan 

långivaren sedan med betydligt bättre pression uppskatta fastigheten/fastigheterna marknadspris 

(Ibid.). De beräknade intäkterna som föreningen har subtraherat driftkostnaderna utan 

kapitalkostnader (ränta och amortering) visar hur mycket föreningen klarar av att betala utöver 

detta visar dess betalningsförmåga. Vid en bestämd räntesats och amorteringsfritt räknas sedan ut 

hur stor del av föreningens lån som behöver skrivas ner (Ibid.). Resterande delen av lånet behöver 

sedan antingen skrivas av eller läggas ränte- och amorteringsfritt. Kontentan blir att det är bättre 

att försöka hjälpa föreningen än att försätta den i konkurs. De som sitter i styrelsen i 

bostadsrättsföreningen eller företräder denna kan i vissa fall bli personligt ansvarig, främst då för 

skatter och avgifter (Lundén et al, 2008). 

 

Har styrelsen anledning att misstänka att föreningen inte kommer att kunna betala sina skulder 

måste den snarast kallas till en föreningsstämma där stämman får ta ställning till om föreningen 

ska likvideras eller inte (Lundén et al, 2088). Om beslut fattas om frivillig likvidation ska 

föreningen anmäla detta till bolagsverket. Om likvidationen sker tvångsmässigt sker anmälan av 

tingsrätten till bolagsverket. Efter detta utses en likvidator, dennes uppgift är att ta reda på alla 

borgenärer, avsluta bostadsrättsföreningens verksamhet, göra ett bokslut, sälja tillgångar, betala 

av skulderna samt dela ut eventuellt överskottet. Om försäljningen inte räcker till föreningens alla 

skulder ska likvidatorn ansöka om att föreningen försätts i konkurs (Ibid.). 

 

Att en bostadsrättsförening försätts i konkurs innebär att des verksamhet upphör och att dennes 

skulder avvecklas. Detta kan ske både på ansökan av föreningen själv eller komma från en 

fordringsägare (Lundén et al, 2008). För medlemmen innebär detta att denne förlorar sin 

bostadsrätt, men får ofta bo kvar i lägenheten som hyresgäst. Skattemässigt behandlas det som 

om bostadsrätten sålds (för 0 kr), och ägaren får göra avdrag för detta som en kapitalförlust i sin 

deklaration. Märk här att bostadsrättsinnehavaren dock inte blir betalningsskyldig för föreningens 

skulder, utan endast för sina egna eventuella lån på den före detta bostadsrätten. Vid 
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försäljningen genomgås ungefär samma procedur som vid likvidation, med skillnaden att 

konkursen sköts av en konkursförvaltare (Ibid.). För att undvika personligt betalningsansvar 

brukar konkursansökan ofta komma direkt från föreningen på initiativ av styrelsen. I dessa fall 

brukar inte tingsrätten göra någon större undersökning i frågan. Utan den försätter föreningen i 

konkurs då denne inte har någon anledning att betvivla dess riktighet. Skulle dock ansökan 

komma från någon annan kräver tingsrätten normalt en ordentlig konkursförhandling innan ett 

beslut fattas (Ibid.).  
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3.11  Sammanfattning teori 

 

Det finns tre viktiga makroekonomiska parametrar att ta hänsyn till vid värdering av ett lämpligt 

marknadspris samt för att kunna avgöra om föreningen går bra. För det första är det BNP, som är 

ett mått på landets välfärd. Konjunkturen, som beskriver om ekonomin befinner sig i en uppgång 

eller nedgång. Det sista är räntan, som är priset på pengar. Eftersom de flesta 

bostadsrättsföreningar och bostadsrätter finansierar kapitalunderskottet med lån är räntan en 

viktig parameter (Fregert et al., 2005) (Oxenstierna, 2008). 

 

Fastighetsmarknaden lyder under den allmänna mikroekonomiska teorin om hur utbud och 

efterfrågan styr jämviktspriset som i det här fallet är marknadspriset på en överlåten fastighet. 

Dock har det vissa speciella anpassningar specifikt anpassat för fastighetsmarknaden och 

bostadsrätter (Lind et al., 2008). 

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter nyttjanderätt av bostad i form av 

bostadsrätt, åt sina medlemmar (Lundén, 2005). Det är svårt att begränsa fastighetsmarknaden, då 

det är en mycket speciell marknad. Under den så kallade fastighetsmarknaden föreligger 

åtskilliga delmarknader. Hur Indelningen av marknaden görs grundar sig ofta i syftet av 

segmenteringen. Det vedertagna måttet att jämföra bostadsrätter är, pris per kvadratmeter 

(Pris/kvm) (Isacson, 2006). En metod som dock ofta kommer i skymundan är att räkna ut 

bostadsrättens marknadsvärde i förhållande till föreningens ekonomi (Ibid.). Alla 

bostadsrättsföreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning, och det är 

bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för att så sker (Lundén et al., 2008). Redovisningen 

ger också utomstående en möjlighet att bedöma hur bostadsrättsföreningen sköts. 

 

I årsredovisningen finns underhållsfonderna, den för inre och den för yttre underhåll. Dessa kan 

av olika föreningar benämnas olika, men innebörden är den samma (Lundén et al., 2008). 

 

Soliditet och likviditet är de mest grundläggande och vitala nyckeltalen som det pratas om när ett 

företags eller förenings betalningsförmåga skall mätas. Kort sagt kan sägas att soliditeten mäter 

betalningsförmågan hos föreningen på långsikt, medan likviditeten mäter betalningsförmågan på 

kort sikt (Nordlund, 2008).  

 

Har styrelsen anledning att misstänka att föreningen inte kommer att kunna betala sina skulder 

måste den snarast kallas till en föreningsstämma där stämman får ta ställning till om föreningen 

ska likvideras eller inte. Om en bostadsrättsförening däremot försätts i konkurs innebär att des 

verksamhet upphör och att dennes skulder avvecklas. Detta kan ske både på ansökan av 

föreningen själv eller komma från en fordringsägare (Lundén et al, 2008). 

 

För att kunna se om dessa teoretiska faktorer påverkar priset på bostadsrätter vid en viss tidpunk 

och i så fall vilka faktorer av dessa som sticker ut från mängden går vi vidare till empirin. I 

empirin kommer årsredovisningar samt överlåtelselistor granskas med hjälp av information från 

branschfolk. Denna teori kommer sedan vägas mot empirin i analysen, då vi jämför de olika 

undersökningsobjekten med hjälp av de teoretiska och empiriska faktorerna.  
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4 Empiri 
______________________________________________________________________ 

Detta kapitel kommer att behandla de intervjuer som utförts för studiens syfte samt granskning av 

de olika bostadsrättsföreningarna. Kapitlet kommer att disponeras så att respondenterna samt 

undersökningsobjekten delas upp var för sig så det underlättar granskningen av samtliga objekt 

och respondenter. 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Intervjuobjekt 

I vår studie intervjuades tre olika företag med stark koppling till bostadsrättsmarknaden i 

Göteborg. Intervjuerna var grundläggande för att skapa förstålelse om fenomenet i 

problemformuleringen finns i praktiken eller endast är ett litterärt problem. Nedan följer en 

sammanfattad redovisning av de tre intervjuerna samt en kortare redogörelse av företagen. 

 

4.1.1  Stadshem 

Stadshem är en mäklarbyrå som inriktar sig på bostadsrätter i äldre fastigheter och med visst 

kulturarv i Göteborgs stad. Byråns affärsidé bygger på at förmedla hem med hög kvalité istället 

för kvantitet (Stadshem, 2010). 

 

Vi förmedlar hem med en historia 

(Stadshem, 2010) 

 

Christina Arnesdotter och Hanna Carlsson är båda registrerade fastighetsmäklare på stadshems 

kontor i Bagaregården, Göteborg, där den öppna intervjun skedde. De berättar att i dagsläget 

råder extremt lågt ränteläge och ett extremt lågt utbud av bostadsrätter vilket gör att 

marknadspriserna har skjutit i taket. Den låga räntan är rekordlåg till följd av den 

lågkonjunkturen som rått i landet det senaste året. Trots att de båda vart mäklare i många år har 

de inte tidigare stött på en sådan het marknad. Arnesdotter menar att det idag är säljarens 

marknad.  

 

När vi frågar om tillvägagångssättet vid värdering av bostadsrätter berättar de båda att de 

använder sig av schablonmetoder. Det vill säga att de använder sig av pris/kvm jämfört med 

andra sålda objekt i området. Stadshem Bagaregården är koncentrerat på ett så litet geografiskt 

område med många sålda objekt att det är gott om jämförelseobjekt. Efter ett tag i branschen lär 

sig mäklaren att snabbt se ett lämpligt pris på bostadsrätten. Mäklaren känner även till 

föreningarna i området och känner till ekonomiska problem, då de har god kontakt med styrelsen. 

Vid extremt säregna objekt som stora och exklusiva våningar hyr de in externa värderingsmän. 

Detta berör dock oftast bostadsrätter inne i centrala Göteborg. Det är svårt att värdera gamla 

våningar på flera hundra kvadratmeter, där det egentligen inte finns kvar andra exakta objekt. 

