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Sammanfattning 

Problemformulering  

Köp av bostadsrätt kan vara en av de största affärer som genomförs i livet. Ett 

bostadsrättsköp skiljer sig från köp av fastighet och ägandeformen kan vara 

svårbegriplig. Det krävs att köpare skaffar sig information angående både 

marknaden och föreningens ekonomi för att minska riskerna och de 

konsekvenser som kan komma att uppstå. Idag finns mycket information 

lättillgänglig för köpare att inhämta, frågan är om de tar vara på denna i 

samband med bostadsrättsköpet?  

Syfte         
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken information köparen väljer 

att skaffa sig inför ett bostadsrättsköp. Vi vill undersöka om köparna skaffar 

sig informationen som krävs för att kunna anses ha gjort ett genomtänkt 

köpbeslut. 

 
Metod  

I uppsatsen har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts. Detta för att den 

problemställning vi haft krävt förståelse för köparnas resonemang och för att 

kunna undersöka vilket informationsdjup de införskaffat innan köpet. Via 

telefon har vi intervjuat sju respondenter som köpt bostadsrätt för första 

gången under det senaste halvåret. Därefter sammanställdes ur svaren vi fått, 

den empiri som vi sedan har analyserat utifrån den teoretiska ram som 

presenterats i uppsatsen.    

 
Slutsats 

Det som tydligt framgår är att den information köparna införskaffar berör de 

behov som de har just nu exempelvis i form av priset på marknaden, 

lägenhetens egenskaper och skick och månadsavgiften just nu. Köparna vet att 

de ska betala in månadsavgiften och i viss mån även vad den går till. Däremot 

införskaffas ingen djupare information avseende föreningens ekonomi, 

planerade underhåll eller vad ett bostadsrättsköp innebär. De köpbeslut de 

gjort kan därför inte anses vara genomtänkta då kunskapsluckor av betydelse 

hos samtliga respondenter uppmärksammades.       
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1. Inledning 

Uppsatsens inledning börjar med en problemformulering som beskriver uppsatsens 
bakgrund, för att skapa en förståelse för problemets relevans. Därefter följer syftet vilket 

leder till den problemställning som ska besvaras i denna uppsats.   

1.1. Problemformulering 

Att köpa bostad är en av de största affärer en person gör under sin livstid. 

Oavsett om köpet avser en fastighet eller bostadsrätt är det en komplicerad 

process och det behövs mycket information i samband med köpet. Detta för 

att minska de risker och långsiktiga konsekvenser som ett oinformerat 

köpbeslut skulle kunna innebära (Savolainen 2010). Bostaden har en central 

roll i våra liv och ett ogenomtänkt bostadsköp kan få oanade följder både 

ekonomiskt och för det egna välbefinnandet.   

 

En köpare kan handla på magkänsla, i vilket fall man kan anta att de inte 

skaffar sig tillräckligt med information för att det ska klassificeras som ett 

genomtänkt köpbeslut. Eller så kan en köpare tänka logiskt och göra 

noggranna kalkyler inför köpet (Armstrong & Kotler 2007), frågan är då 

huruvida de skaffar sig rätt eller tillräcklig mängd med information för att 

sådana beräkningar kan anses tillförlitliga. Tar de med alla de relevanta 

aspekter som bör inverka vid köpet av en bostad och vilken information är 

egentligen betydelsefull?  

 

Ett bostadsrättsköp skiljer sig från köp av fastighet då ägandeformen är av 

säregen typ och kan vara svårbegriplig. Vid köp av en bostadsrätt blir köparen 

medlem i en bostadsrättsförening som äger den fastighet som lägenheten är 

belägen i. Det är genom sitt medlemskap i föreningen som köparen har rätt att 

nyttja lägenheten (Grauers 2010). Vet bostadsrättsköparen om att hon är 

medlem i en ekonomisk förening och endast äger rätten att disponera en 

lägenhet i den fastighet som föreningen förfogar över? 

 

Vid köp av fastighet regleras ansvaret genom restriktioner i Jordabalken (SFS 

1970: 994) men vid ett bostadsrättsköp är det Köplagen (1990:931) som ska 

tillämpas. Detta kan leda till att en köpare vid ett bostadsrättsköp inte är 

medveten om de regler och det ansvar hon åtar sig. Det finns risk att en 

köpare fått uppfattningen om att ha likvärdiga rättigheter som vid ett 

fastighetsköp och inte är medveten om det inflytande som 

bostadsrättsföreningen har rörande både underhåll och ekonomi.  
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Vid sökandet efter en ny bostad utgår köparen från vissa utvalda kriterier för 

att avgränsa sin sökning till relevanta objekt. Kriterierna är olika beroende på 

vad köparen har för önskemål avseende exempelvis område, pris, 

månadsavgift och storlek på bostaden (Mclennan & Wood 1982). Undersöker 

köparen bostadsmarknaden för att skaffa sig en prisbild? Vilken information 

baserar köparen sina kriterier på?  