Vissa har kvar kakelugnar, andra har balkong, vissa är av stort renoveringsbehov medan andra är 

nyrenoverade. Detta problem uppstår inte med nybyggda bostadsrätter där det alltid finns 

jämförbara objekt.    
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Carlsson berättar angående bostadsrättsföreningars ekonomi att oavsett om 

bostadsrättsföreningarna inte är likvida eller solida speglas inte detta på avgifterna i dagsläget, då 

föreningen inte har några större räntekostnader för sina långfristiga skulder. Det är inte troligt att 

föreningarna skulle råka ut för betalningsproblem under rådande marknadsläge. Det 

spekulanterna behöver göra är att ta hänsyn till kommande räntehöjningar när de granskar 

föreningarnas årsbokslut. De berättar att det är sällan köpare till bostadsrätter vill att mäklaren 

gör boendekalkyler eller informerar om ekonomiska förändringar i föreningens ekonomi. 

Carlsson menar att köpare av bostadsrätter är mer intresserade av byggtekniska förändringar i 

föreningen. Då köpare av bostadsrätter verkar se byggprojekt av större vikt än de ekonomiska 

förändringarna. Det är sällan byggprojekten kopplas ihop att de kan leda till framtida 

kapitaltillskott.  Den vanligaste fråga som möjligt berör föreningens ekonomi är om avgifterna 

kommer att höjas kommande år. Hade mäklarna gjort boendekalkyler oftare hade det vart lättare 

att informera om föreningens ekonomi och hur detta kommer att påverka framtida underhåll, 

investeringsmöjligheter samt avgiftsförändringar. Vid försäljning av bostadsrätter där mäklarna 

anar problem med föreningens framtida ekonomiska förmåga speglar de detta på utgångspriset. 

Vid budgivning varnar de också spekulanterna för risken med investeringen. Det är dock köpare 

och säljare som i slutänden avgör köpeskillingen menar Arnesdotter. Därför kan mäklaren inte 

göra mer än varna, vilket många köpare inte tar på allvar om de har bestämt sig för lägenheten.  

 

4.1.2 Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyrån tillhör Swedbank och är den mäklarbyrån som säljer mest bostäder i Sverige. 

Kontoret för vår intervju ligger vid Sankt Sigfridsplan i Örgryte, Göteborg. Deras marknad består 

av bostadsrätter, radhus och villor i östra centrum (fastighetsbyrån, 2010). Anna Ståhl har tidigare 

jobbat som projektledare för nyproduktion och är idag kontorskoordinator på byrån. Ståhl berättar 

mycket om hur bostadsrättsföreningar kan välja att dela upp lånen för fastigheten. Hon menar att 

det idag blir allt vanligare att bostadsrättsinnehavaren tar på sig större delen av föreningens lån, 

vilket medför möjligheter till skattereduktion på ränteavgifterna. På detta sätt har 

bostadsrättsägaren större möjlighet att påverka bindningstider och fördelning av lånen och kan på 

detta sätt hålla ner boendekostnaden. Ståhl menar dock att detta kan bidra till segmentering inom 

bostadsrättsföreningen och i samhället. Det kan medföra problematik i framtida nyupplåning vid 

investeringar då medlemmarna i föreningen har olika ekonomiska förutsättningar och 

belåningsgrad för sin bostadsrätt. Detta har till i dagsläget endast gällt nyproduktion men blir 

numera allt vanligare genom att bostadsrättsmedlemmarna skuldsanerar föreningen och strimlar 

lånen på medlemmarna säger Ståhl.  

 

Hon poängterar att oavsett hur rätt det än känns på visningen måste ekonomin ligga i fokus. Detta 

ger hon exempel på då hon beskriver en förening som dubblat årsavgiften efter ett omfattande 

underhåll. Detta utan någon större förvarning till mäklaren, vilket medförde en stor besvikelse för 

nytillkomna medlemmar. Detta hade kunnat undvikas om spekulanterna hade ifrågasatt om den 

yttre reparationsfonden var tillräckligt stor för det underhåll som skulle utföras. Eftersom det inte 

fanns avsatta medel för ändamålet var alternativen antingen att medlemmarna fick gå in med 

kapitaltillskott eller ökning av föreningens lån och en avgiftsökning. Då det inte är säkert att all 

medlemmar kan bidra till kapitaltillskottet är det säkrast att höja avgiften. 

 



 

  
Sida 25 

 
  

4.1.3 HSB 

HSB är en kooperativ medlemsorganisation som arbetar med byggande och förvaltning av 

fastigheter. Med sina 535 000 medlemmar och 3 900 bostadsrättsföreningar är det Sveriges 

största bostadskooperativ. HSB ägs av sina medlemmar, och varje medlem har i regel en röst, 

vilket gör att de kan påverka organisationens beslut. HSB’s mål är inte att göra någon ekonomisk 

vinst, utan allt överskott går tillbaka till att förbättra medlemmarnas boende eller nyproduktion av 

bostäder (HSB, 2010). Dan Hillskär är ekonomiansvarig för HSB’s huvudkontor vid Första 

Långgatan i Göteborg, där intervjun hålls. Hillskär berättar om organisationen och dess olika 

roller i fastighetsbranschen. Han berättar att för bostadsrättsföreningar erbjuder de alla former av 

förvaltning. Bostadsrättsföreningen kan välja att vara en HSB förening, då HSB förvaltar alla 

delar av föreningen eller så kan föreningen dela upp förvaltningen på olika förvaltare. Hillskär 

anser dock att det är bra för en bostadsrättsförening att samma företag förvaltar hela föreningen, 

då det blir rakare och kortare kommunikation. Han tycker också att bostadsrättsföreningar bör 

välja att ha extern förvaltning då medlemmarna i föreningen är lekmän och inte specialiserade på 

uppdraget. Han menar också att det är vanligt förekommande att föreningar har en styrelse som 

inte är kompetent för uppdraget. För att ha en fullt kompetent styrelse krävs det att den innehåller 

personer med kompetens inom ekonomi, juridik och bygg. Om föreningen anlitar HSB bidrar de 

med personal specialiserade för ändamålet. Han menar att det är viktigt att styrelsen vet vad de 

gör när det gäller den ekonomiska förvaltningen och planeringen av framtida underhåll samt att 

avsättningar för detta görs. Han menar att små, äldre föreningar som själva förvaltar föreningens 

ekonomi ofta för en ekonomisk politik där de tar en dag i taget. Denna typ av politik kan sätta 

föreningsmedlemmarna i en mycket negativ ekonomiskt situation. Hillskär berättar om två olika 

situationer där detta kan förekomma. Den ena situationen är då föreningen behöver göra ett större 

underhåll av fastigheten men inte har tillräckligt med likvider i sin underhållsfond. För att kunna 

finansiera underhållet måste de få ett kapitaltillskott. Detta sker antingen genom att ta upp större 

lån eller att medlemmarna gör ett kapitaltillskott till föreningen. I det första fallet då föreningen 

höjer lånen på fastigheten måste de sedan höja avgifterna för medlemmarna för att kunna 

finansiera de högre ränteutgifterna. En högre avgift påverkar marknadsvärdet på bostadsrätterna 

negativt, vilket gör att de som inte bott i fastigheten så länga kanske inte kan få ut samma 

köpeskilling för bostadsrätten när de säljer den som de betalade för den. I det andra fallet där 

föreningen väljer att varje medlem får bidra med ett kapitaltillskott till föreningen leder till att en 

del medlemmar måste låna upp detta på sin bostadsrätt. De som är maximalt belånade har inte 

denna möjlighet. Att betala in kapitaltillskott till föreningen gör att många i föreningen i 

slutändan kommer ha betalt mer för sin lägenhet än själva marknadsvärdet på bostadsrätten. 

Hillskär menar att det inte är lätt som lekman i styrelsen att avgöra hur mycket som är rimligt att 

sätta av varje månad till underhållsfonderna. Eftersom den som bor i fastigheten idag, kanske inte 

har tänkt bo där om ett antal år, när underhållet skall ske, och kanske inte vill vara med och 

sponsra till detta. Den som väljer att ta ut höga avgifter från medlemmarna i föreningen blir inte 

heller speciellt populär bland de övriga medlemmarna, som också är dennes granne. Av dessa 

anledningar är det bättre att utomstående personer med rätt kompetens får ta hand om 

förvaltningen, särskilt den ekonomiska. Hillskär poängterar slutligen att om en 

bostadsrättsförening har HSB som förvaltare, behöver de boende inte oroa sig för saker som de 

ovan nämnda, då alla HSB föreningar håller en jämn standard. 
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4.2 Bostadsrättsföreningar 

I studien granskas fyra olika föreningars årsredovisning för att kunna ta fram nyckeltal som är 

relevanta för att kunna analysera föreningarnas ekonomiska situationer och förutsättningar. 

Studien är baserad på överlåtelser och årsredovisningar från 2009. Förändringar i pris/kvm låg 

stadigt och varierade inte anmärkelsevärt under året (se sanningskriterier). 

4.2.1 Brf Arborraren 

Arborraren är en bostadsrättsförening som byggdes 1948 med 102 lägenheter. Adresserna ligger 

på Ernst Torulfsgatan 13-23 i området Munkebäck i Göteborg. Under 1990-1991 genomgick 

ombyggnad av badrum och kök samt tillbyggnad med 40 nya lägenheter (HSB, 2010). 

Föreningen har nu en yta om 7 831 kvm, samt tillgång till 36 parkeringsplatser. Det finns 

grillmöjligheter på föreningens gemensamma innergård samt en övernattningslägenhet som kan 

hyras av medlemmarna till ett förmånligt pris (HSB, 2010). Arborraren har under 2008 uppfört 

två miljöhus som är tänkta att ge en ekonomiskare, effektivare och miljövänligare sophantering. 

Det har även köpts in två tvättmaskiner och en torktumlare. Fastighetsskötseln sköts av HSB 

sedan augusti 2007 (Arborraren, 2008). 

 

Resultatet efter finansiella poster i föreningen ligger på en stabil nivå de senaste 5 åren (2004- 

2008) bortsett från ett mindre minusresultat 2006 (Arborraren, 2008). Bakgrunden till 

minusresultatet 06 är oklart. Även årsavgiften får ses som stabil under motsvarande period då den 

genomsnittligt endast har höjts med ca 4 % över en femårsperiod (inflationshöjning). Den yttre 

reparationsfonden har i genomsnitt ökat med ca 555 000 kr/år eller 70 kr/kvm/år mellan 2004-

2008. År 2008 avsattes 786 000 kr eller ca 100 kr/kvm samt att föreningen utnyttjade 190 923 kr 

ur samma fond (Arborraren, 2008). Fonden uppgår på balansdagen till 4 915 715 kr (Arborraren, 

2008), vilket motsvarar 628 kr/kvm. Däremot redogör inte föreningen för någon inre 

underhållsfond (Arborraren, 2008).  

 

Skulderna i föreningen uppgår till ca 7 211 kr/kvm med en genomsnittlig ränta om ca 4,75 % på 

de långfristiga skulderna. Bindningstiden är i genomsnitt ca 1 år och 10 månader (Arborraren, 

2008). Det skall dock nämnas att det största lånet som även hade längst bindningstid också är det 

som vid balansdagen hade den lägst ränta om 3,97 % (Arborraren, 2008). Arborrarens 

långfristiga skulder är även uppdelade på 3 olika kreditinstitut, detta stödjer även deras utsago om 

att styrelsen aktivt strävar efter en god lånebild (Arborraren, 2008). Då detta tyder på att de när 

ett lån ska omförhandlas söker sig till den kreditgivare som för tillfället ger dem fördelaktigast 

villkor. Räntekostnaderna för kortfristiga skulder är i sammanhanget så låga i brf Arborraren att 

dem helt bortses ifrån. Det framgår även av resultaträkningens not 2 (drift) att 

bostadsrättsföreningens byggnader är uppförda på en tomträtt. Det framgår dock inte när 

avgälden för denna ska omförhandlas Årsredovisningen (2008) är godkänd och undertecknad av 

två revisorer, utvalda av föreningen samt HSB riksförbund (Arborraren, 2008).  

 

Under 2009 överläts 20 lägenheter i brf Arborraren till ett genomsnittligt pris per om ca 18 796 

kr/kvm. Det finns dock misstanke om benefika inslag i överlåtelserna som skedde 2009-05-07 

samt 2009-04-24. De överläts för 10 971 kr/kvm samt 11 761 kr/kvm, vilket är nästan 42 % lägre 

en genomsnittet under perioden. Utan dessa överlåtelser finner vi ett genomsnitt på 19 188 

kr/kvm. Under 2008 har årsavgiften i genomsnitt legat på 835 kr/kvm/år. Avgiften har inte höjts 

efter räkenskapsårets slut (Arborraren, 2008). Driftkostnaderna för fastigheten budgeteras 2010 
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till 3 745 925 kr, vilket blir 526 kr/kvm/år (Arborraren, Budget 2010). 

 

4.2.2 Brf Björkekärr 

Bostadsrättsföreningen Björkekärr innehar tomträtterna 117:1-124:1, med adressen Trätorget 1, 

Göteborg. På dessa tomter uppfördes 1956-57 13 stycken boningshus med sammanlagt 474 

lägenheter samt 40 radhus . Utöver detta äger föreningen 22 lokaler med hyresrättskontrakt och 

garageplatser samt parkeringsplatser. Föreningen har en festlokal samt en gästlägenhet som 

medlemmarna kan hyra vid behov. Enligt 2008 års årsredovisning hade föreningen 513 

medlemmar och under året överläts 48 lägenheter. Under räkenskapsåret har föreningen avslutat 

ett större underhåll med stambyte samt badrumsrenovering i samtliga radhus. I 

förvaltningsberättelsen framgår att föreningen under detta räkenskapsår har slutfört projekt som 

belastat föreningens ekonomi hårt och det är först i denna resultaträkning resultatet av underhållet 

samt investeringarna kan utläsas. Föreningen menar att de inte riktigt vet hur föreningens 

kapitalkostnader skall finansieras i framtiden. Detta med tanke på den finansiella oron som råder 

på marknaden. De menar dock att det kommer finnas klarhet i detta vid årets bokslut. De har 

dock fått en lägre energikostnad till följd av investeringarna då de isolerat fjärrvärmeledningarna. 

Under -09 planerar de ett större underhåll med taken flerbostäderna. Detta inkluderar byte av 

takpannor, läkt samt takpapp. De planerar också att kakla om tvättstugorna samt konvertera en 

lokal till bostadslägenhet (Björkekärr, 2008). 

 

Björkekärr redogör i sin årsredovisning (2008) endast resultat ett år tillbaka, alltså för 

räkenskapsåret 2007 & 2008. Detta gör att det blir svårt att få en historisk bakgrund av 

föreningens redovisade resultat och se om det ligger stabilt över tiden. Med tanke på brf 

Björkekärrs omfattande ombyggnader de senaste 3 åren skulle ett resultat från 2005 vara 

missvisande. Under ombyggnaderna har några hus fått en avgiftsrabatt om 4 %. Samtliga rabatter 

har upphört efter avslutat arbete (Björkekärr, 2008). Under renoveringstiden höjdes  årsavgiften 

med 25 % och det finns inplanerade avgiftshöjningar under 2009 (Björkekärr, 2008). Med den 

inplanerade höjningen kommer avgiftshöjningen sedan byggstarten att vara drygt 30 % eller 

<33,75 % ( (1,25x1,07)-1= 0,3375=33,75 %). Innan ombyggnaden startade (2005) informerades 

dock medlemmarna om att avgifterna skulle komma att höjas med ca 30 %, så detta torde inte 

komma som någon chock för dem. I årsredovisningen kan även utläsas att avgiften kommer att 

höjas med inflationen de kommande åren.  Nettoomsättningen för de redovisade åren skiljer sig 

omfattande mot varandra både vad det gäller årsavgifter och hyror. Anledningen till detta är 

oklar.  

 

Vad det gäller den yttre reparationsfonden har det de två senaste åren avsatts i snitt 2 611 000 kr, 

vilket motsvarar ca 1,34 % av byggnadernas taxeringsvärde eller 81 kr/kvm. Underhållsfonden 

uppgår i dagsläget till 17 065 742 kr (Björkekärr, 2008), dock finns det i budgeten (2010) redan 

inplanerat en avlyftning om 10 887 000 kr. Efter denna avlyftning kommer då fonden innehålla 6 

178 742 kr eller 191 kr/kvm. brf Björkekärr redogör inte för någon inre reparationsfond i sin 

årsredovisning (2008). Om taxeringsvärdet stämmer är byggnader och mark i föreningen 

belånade till ca 52 % av marknadsvärdet.  

 

Den genomsnittliga räntan på brf Björkekärrs långfristiga skulder uppgår under 2008 till 4,31 %. 

Utav dessa utgörs fortfarande en mindre del av byggnadskreditiv (Björkekärr, 2008). Samtliga 
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lånen löper ut 2009-01-21. Den rörliga räntan i början av 2009 är 3,16 %, men detta utesluter inte 

att föreningen framöver kommer binda sina lån. Föreningens långfristiga skulder är tagna hos 

samma kreditinstitut och det finns ingenting som tyder på att byggnadskreditivet är taget någon 

annanstans. Soliditeten i brf Björkekärr uppgår endast till ca 7,29 %, anledningen till detta kan 

vara nyupplåningar som skett i och med ombyggnationen de senaste åren. Likviditeten i 

föreningen uppgår till ca 32,44%. Ungefär hälften (5 814 537 kr) av de kortfristiga skulderna 

utgörs av leverantörsskulder till byggföretag för ombyggnationen. Dessa finansieras som nämnt 

med ett byggnadskreditiv.  

 

Föreningens byggnader är uppförda med tomträtt och avgälden för dessa har ökar med 487 310 kr 

från 2007 till 2008. Detta ger en indikation om att tomträtten nyligen har omförhandlats, men det 

är ingenting som det styrks i årsredovisningen (2008). Brf Björkekärr hyr även ut en del lokaler, 

butiker, förråd, garage och parkeringsplatser. Dessa utgör dock så liten del av nettoomsättningen 

att risken att klassas som en oäkta förening är obetydlig. Årsredovisningen (2008) är 

undertecknad av två revisorer, valda av Björkekärr och HSB riksförbund (Björkekärr, 2008). 

 

Under 2009 har det i brf Björkekärr överlåtits 52 lägenheter och tre radhus, i arbetet redogörs 

endast för lägenheterna och radhusen exkluderas i siffrorna. Priset/kvm har varit ca 22 454 

kr/kvm i snitt under 2009 och den genomsnittliga årsavgiften/kvm varit 610 kr. Dock finns det 

två överlåtelser som avviker kraftigt (97 % resp. 52,24%) från genomsnittet dessa överlåtelser 

skedde 2 resp. 16 mars 2009. De överläts för ett kvadratmeterpris om 712 kr respektive 11 729 

kr. I dessa överlåtelser finns stark misstanke om benefika inslag eller universalfång. Om båda 

dessa överlåtelser exkluderas från undersökningen finner vi ett kvadratmerpris på 23 103kr. 