 

En köpare kan exempelvis värdera en låg månadsavgift högt inför köpbeslutet, 

men undersöker hon bakgrunden till varför den är låg? En låg månadsavgift 

kan vara ett tecken på att föreningen har stabil ekonomi, men det kan även 

tyda på att föreningen har försummat reparationer och underhåll av 

fastigheten (Gross 2009). Det sistnämnda kan senare leda till att 

månadsavgiften istället höjs (Tegelberg 2010), vilket en köpare borde vara 

medveten om.     

 

För bostadsköparen kan det vara svårt att avgöra vilka risker som finns i 

samband med köpet och för att minska okunskapen krävs det att köparen 

skaffar information om bostaden inför beslutet (Savolainen 2009). I dagens 

samhälle finns många källor med stora mängder information lättillgängligt för 

en köpare att använda sig av. Frågan återstår om köparna är medvetna om 

vilken information som bör inhämtas inför ett bostadsrättsköp och om de 

införskaffar sig denna information? 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken information köparen väljer 

att skaffa sig inför ett bostadsrättsköp. Vi vill undersöka om köparna skaffar 

sig informationen som krävs för att kunna anses ha gjort ett genomtänkt 

köpbeslut. 

1.3. Avgränsning  

Vi har valt att inte beakta hur köparna finansierar sina bostadsköp, vilken 

information de skaffar sig avseende finansiering eller vilken inverkan detta har 

haft för köpbeslutet.  
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2. Metod 

_______________________________________ 
I detta kapitel presenteras den metod som använts vid uppsatsens upprättande. Därefter 

beskrivs hur vi gått till väga vid datainsamlingen och varför vi valt detta tillvägagångssätt. I 

kapitlet presenteras även det urval vi gjort och hur data har bearbetats. 

2.1. Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod då vår 

problemformulering berör vilken nivå av information köparen väljer att 

införskaffa. Vi vill förstå respondenternas resonemang vid de beslut som 

gjorts i samband med bostadsrättsköpen. En kvantitativ undersökning har inte 

varit ett alternativ då de svar vi efterfrågar kräver ett informationsdjup som 

kan vara svårt att uppnå vid en sådan studie (Jacobsen 2002). En kvalitativ 

studie i form av intervjuer är att föredra då en dialog med respondenterna ger 

mest utförliga svar (Trost 2005). 

2.2. Datainsamling 

De informationskällor vi har använt oss av är den litteratur och vetenskapliga 

artiklar som berör vår frågeställning, samt den empiriska undersökning vi gjort 

under uppsatsen gång. Litteraturen användes för att öka förståelsen för den 

process som ett bostadsrättsköp innebär. De källor vi använt oss av 

påträffades genom sökningar i databaser för vetenskapliga artiklar och 

bibliotekets sökkatalog. Den empiriska datainsamlingen gjordes för att kunna 

besvara uppsatsens syfte genom att undersöka vilket informationsdjup en 

köpare väljer att införskaffa inför ett bostadsrättsköp.  

2.3. Empirisk datainsamling 

Vi har valt att samla in data till vår empiriska undersökning genom individuella 

intervjuer via telefon med förstagångsköpare av bostadsrätt. Genom 

individuella intervjuer framkommer respondenternas personliga synpunkter 

och erfarenheter (Jacobsen 2002). 

2.3.1. Telefonintervjuer 

Anledningen till att vi valde telefonintervjuer som grund för vår empiriska 

undersökning beror på att respondenterna vi kom i kontakt med befann sig på 

olika platser i landet och de ekonomiska och tidsmässiga resurser som fanns 

till förfogande var begränsade.  
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Telefonintervjuerna utfördes efter inbokat tid så att respondenterna skulle vara 

förberedda inför intervjun så att denna kunde ske i lugn och ro utan tidspress. 

Intervjuerna utfördes så att respondenterna kunde tala fritt om ämnet och 

inleddes med några öppna frågor där utförliga svar föll sig naturligt, i vissa fall 

ställdes även följdfrågor för att få uttömmande svar. Dock fanns 

förutbestämda frågor som vi ville ha svar på för att intervjuerna skulle 

bibehålla en röd tråd och för att få jämförbara svar. Respondenterna fick inte 

veta vad undersökningen specifikt skulle handla om, utan blev bara 

informerade om att den berör köp av bostadsrätt. Detta för att inte påverka 

deras svar. Nackdelarna med individuella intervjuer är att de kräver mycket tid, 

dels under själva intervjun men även administrativt då en stor mängd data ska 

skrivas ner, analyseras och tolkas (Jacobsen 2002). Vi är även medvetna om att 

en konsekvens av telefonintervjuer är att vi inte kan se de gester och 

ansiktsuttryck som respondenten gör, vilket kan försvåra analysen av de svar vi 

får (Trost 2005). Dock överväger fördelarna med en telefonintervju då 

informationen vi får är detaljerad och innehållsrik (Jacobsen 2002). 

2.3.2. Intervjustruktur 

Vi inledde intervjun med en kort presentation om vårt ärende, att vi skrev vår 

kandidatuppsats och därför behövde intervjua personer som nyligen köpt 

bostadsrätt för första gången. Innan intervjun började frågade vi om det var 

något de hade funderingar över. Därefter frågade vi om de skulle godkänna att 

intervjun spelades in, vi poängterade här att det endast var för vårt egna bruk. 