Skillnaden för avgiften blir som förväntat inte nämnvärt förändrad medan priset/kvm ökar med 

649 kr eller ca 2,89 %. Driftkostnaderna år 2010 för fastigheterna i Björkekärr är budgeterade till 

14 885 662 kr detta motsvarar 905 kr/kvm (Björkekärr Budget, 2010). 

 

4.2.3 Brf Kaggeleden 

Bostadsrättsföreningen Kaggeleden utgörs av fastigheten Kålltorp 125:3 med adressen 

Kaggeledsgatan, 38 D, 416 74, Göteborg (Kaggeled, 2007/2008). Föreningen består av fyra 

punkthus om 3 100 kvm (Kaggeled Budget, 2010) med 40 lägenheter och 59 medlemmar, 

vardera med två förråd. Lägenhetsfördelningen är nio stycken två rums lägenheter, 27 stycken tre 

rummare och fyra stycken fyror. Till fastigheten tillhör även två sophus. Föreningen äger inga 

kommersiella lokaler. I fastigheten har bevittnats fuktskador till följd av problem med 

dräneringen. Under året har dräneringen renspolats och sökningar efter läckage har gjorts. 

Ärendet ligger vid bokslutet hos advokatbyrå för dialog med HSB och Skanska. Nya byggnader 

skall uppföras i anslutning till föreningens fastighet vilket kommer att medföra nedskärningar av 

föreningens parkeringsplatser (Kaggeleden, 2007/2008). 

 

Resultatet i brf Kaggeled har de senaste fem åren legat på ett jämnt och positivt resultat 

(Kaggeled, 2007/2008). Årsavgiften får också anses vara på en stabil nivå då den endast ökat med 

ca 4,9 % över en fem års period (03/04- 07/08). Föreningen redogör inte för någon inre 

reparationsfond i sin årsredovisning 2007/2008. Den yttre reparationsfonden har i snitt ökat med 

316 000 kr/år de senaste fem åren (03/04-07/08). Vid bokslutet redovisas att det avsattes 295 000 

kr till den yttre reparationsfonden vilket motsvarar ca 0,92 % av byggnadernas taxeringsvärde 
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eller 95 kr/kvm enligt årsredovisningen 2007/2008. Den yttre reparationsfonden har inte 

utnyttjats under räkenskapsåret 2007/2008 och räkenskapsåret innan har endast ett mindre belopp 

utnyttjats (2349 kr). Anledning är förmodligen att föreningens fastighet är relativt nybyggd vilket 

bidrar till minskade reparations och underhållsbehov. På balansdagen uppgår fonden till 1 645 

908 kr eller 531kr/kvm (Kaggeled, 2007/2008 & Kaggeled Budget, 2010).  

 

Soliditeten i föreningen är 49,39%. Vad gäller föreningens likviditet är denna omfattande på 390 

%, med denna likviditet kan omsättningstillgångarna täcka de kortfristiga skulderna nästan 4 ggr. 

Räntan på föreningens långfristiga skulder är på balansdagen 4,29 % med en genomsnittlig 

bindningstid om ca tre år och fem månader (Kaggeled, 2007/2008). Den genomsnittliga räntan 

under året har dock varit 4,15 %, detta med anledning av att två lån om sammanlagt 9 500 000 kr 

på balansdagen ligger med rörlig ränta. Utöver detta framgår det av årsredovisningen 2007/2008 

att ett lån om drygt 3,2 miljoner löper ut om sex månader. Om föreningen inte binder något av 

sina lån innebär detta nästan 13 miljoner kronor i rörliga lån. Med de 40 lägenheter som 

föreningen innehar motsvarar det ett snitt om ca 318 000 kr/lägenhet. Årsredovisningen 

2007/2008 är undertecknad och godkänd av två revisorer, en vald av Brf Kaggeleden och en 

utsedd av HSB riksförbund (Kaggeleden, 2007/2008). 

 

I Brf Kaggeleden har det under 2009 överlåtits fyra bostadsrätter med ett genomsnitt på ca 16 

891kr/kvm. Tre av dessa lägenheter ligger med endast en skillnad om 651 kr/kvm, medan en av 

lägenheterna har en lägre summa, ca 19 % lägre än genomsnittet (13 658 kr/kvm). Det går inte 

heller att utläsa att det skulle ha gjort någon skillnad i pris/kvm när under 2009 överlåtelsen 

skedde. Under räkenskapsåret låg årsavgiften i Brf Kaggeleden på 827kr/kvm/år, dock har den 

efter detta räkenskapsår höjts med 2 % till en nivå på 844 kr/kvm/år (Kaggeleden, 2007/2008). 

Driftkostnaderna för fastigheten är för 2010 budgeterade till 1 215 414 kr vilket motsvarar ca 362 

kr/kvm (Kaggeled Budget, 2010). 

 

4.2.4 Brf Fiolen 

Bostadsrättsföreningen Fiolen ligger i östra Göteborg på fastigheten, Sävenäs 177:1 med 

adresserna Rosendalsgatan 27-29 och Smörslottsgatan 51-65 (Fiolen, 2008/2009). Byggnaderna 

har en totalyta på 6 993 kvm (Fiolen Budget, 2010). Föreningen har 87 lägenheter med 

tillhörande garageplats eller parkeringsplats. Utöver detta disponerar föreningen över en 

gästlägenhet. Under räkenskapsåret har föreningen främst arbetat med att slutföra brister och fel 

så väl tekniskt som ekonomiskt. Föreningen har under året utvärderat ett förslag om att införa i 

stadgarna en uppdelning av två andelstal. Det ena omfattas av driftkostnaderna och det andra av 

kapitalkostnaderna. Detta medför att medlemmarna frivilligt kan bidra med kapitaltillskott, vilket 

påverkar årsavgiften. Vilket gör att den enskilde medlemmen kan avgöra om den fortsatt vill ha 

sina lån i föreningen, eller själv ta över dessa. Om detta förslag går igenom medför det 

förändringar i medlemmarnas årsavgifter till föreningen. Inget större underhåll har skett under 

året, utan föreningen arbetar med att kunna säkerhetsgarantera fastigheten och slutför därför en 

rad mindre underhåll. Det fortsatta underhållet är i årsredovisningen fokuserat på ändringen av 

stadgarna (Fiolen, 2008/2009). 

 

Resultatet efter finansiella poster i Fiolen har den senaste fem års perioden sammantaget varit 

positivt även om det de två senaste åren har svängt kraftigt. Det negativa resultatet från 
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räkenskapsåret 2007/2008 tycks ha kompenserats med en avgiftshöjning om 15 % (Fiolen, 

2008/2009). Soliditeten i brf Fiolen är 59 %, dock överstiger anskaffningsvärdet det beräknade 

marknadsvärdet i förhållande till taxeringsvärdet vilket medför att den justerade soliditeten är 

lägre, på 56 %. Likviditeten ligger på 124 %, dock låg den vid förra bokslutet på 85 % (Fiolen, 

årsredovisning 2008/2009). Årsavgiften i föreningen har det sista året höjts kraftigt och 

årsavgiftsuttaget har ökat med 15 % från föregående år. De fyra senaste åren har avgiften 

sammanlagt höjts med 12,8 % (Fiolen, 2008/2009).  

 

Den yttre reparationsfonden har i snitt ökat med 253 500 kr eller 36 kr/kvm de fem senaste åren. I 

årsredovisningen (2008/2009) framgår att föreningen avser att avsätta 295 000 kr från 

räkenskapsåret, vilket motsvarar 0,36 % av byggnadernas taxeringsvärde eller 42 kr/kvm. Det 

redogörs inte i årsredovisningen (2008/2009) för någon inre reparationsfond.  

 

Under räkenskapsåret 2007/2008 har räntenivån i föreningen varit 4,57 % och till en 

belåningsgrad av fastigheterna mot beräknat marknadsvärde med taxeringsvärdet som 

utgångspunkt till 56 %. Det finns dock anledning att anta att vissa utav dessa lån har bundits om 

till lägre ränta under 2008/2009 och Fiolen har vid bokslutet 2008/2009 en genomsnittlig 

bindningstid om ca 4 månader. Brf Fiolen har även räntebidrag som under räkenskapsåret har 

sjunkit med ca 29 % till 289 841 kr. Föreningen förklarar dock att den lägre räntan under året har 

bidragit till att kompensera denna förlust (Fiolen, årsredovisning 2008/2009). Brf Fiolen planerar 

att amortera 57 420 kr nästkommande räkenskapsår vilket motsvarar 0,075 % av de långfristiga 

skulderna. Årsredovisningen (2008/2009) är godkänd och undertecknad av två revisorer, en vald 

av brf Fiolen och en utsedd av HSB Riksförbund (Fiolen, årsredovisning 2008/2009). 

 

Under 2009 överlät Fiolen fem lägenheter. Dessa lägenheter såldes för en genomsnittlig summa 

om ca 26 309 kr/kvm. De lägenheter som avviker mest från genomsnittet understiger snittet med 

ca 13,7% (22 693kr/kvm) och 11,4% (29 319kr/kvm). Under räkenskapsåret 2008/2009 hade 

Fiolen en årsavgift/kvm på 756 kr avgiften har inte heller höjts efter räkenskapsårets slut (Fiolen, 

2008/2009). Driftkostnaderna för föreningens fastigheter är 2010 budgeterade till 2 667 700 kr 

eller 381 kr/kvm (Fiolen Budget, 2010). 

 

4.3 Sammanfattning empiri 

I detta kapitel har övergripande de fyra undersökningsobjekten granskats med hjälp av 

information från intervjupersonerna. De tre intervjuerna resulterade i fördjupning om de 

teoretiska aspekterna i teorikapitlets delar om makro/mikroekonomi samt värdering av 

bostadsrätten. De fyra undersökningsobjektens årsredovisningar, överlåtelselistor samt budgetar 

har i detta kapitel lett fram till nyckeltal. Dessa nyckeltal sammanfattas i analysen (Figur 3). 

 

Mäklare från både Stadshem och Fastighetsbyrån talar om att spekulanter inte alltid verkar sätta 

sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi, utan mer ser till nära kommande avgiftshöjningar och 

underhåll. Detta fenomen är ännu tydligare hos yngre än hos äldre som ofta kan vara lite 

försiktigare på grund av erfarenhet. Arnesdotter på Stadshem talar även om att när det kommer 

till renoveringsbehov i föreningen är köparna mest oroade för de fysiska olägenheterna en 

renovering eller ombyggnation medför och har inte så mycket fokus på de ekonomiska 

konsekvenserna. Ståhl redogör även för att det blir vanligare att bostadsrättsföreningar placerar 
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en större del av eller hela föreningens lån på privatpersonen istället för föreningen, så kallad 

strimning av lånen. Fördelen med detta är att bostadsrättsinnehavaren själv har en möjlighet att 

binda sina lån när de själva behagar och att privatpersoner har en möjlighet att få skattereduktion 

av räntekostnaderna, något som föreningen inte får. Ståhl förklarar även att det förekommer 

mellanting, då olika bostadsrättsinnehavare inom samma förening delar upp lånen olika. Detta 

menar hon dock på kan skapa segregation inom föreningen, men är också en möjlighet för en 

spekulant som inte har lika stora möjligheter till kapitaltillskott som andra. Något som också alla 

mäklarna poängterar är att det i slutändan oftast är känslan för lägenheten som avgör huruvida 

intresse finns eller inte. Hillskär på HSB förespråkar att en bostadsrättsförening använder sig av 

en förvaltare till hela föreningen, då detta underlättar kommunikationen mellan förvaltaren och 

bostadsrättsföreningen. Föreningar som kanske inte har full kunskap inom den juridik, ekonomi 

och bygg som behövs för 

 

Att driva en bostadsrättsförening på ett effektivt sätt bör också ta hjälp med detta utifrån. När 

detta inte sker bidar det ofta till att styrelsen inte genomför en behövlig avgiftshöjning menar 

Hillskär, då de inte vill bli oense med grannar. På samma vis kan det vara svårt att motivera för 

en granne varför denna ska vara med och bidra till en yttre reparationsfond som inte kommer att 

utnyttjas förens om en längre framtid. I de föreningar som inte avsatt tillräckliga medel till dessa 

fonder finns det egentligen bara två alternativ menar Hillskär. Antingen tar föreningen upp lånen 

på fastigheten, med en avgiftshöjning som följd eller också får den enskilde 

bostadsrättsinnehavaren göra ett kapitaltillskott. I vilket fall menar Hillskär att det dock blir 

kostsammare i längden än om medlen finns i föreningens ekonomi och kan bedrivas löpande.  

 

Utav de föreningar som ingår i undersökningen är två något äldre (Arborraren & Björkekärr) och 

de andra två relativt nya (Kaggeleden & Fiolen). Även om det i Arborraren skedde viss 

nybyggnation under början av 1990-talet och i Björkekärr har genomförts omfattande 

ombyggnationer de senaste åren är ändå deras fastigheter som helhet av äldre karaktär 

(Arborraren, 2008) (Björkekärr, 2008). Vad gäller räntorna i de olika föreningarna är det 

Arborraren som har haft den högsta räntan på de långfristiga skulderna under året och även de 

som har fördelat sina lån på flest olika kreditinstitut, dess genomsnittliga bindningstid är inte 

heller speciellt lång (Arborraren, 2008). Den största av dessa föreningar är Björkekärr och de har 

under året gjort omfattande ombyggnader och har även lite kvar där. Detta har medfört stora 

kapitalkostnader och därigenom omfattande avgiftshöjningar. Även med dessa höjningar är det 

ändå dem som har lägst avgift av de föreningar vi jämför. Dock deklarerar de också för att 

avgiftshöjningarna inte är över och att avgiften de närmaste åren kommer att behöva höjas 

ytterligare. Björkekärr har även en del lokaler, butiker och parkeringsplatser som de hyr ut. Dessa 

utgör dock inte så stor del av inkomsterna att det finns någon risk att bostadsrättsföreningens 

skall klassas som oäkta. Det som här är oklart är hur långa hyreskontrakt de har på framförallt 

lokaler och butiker samt om de tror att det nu efter ombyggnaden kommer att finnas en möjlighet 

att höja dessa hyror (Björkekärr, 2008). 

Intressant är att Kaggeleden är den förening som har lägst pris/kvm trots att det är relativt 

nybyggda hus i den föreningen. En anledning till detta kan dock vara osäkerhet kring de 

fuktskador som uppstått under 2009 och att kostnaderna för dessa inte är helt utredda ännu, samt 

att avgiften i föreningen ligger i topp (Kaggeleden, 2007/2008). Det som avviker ytterligare är 

det att Fiolen har under året haft på förslag att ändra i stadgarna för att möjliggöra för 

medlemmarna att efter eget bevåg göra kapitaltillskott och därigenom sänka sin egen del av 

föreningens kapitalkostnader (räntekostnader). Det är även Fiolen som har klart högst 
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försäljningspris/kvm av dem fyra (Fiolen, 2008/2009). Driftkostnaderna i föreningarna skiljer sig 

också en del. Det kan utläsas en tydlig tendens att de nyare föreningarna även har en betydligt 

lägre driftkostnad för fastigheterna/kvm.  
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5 Analys 
______________________________________________________________________ 

  
I detta kapitel analyseras datan för att få fram relevant information som leder oss till resultatet. 

Vi sin författare varvar empiriskt och teoretiskt material med analytiska utvärderingar och väger 

dessa mot varandra. 

 _____________________________________________________________________ 

5.1 Marknadsanalys 

I fullständig konkurrens kan en köpare fordra jämviktspris på nyproducerade hus/bostadsrätter, 

alltså priset där skärningen mellan utbud och efterfrågan sker. Jämviktspriset skall i en 

fungerande konkurrens alltid justeras så att utbudet och efterfrågan är lika stora (Lind et all, 

2008). Vid intervjuerna framgår det att i dagsläget är marknadspriserna extremt höga till följd av 

det låga utbudet av bostadsrätter samt den rekordlåga räntan (Arnesdotter, 2010). 

Fastighetsmarknaden lyder under den allmänna mikroekonomiska teorin om hur utbud och 

efterfrågan styr jämviktspriset som i det här fallet är marknadspriset på en överlåten fastighet. 

Dock har det vissa speciella anpassningar specifikt anpassat för fastighetsmarknaden (Lind et all, 

2008). Svängningar i de makroekonomiska faktorerna kan kraftigt påverka 

bostadsrättsföreningarna, när bankerna har en låg räntenivå påverkar detta hushållen positivt 

(Oxenstierna, 2005). Mäklarna på stadshem manar att ett lågt ränteläge ökar köparnas entusiasm i 

budgivningarna som trissar upp marknadspriserna (Arnesdotter, 2010). Bostadsrättsföreningen 

påverkas på så sätt att dess lånekostnader för fastigheten blir lägre och medför att de kan utföra 

mer underhåll, eller lägga av mer pengar till reparationsfonder eller sänka avgifterna för 

medlemmarna. Allt detta påverkar bostadsrätten positivt och värdet ökar på marknaden (SEB, 

2010). Oavsett som bostadsrättsföreningen inte är likvida eller solida speglas inte detta på 

avgifterna, då föreningen inte har några större räntekostnader för sina långfristiga skulder. Det är 

inte troligt att föreningarna skulle råka ut för betalningsproblem under rådande marknadsläge 

(Stadshem, 2010). När räntorna höjs påverkar det bostadsrättsföreningen negativt. Föreningens 

lån blir dyrare och har de inte god likviditet bidrar detta till avgiftshöjningar för medlemmarna. 

Höga avgifter sänker marknadsvärdet. Samtidigt påverkar det den enskilde medlemmen som får 

högre kostnader för sina egna lån i bostadsrätten och en eventuell avgiftshöjning (SEB, 2010). 

5.2 Lägesanalys 

Eftersom samtliga undersökningsobjekt ligger i samma område och har samma förutsättningar 

gällande läge värderas de lika. Då undersökningsobjekten är så kallade HSB föreningar skiljer de 

sig inte åt i standard och krav på fastigheterna eller ekonomin (Hillskär, 2010). Till att börja med 

är varje objekt speciellt och har egna speciella särdrag. Inte ens nyproducerade objekt kan 

jämföras till fullo, då läget spelar roll. Läget är permanent och kan inte förändras. Läget kan ses i 

stort perspektiv och variera från olika kommuner till det lilla perspektivet som i vilken del av 

huset objektet ligger (Lind et all, 2008). Ofta finansieras kapitalunderskottet med 

lånefinansiering. Vilket gör att prisnivåer och lånevillkor utgör stor betydelse för 

marknadspriserna av fastigheter. Detta gör att de makroekonomiska indikatorerna spelar stor roll 

på prissättningen av fastigheter. Det är också en marknad med väldigt trögt utbud, då det inte 

omsätts så stor del av de fastigheter som finns. Fastighetsköpet är en process där många parter är 

inblandade. Det är inte bara köpare och säljare utan även en rad mäklare, besiktningsmän, 
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personal och rådgivare från kreditinstitut osv. (Ibid.). 

 

5.3 Hur bostadsrätter värderas på marknaden 

För att bedöma en bostadsrätts marknadsvärde behöver hänsyn tas till lägenhetens skick läge, 

standard och föreningens ekonomiska situation (Isacson, 2006). När det här talas om skick är det 

främst hur lägenheten ser ut och om t ex vitvaror är gamla och kanske snart kommer att behöva 

bytas ut, när ytskikt kommer att behöva ses över eller liknande. Detta är speciellt viktig vid en 

bostadsrättsaffär eftersom det är innehavaren själv som får stå kostnaderna för dessa. Även om 

det i vissa föreningar finns en inre underhållsfond att hämta pengar ur för dessa åtgärder är det 

inte säkert att medlen ur denna helt täcker kostnaderna. När det här talas om läge är det 

lägenhetens läge i byggnaden vilket medför utsikt, insyn och vart solen går upp/ner som är av 

betydelse. Innebörden av begreppet läge innebär också geografiskt vart byggnaden ligger. Vad 

finns det för närområde, kommunikationer, avstånd till mataffär, skola/dagis, apotek m.m.? 

Standarden är här vad lägenheten har för utrustning. Finns det tvättmaskin i lägenheten? Vad är 

det för spis/ugn, kaklade våtutrymmen, inglasad balkong, vad finns det för bredbandsmöjligheter 

m.m.? Standarden kan här vara en faktor som får sättas i förhållande till skicket.  

 

I föreningens ekonomiska situation är det inte bara föreningens lån som spelar in utan även 

fastigheternas skick och driftkostnader. Driftkostnaden är oftast svårast att uppskatta och blir 

därför åsidosatt. Det vanliga är då att endast avgiften och eventuella redan inplanerade 

avgiftshöjningar tas med i beräkningen (Isaksson et al, 2008). Föreningens ekonomi påverkar 

förövrigt framtida avgiftsuttag och därigenom är denna punkt av stor vikt för 

bostadsrättsinnehavaren. En bostadsrättsaffär är allt som oftast förenat med en stor andel lån. Av 

den anledningen är det av vikt att även ta med kostnaderna för detta (Ibid.). För att detta ska bli 

långsiktigt hållbara bör marknaden räkna med en räntenivå som är sannolik över tid och inte 

endast se till den nuvarande, därav har vi med stöd av flera bankers nuvarande rekommendationer 

antagit en ränta på 7,5 % (SEB, 2010).  

 

Vad det gäller avgiften är denna svårare att beräkna över tid. Det som en bostadsrättsinnehavare 

då får räkna med är att avgiften kommer att följa inflationen över tiden och att en höjning med 

denna får anses som normal. Det som sedan får göras är att försöka utforska huruvida avgiften 

kommer att höjas mer än denna. Här gäller det att se till bl.a. belåningsgrad av framförallt 

fastigheten. Om föreningen är i behov underhåll och pengarna till dessa inte finns direkt i 

föreningens omsättningstillgångar är en nyupplåning lämpligast att göra dessa med fastigheten 

som säkerhet för att få en så förmånlig ränta som möjligt. Ur kreditgivarens synvinkel är det 

emellertid inte fördelaktigt att belåna denna till samma nivå som t ex en villa eller en bostadsrätt 

då om fastigheten skulle behöva säljas exekutivt (genom utmätning) är en trolig köpare en 

fastighetsförvaltare med indikationen att upplåta hyresrätter i fastigheten och en sådan köpare har 
inte samma betalningsförmåga som en bostadsrättsförening (Isaksson, 2008). 

 

5.4 Jämförelse av bostadsrättsföreningarnas ekonomi 

 
För att jämföra bostadsrätterna i de respektive föreningarna ser vi till hur mycket lån köparen tar 

på sig när han/hon övertar bostadsrätten. Till marknadspriset/kvm adderar vi föreningens 
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skuld/kvm som sedan subtraheras med underhållsfonden/kvm. På detta sätt får vi fram hur stor 

skuld köparen tar på sig, samt att vi tar bort den del som tidigare innehavare har betalat till 

framtida underhåll. På denna summa räknar vi sedan ut räntekostnaden på denna summa och 

lägger efter det till fastighetskostnader/kvm/år. Som räntesats antar vi den tidigare 

rekommenderade 7,5 % och om vi antar att investeraren även har denna räntesats som kalkylränta 

för annan investering har det ingen betydelse om eller hur mycket lån köparen behöver ta till 

bostadsrätten. På räntekostnaden lägger vi sedan till fastighetskostnaden/kvm/år för att få fram 

vad bostadsrättsinnehavaren indirekt betalar för sin bostadsrätt. 

 

Efter att detta är gjort kommer vi att analysera olika ekonomiska mått som föreningen har för att 

se hur dessa kan komma att påverka föreningens ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv. Det som 

här framförallt är av intresse är om föreningen har ett budgetunderskott eller budgetöverskott, det 

är här inte det enskilda åter som är intressant utan trenden (Lundén et al, 2008). Andra intressanta 

mått är den justerade soliditeten, likviditeten, belåningsgrad, avsättning till yttre underhållsfond 

och hur underhållsfonden disponeras under tiden den inte tas i anspråk. 

 

5.4.1 Kostnad/kvm/år 

 

Arborraren     Kaggeled 

Pris/kvm  +19 923 kr  Pris/kvm  + 16 891 kr 

Skuld/kvm  +  7 211 kr  Skuld/kvm  +   9 886 kr 

Underhållsfond -      628 kr  Underhållsfond/kvm -       531 kr 

   =26 506 kr    

 = 26 246 kr 

 

26 506 x 7,5 % = 1 988 kr  26 246 x 7,5 % =    1 968 kr 

Fast. kost/kvm/år =    526 kr   Fast. kost/kvm/år =       362 kr 

      2 514 kr/kvm/år   

       2 330 kr/kvm/år 

 

 

 

Björkekärr     Fiolen 

Pris/kvm  +23 103 kr  Pris/kvm  +26 309 kr 

Skuld/kvm  +  6 744 kr  Skuld/kvm  +11 141 kr 

Underhållsfond -      191 kr   Underhållsfond -      145 kr 

   = 29 656 kr    

 =37 305 kr 

 

29 656 x 7,5 % = 2 224 kr  37 305 x 7,5 % = 2 798 kr 

Fast. kost/kvm/år =    905 kr  Fast. kost/kvm/år =    381 kr 

      3 129 kr/kvm/år    

     3 179 kr/kvm/år 
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5.4.2 Budget överskott/underskott 

Föreningarna har oftast här ett överskott mellan vad dem budgeterar i kostnader jämfört vad de 

har i intäkter. Detta överskott är till för att täcka oförutsedda utgifter och för att öka avsättningen 

till den yttre underhållsfonden.  Björkekärr har dock ett budgeterat underskott för det 

nästkommande året om 234 kr/kvm (Björkekärr budget, 2010) och anledningen till detta är 

sannolikt de stora ombyggnader som har skett i föreningen då den stora skillnaden mot tidigare 

budget är planerade underhåll. Om vi och andra sidan räknar bort den kostnaden eftersom denna 

kostnad täcks av den tidigare uppbyggda underhållsfonden får vi ett överskott om 99kr/kvm. Det 

som Björkekärr också har är intäkter från hyra för diverse lokaler och här kan det också finnas en 

viss osäkerhet. Ett totalt bortfall av hyresintäkterna skulle innebära en avgiftshöjning med 

110kr/kvm/år och även om det skulle kunna inverka negativt på bostadsrätternas marknadsvärde 

är ett totalt bortfall inte sannolikt med tanke på att det är flera mindre lokaler. Överskottet i 

Björkekärr är på detta vis högre än Arborraren som har 39kr/kvm i överskott (Arborraren budget, 

2010) och Fiolen som har endast 28 kr/kvm i överskott (Fiolen budget, 2010). Dessa siffror blir 

dock inte helt rättvisa eftersom Björkekärr förmodligen ändå skulle ha haft en del underhåll att 

göra även om dem inte hade varit i denna omfattning. Den förening som sticker ut mest i detta 

avseende är Kaggeled som har ett överskott om hela 157 kr/kvm (Kaggeled budget, 2010), detta 

är nästan lika mycket som alla dem övriga föreningarna tillsammans. Detta betyder att Kaggeled 

vid en jämförelse är väl förberedda mot oförutsedda utgifter och om dessa uteblir en god 

avsättning till den yttre underhållsfonden. 

 

5.4.3 Soliditet/Likviditet 

Soliditeten i föreningarna skiljer inte så mycket åt bortsett från Björkekärr som endast har en 

justerad soliditet om 26 % (Björkekärr, 2008) vilket inte är bra enligt Grönlund et al. (2005). 

Arborraren har en justerad soliditet om 40 % (Arborraren, 2008), Kaggeled har 49 % (Kaggeled, 

2008/2009) och Fiolen hela 56 % (Fiolen, 2008/2009) vilket enligt Grönlund et al. (2005) 

samtliga är på en godkänd nivå. Den förhållandevis låga justerade soliditeten i Björkekärr beror 

med största sannolikhet på de omfattande ombyggnaderna, men detta är ändå något som dem bör 

jobba på framgent. Även vad det gäller likviditeten avviken dock Björkekärr negativt, de har vid 

bokslutet en likviditet om endast 32 % (Björkekärr, 2008). Detta förklaras troligtvis dock vid en 

närmare titt av att dem inte ännu har betalt en del av ombyggnaderna och att det till dessa finns 

byggnadskreditiv (långfristiga skulder). Fiolen har en likviditet om 124 % (Fiolen, 2008/2009) 

vilket får anses god då den skulle med marginal täcka dem kortfristiga skulderna. Arborraren och 

sin sida har en likviditet om endast 82 % och även om detta inte är bra är det ändå inget 

alarmerande då föreningen stabilt och kontinuerligt får in avgifter från medlemmarna som kan 

täcka oförutsedda utgifter (Nordlund, 2008). Likviditeten är ändå något som Arborraren i detta 

läge bör jobba med att förbättra något.  Kaggeled avviker även i detta avseende positivt med en 

gedigen likviditet om 390 % (Kaggeled, 2008/2009), detta betyder att omsättningstillgångarna 

skulle räcka nästan 4 ggr om för att täcka dem kortfristiga skulderna. Det är troligtvis här som 

budgetöverskotten används och det gör att dem är lättare att komma åt om dem behöver tas i 

anspråk. 

 

5.4.4 Yttre Underhållsfond/ Belåningsgrad 

Avsättningen till den yttre underhållsfonden är i föreningarna överlag god. Fiolen är dock den av 



 

  
Sida 37 

 
  

föreningarna som inte gör en tillfredställande avsättning då den endast uppgår till 0,31 % (Fiolen, 

2008/2009) av byggnadernas taxeringsvärde i snitt dem senaste 5 åren. Detta är en nivå som 

många föreningar gör (Lundén et al., 2008) men som Lundén et al. (2008) anser är i minsta laget. 

Lundén et al. (2008) säger dock att det är svårt att säga hur mycket som en förening bör sätta av, 

detta är beroende på en mängd faktorer  men kanske framförallt byggnadstyp, skick och ålder. 

Kaggeled har likt Fiolen relativt nya byggnader  men under samma period en avsättning på 0.99 

% av byggnadernas taxeringsvärde vilket är mer än 3 ggr så mycket. Även om Fiolens byggnader 

är relativt nya kommer detta att slå på föreningens framtida medlemmar. Arborraren har under 

dem senast 5 åren ökat sin yttre underhållsfond med 0,91 % av byggnadernas taxeringsvärde 

(Arborraren, 2008) och vid en jämförelse med dem andra föreningarna i undersökningen får den 

anses som medelmåttig. Vad gäller fond för yttre underhåll är det Björkekärr som har den högsta 

ökningen med 1,34 % av byggnadernas taxeringsvärde (Björkekärr, 2008), dock redovisar dem 

endast för dem 2 senaste åren i sin årsredovisning 2008.  Anledningen till detta är förmodligen 

ombyggnationerna som varit och att se på dessa siffror ur ett längre perspektiv inte skulle vara 

helt rättvisande. Belåningsgraden på fastigheterna är relativt jämn mellan föreningarna och ligger 

på 47 % -57 % av fastigheternas beräknade marknadsvärde om taxeringsvärdet används för 

fastställande av detta. Belåningen speglar föreningarna relativt väl där Fiolen har högst 

belåningsgrad på fastigheterna med 57% (Fiolen, 2008/2009), med tanke på att föreningen är 

relativt ny och att dem inte gjort några nämnvärda amorteringar sista året (Fiolen, 2007/2008) är 

den höga belåningen inget konstigt. Dock skall det även tas i beaktande att Fiolen inte gör några 

större avsättningar och detta kan komma att skapa problem i framtiden om det inte heller finns 

utrymme för belåning av fastigheten så blir ett kapitaltillskott förmodligen enda alternativet vid 

en större renovering (Hillskär, 2010). Kaggeled har en något bättre belåning av fastigheterna på 

53 % (Kaggeled, 2007/2008) även om denna inte heller ger något större utrymme för ytterligare 

belåning med tanke på att en bostadsrättsförenings betalningsförmåga vid en försäljning är högre 

än vad en fastighetsförvaltare av hyreshus har (Isaksson et al, 2008), samt att en tvångsförsäljning 

tenderar att inte ge ett lika högt försäljningspris som en frivillig sådan (Persson, 2008). 

Amorteringstakten i Kaggeled är inte heller speciellt hög med 0,25 % under räkenskapsåret 

2007/2008 (Kaggeled, 2007/2008). Kaggeled har dock en god avsättning till yttre underhåll som 

tidigare nämnts samt en mycket god likviditet som tyder på att avsättningen används i placeringar 

och kan på det viset utnyttjas till framtida underhåll och en nyupplåning eller kapitaltillskott 

behöver därav inte bli aktuell. Arborraren och Björkekärr som är något äldre föreningar är de 

andra två har en belåningsgrad på fastigheterna på 47 % (Arborraren, 2008) respektive 51 % 

(Björkekärr, 2008). Detta får vid en jämförelse anses som en godkänd belåningsgrad och 

anledningen till att Björkekärrs är något högre är den nyupplåning de har gjort vid renoveringarna 

(Björkekärr, 2008). Amorteringstakten i Arborraren det senase året har varit 2,3 % av tidigare års 

långfristiga skulder (Arborraren, 2008) och indikerar att det är här medel till yttre underhåll har 

placerats i den mån dem inte har tagits i anspråk. På detta vis ger det god möjlighet till en 

nyupplåning vid renoveringsbehov. Björkekärr har dock med anledning av sina renoveringar 

blivit tvungna till ökad inlåning på långfristiga skulder med 23,34 % (Björkekärr, 2008).  

 

5.4.5 Fastighetskostnader/ Årsavgift 

Fastighetskostnaderna är om vi ovan kan utläsa betydligt lägre i dem nyare byggnaderna som 

Kaggeled och Fiolen har med en kostnad/kvm/år om 362 kr (Kaggeled, Budget 2010) respektive 

381 kr (Fiolen, Budget 2010). Det är förvisso förståeligt med tanke på att nyare och effektivare 
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teknik används vid dessa byggnationer. Björkekärr ligger här betydligt högre än Arborraren med 

905 kr (Björkekärr, Budget 2010) mot 526 kr (Arborraren, Budget 2010). I sin årsredovisning 

2008 förklarar dock Björkekärr att denna kostnad redan nu har sjunkit men hjälp av att dem har 

ersatt, moderniserat och isolerat fjärrvärmeledningarna under renoveringsarbetet. Den mera 

exakta inverkan av detta kvarstår ändock att se. Årsavgifterna är inte så förvånande höga i 

Kaggeled på 844 kr/kvm/år (Kaggeled, Budget 2010) och Fiolen på 756 kr/kvm/år (Fiolen, 

Budget 2010). Orsaken till detta är rimligen den högre belåningen som föreningarna har till följd 

av att dem är nyare och inte ännu hunnit betala av några större delar på lånen. Även om 

Björkekärr dem senaste 5 åren har höjt sin årsavgift med över 33,7 % så är den lägst vid en 

jämförelse med dem andra föreningarna på 611 kr/kvm/år (Björkekärr, 2008) och även om dem i 

sin årsredovisning 2008 signalerar för ytterligare höjningar är det inte trovärdigt att den kommer 

upp på Kaggeleds eller Fiolens nivåer. Den Förening som här står ut är Arborraren med en 

årsavgift om 835 kr/kvm/år (Arborraren, Budget 2010) och anledningen till detta är inte lika lätt 

att utforska. Emellertid planerar Arborraren underhåll om 313 077 kr mer under 2010 jämfört 

med 2008 (Arborraren, Budget 2010), och detta motsvarar 40 kr/kvm i föreningen. Samt att 

föreningen dem senast 5 åren har höjt avgiften med över 12 % (Arborraren, 2008) indikerar att 

underhållsfonden tidigare inte varit helt tillfredställande och att dem nu fått jobba ikapp den.  

 

5.5 Sammanfattning analys 

 

   Arborraren      Björkekärr     Kaggeled       Fiolen 

Byggnadsår/ 

Ombyggnadsår 

1948/1991 1957/2008 2001 2005 

Soliditet (Justerad) 18% (40%) 7% (26%) 49% (49%) 59% (56%) 

Genomsnittligt 

Årets resultat 5år  

(% av nettoomsättning) 

432 200kr 

(ca 6,6%) 

1 155 648kr (2år) 

(ca 6,5%) 

275 800kr 

(ca 10,9%) 

105 200kr 

(4,5%) 

Höjning av avg 5år 4% < 33,7% (4år) 4,9% <12,8%(4år) 
Ökning av yttre 

reparationsfond i snitt 

5år 

555 000kr 2 611 000kr (2år) 316 000kr 253 500kr 
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Avsättning till yttre 

reparationsfond 2009  

(% av byggnadernas 

taxeringsvärde) 

786 000kr 

(1,29%) 

3 133 000kr 

(1,61%) 

295 000kr 

(0,92%) 

   295 000kr 

    (0,36%) 

Genomsnittlig ränta 

långfristiga skulder 

(Bindningstid) 

4,75% 

(1år 10mån) 

4,31% 

(21dagar) 

4,15% 

(3år 5mån) 

4,57%(07/08) 

(4mån 08/09) 

Likviditet 82% 32% 390% 124% 

Belåning av fastighet av 

marknadsvärde 

48% 52% 54% 56% 

Överlåtna lägenheter 

2009 (utan benefika) 

19st 

(av 142) 

50st 

(av 474) 

4st 

(av 40) 

5st 

(av 87) 

Pris/kvm i snitt 2009 

(utan benefika) 

19 188kr 23 103kr 16 891kr 26 309kr 

Avgift/kvm/år 2009 835kr 611kr 844kr 756kr 
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6 Slutsats 
______________________________________________________________________ 

 

I slutsatsen besvaras det problem som studien bygger på och som beskrivs i 

problemformuleringen. I denna slutsats förklaras vilka faktorer i bostadsrättsföreningens 

ekonomi det är som påverkar marknadsvärdet och i hur stor utsträckning..  

______________________________________________________________________ 

 

Problemformuleringen som skall besvaras i slutsatsen utläses nedan:  

 

Hur påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi och framtida 

investeringsbehov marknadsvärdet på bostadsrätter? 

 

Den rekordlåga räntan som har vart under åren 2009-2010 har drivit bostadsmarknaden i höjden. 

När köparna räknar ut sina boendekostnader med denna låga ränta verkar det leda till att de 

överskattar sin betalningsförmåga. Detta fenomen verkar även uppstå när de granskar 

bostadsrättsföreningens ekonomi då de endast räknar till dagens låga ränta på föreningens lån och 

inte hur framtida ränteökningar kan påverka föreningens kostnader. Inte heller verkar de ta hänsyn 

till lånens bindningstider och analysera ränteläget som kommer att råda den dagen lånen löper ut 

och resultatet som detta kan leda till.  

 

Eftersom Kaggeleden och Fiolen är nybyggda föreningar har de hög belåningsgrad. Detta är helt 

normalt då dessa byggnader är nybyggda. Däremot har Bjökekärr en hög belåningsgrad och en 

justerad soliditet på endast 26 %. Detta kan vara alarmerande då räntehöjningar kommer slå hårt 

mot denna förening. Dessa stora lån har bidragit till den extrema avgiftshöjningen på 33,7% och 

planerar ytterligare avgiftshöjningar. Det finns fortfarande underhåll kvar i dess underhållsplan 

vilket medför att nya lån kan komma att behövas. Dess utom har de rörliga lån i föreningen vilket 

är gynnande i dagsläget men kan slå hårt mot föreningen när räntan går upp. Trots dessa höga 

avgiftshöjningar ligger föreningen lågt i avgift i förhållande till de andra föreningarna, vilket dock 

verkar komma att ändras. Trots denna ekonomiska situation har föreningen det näst högsta 

marknadspriset per kvm.  

 

Kaggeleden som är en av de nybyggda föreningarna lägger kontinuerligt av till föreningens yttre 

underhållsfond trots att de inte har några planerade underhåll. Detta gör att när det är dags att 

påbörja underhållet kommer föreningen förmodligen inte att ha några problem med kapital till 

detta. De har en relativt hög belåningsgrad vilket får ses som ett resultat av att husen är nybyggda. 

De har också en hög soliditet på 49 %. De har den högsta avgiften av undersökningsobjekten, men 

planerar inga höjningar. Trots denna goda ekonomi i föreningen har de det lägsta marknadspriser 

per kvm.   

 

Vid en värdering av objekten med hänsyn till undersökningsobjekten standard bör brf Kaggeleden 

och brf Fiolen vara de bostadsrättsföreningar som värderas högst då byggnaderna i dessa 

föreningar är mindre än 10 år gamla och fortfarande lyder under byggnadsgarantier. Detta innebär 

att dessa byggnader inte är kostnadskrävande den närmsta tiden. Då de mest kostnadskrävande 

underhållen som omläggning av tak, fasadrenovering, dränering eller grundarbeten inte är aktuella 
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på många år. Föreningarna har därför stor möjlighet att planera in dessa underhåll i den 

ekonomiska planen och undvika framtida kapitalttillskott eller ökad upplåning.   

 

Spekulanterna på bostadsrätter verkar inte väga in föreningens ekonomi i sina kalkyler. De mest 

relevanta faktorerna som egentligen kan få en bostadsrätt att sättas i obestånd verkar helt glömmas 

bort vid valet av bostad. Den ekonomiska faktorn som speglar marknadsvärdet på bostadsrätter är 

helt och hållet föreningarnas årsavgift. Inte heller aspekter som kommande stora underhåll verkar 

påverka marknadspriserna. Det enda som vid underhåll och reparationer kan påverka priserna är 

obekvämligheter som kan uppstå vid större reparationer. Avgiften är alltså den ekonomiskt 

avgörande faktorn för marknadsvärdet på bostadsrätter.  

 

Arborraren är den föreningen med näst högst avgift, den ligger endast 10kr/kvm/år under 

Kaggeleden och är här också den som genererar näst lägst marknadspris/kvm, detta trotts att även 

Arborrarens ekonomi får anses stabil. De har en god avsättning till den yttre reparationsfonden 

med 1,29 % av byggnadernas taxeringsvärde och att döma av storleken på amorteringarna som är 

inplanerad till 1,8 % av långfristiga skulder nästkommande år är det hit denna fond placeras under 

tiden den inte tas i anspråk. På detta sätt får föreningen lägre kapitalkostnader och när kapital 

behövs för underhåll finns det en god möjlighet att låna upp dessa igen. Baksidan av detta blir 

dock det lägre försäljningspris för medlemmarna. 

 

Fiolen är den förening med högst försäljningspris/kvm och den som har näst lägst avgift. De har på 

förslag att ändra i stadgarna för att möjliggöra frivilliga kapitaltillskott från medlemmarna. Vad 

detta har för inverkan på försäljningspriserna innan detta införs är svårt att säga, men då det 

kommer att vara frivilligt torde inverkan vara marginell. Det ger dock en möjlighet för 

medlemmarna att mera självständigt styra över lånen samt en möjlighet till skattereduktion av 

kapitalkostnaden. Hur det kommer att te sig när föreningen är i behov av nya lån är dock osäkert. 

De medlemmar som har en möjlighet att göra stora kapitaltillskott kommer förmodligen att 

förespråka en liten avgiftshöjning för att där täcka framtida underhåll, då dem inte är lika känsliga 

för den. Samtidigt kommer de som inte har den möjligheten förmodligen att så länge som möjligt 

vilja pressa avgiften för att detta genererar ett högre försäljningspris. här kan det uppstå 

motsättningar inom föreningen med det A- och B-lag som vi tidigare pratade om. Fiolen har idag 

liten avsättning till underhållsfonden, små amorteringar och även om soliditeten är god den högsta 

belåningsgraden av fastigheten av de jämförda föreningarna. Detta gör att den som har tänkt vara 

bosatt i föreningen en längre tid bör ha i åtanke att detta på sikt kan utgöra ett problem. 

 

Detta visar att de avgifter som råder i respektive förening är direkt avgörande för vilka 

försäljningspriser som råder i föreningen. På detta sätt kan föreningen pressa avgifterna i 

föreningen och på det viset generera ett högre försäljningspris för bostadsrätterna. Även om det 

finns lagar om att bostadsrättsföreningen ska avsätta medel för framtida underhåll finns det ingen 

mera tillfredställande reglering om hur mycket detta ska vara eller hur medlen ska disponeras 

under tiden dem inte tas i anspråk. Då detta inte finns och vissa föreningar inte gör detta på ett 

tillräckligt gott vis blir det en variabel för köparna att ta hänsyn till. Dels vilar här då ett ansvar hos 

mäklarna att informera spekulanterna om föreningens ekonomiska situation för dem som inte 

själva har en möjlighet att se detta. Det vilar också ett moraliskt ansvar hos dem som har till 

uppgift att biträda styrelsen i dess ekonomiska arbete t ex HSB, Riksbyggen, SBC med flera att 

försöka se till att ekonomin blir långsiktigt hållbar. Problematiken blir här att mäklarna ofta arbetar 

på uppdrag av säljaren och även har en provision av försäljningspriset och även om de ska vara 
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opartiska i förmedlingen kan här ofta finnas en intressekonflikt. För de som ska hjälpa till med den 

ekonomiska förvaltningen ligger problemet ofta i att även om de förklarar och motiverar en viss 

ekonomisk och underhållsplan är det ändå i slutändan styrelsen/föreningsstämman som fastställer 

budgeten och deras intressen är ofta betydligt kortsiktigare. Bankerna har här också förvisso ett 

intresse av att föreningens ekonomi är bra, men de är framförallt intresserade av att det inte finns 

något alarmerande i bostadsrättsföreningens ekonomi som gör att de kan komma på obestånd, och 

att köparen själv har en stabil ekonomi. 

 

Detta leder till att en spekulant på bostadsrättsmarknaden som själv kan göra en ekonomisk 

bedömning av föreningens ekonomi har en stor möjlighet att göra en betydligt bättre affär än en 

person som inte har dessa möjligheter antingen själv eller genom någon närstående. Så länge 

ingen lagändring sker finns här en risk att i framtiden får flera föreningar som i och med 

underhåll blir tvungna att chockhöja avgifterna alternativt tvinga medlemmarna till 

kapitaltillskott. Detta gör att marknadsvärdet på bostadsrätterna i den här undersökningen inte får 

anses rättvist i förhållande till bostadsrättsföreningens ekonomi och framtida investeringsbehov.  

Sanningen är den att årsavgiften dock inte avgörande för bostadsrättsföreningens ekonomiska 

situation, varken i dagsläget eller i framtiden. Denna speglar endast hur köparens framtida 

boendekostnad kommer att se ut detta räkenskapsår. Med detta sagt speglar inte bostadsrättens 

årsavgift föreningens ekonomi, och borde därför inte heller vara avgörande för marknadspriset  
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