Intervjun påbörjades med introducerade frågor angående respondenternas 

ålder, sysselsättning och så vidare. Följande frågor berörde 

informationssökning och behovsidentifikation där respondenterna öppet fick 

beskriva sin sökprocess. Efter detta ställdes de förbestämda frågorna angående 

föreningen och dess ekonomi. Frågorna hade olika svårighetsgrad för att få en 

bild över vilka nivåer av information de olika respondenterna införskaffat 

inför bostadsrättsköpet. Vi avslutade intervjun med att fråga om det under 

intervjun hade uppstått några funderingar eller om de hade något övrigt att 

tillägga.      

2.3.3. Inspelning 

Intervjuerna spelades in för att senare kunna komplettera de anteckningar som 

gjordes och kunna fokusera på intervjun och minska risken att tappa tråden på 

grund av anteckningar under intervjun (Jacobsen 2002). Ännu en anledning till 

att vi valde att spela in intervjuerna var att det gav möjlighet att upprepade 

gånger lyssna på intervjun och för att försäkra oss om att vi förstått vad 
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respondenterna uttryckt i intervjuerna (Trost 2005). På grund av tekniska 

problem misslyckades två av inspelningarna.  

2.3.4. Urval 

De vi valde att intervjua är personer som köpt bostadsrätt inom en period på 6 

månader, då vi ville att respondenterna skulle minnas så mycket som möjligt 

av köpprocessen de genomgått. Vi fokuserade endast på förstagångsköpare då 

dessa inte har några tidigare erfarenheter av bostadsrättsköp och således inte 

har de förkunskaper som de som tidigare köpt bostadsrätt kan ha. Vi kom i 

kontakt med personerna via vårt personliga kontaktnät, då vi redan i tidigt 

skede uppmärksammat vänner och bekanta om att vara lyhörda efter personer 

i deras bekantskapskrets som nyligen köpt bostadsrätt för första gången. Vi 

har i urvalet varit noga med att inte intervjua nära vänner och bekanta utan 

endast utgå från bekantskapskretsens kontakter.  

 

Vi skickade en förfrågan till potentiella respondenter om huruvida de ville 

medverka i vår undersökning och bokade in en intervjutid om de var 

intresserade av att medverka. 17 personer tillfrågades. Av dessa kunde 7 

medverka, 3 tackade nej på grund av tidsbrist och 7 uppfyllde inte båda 

kriterierna om att vara förstagångsköpare och ha köpt bostadsrätten inom ett 

halvår.   

 

Vi undersökte även möjligheten att kontakta en mäklarbyrå och ta del av deras 

register för att komma i kontakt med respondenter. Detta var dock inte ett 

alternativ att föredra då vi anser att det finns risk för att detta nyanserar 

respondenternas svar. Det kunde ha medfört att respondenterna associerar 

oss, intervjuarna, med den eventuella mäklarbyrån och att de svar vi skulle få 

då hade kunnat speglas av deras erfarenheter från byrån. Vi valde därför att 

utgå från vårt kontaktnät då vi ville vara neutrala och inte binda oss till någon 

mäklarbyrå eller kedja. Vi var medvetna om att det hade varit lättare att genom 

en mäklarbyrå komma i kontakt med respondenter som uppfyllde våra 

kriterier. Men då vår frågeställning berör det informationsdjup en köpare 

införskaffar ville vi inte bli förknippade med någon mäklarbyrå. Detta även för 

att det fanns risk att respondenterna under intervjuns genomförande kunde 

uppleva ett visst missnöje riktat mot mäklaren, på grund av eventuell 

information de inte tagit del av. Vi undvek genom vårt val av respondenter att 

en sådan situation skulle uppstå då vi inte ville hamna i kläm mellan köpare 

och mäklare.   
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2.4. Bearbetning av data 

Vartefter intervjuerna genomfördes sammanställde vi de anteckningar vi fört 

och strukturerade upp data vi samlat in. Vi reducerade och tolkade de svar vi 

fått och delade upp materialet i två stora kategorier under vilka vi 

sammanställde samtliga svar i underkategorier. Kategorierna upprättades för 

att lättare få en överblick över vilken information som införskaffats inom de 

olika delarna. Detta utgör underlag för vår empiri. När alla intervjuer var 

genomförda kompletterade vi våra anteckningar genom att lyssna av de 

inspelningar vi gjort. Vid avlyssningen uppmärksammades nya detaljer och 

informationen tillfördes sedan till empirin. Empirin utgjorde en bas för 

analysen, där vi knöt an teori med den empiri vi fått fram. Efter analysen drog 

vi de slutsatser som besvarar det syfte vi haft under uppsatsens gång.  
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3. Bostadsrätt- vad är det? 

I detta kapitel presenteras fakta om bostadsrätter för att läsaren ska kunna skapa en 

förståelse för vad en bostadsrätt är, vad det begreppet innefattar och aspekter angående 

bostadsrättsföreningens ekonomi. Detta för att läsaren ska vara införstådd i den 

problematik som syftet med uppsatsen redogör.  

3.1. Bakgrund 

I slutet av 1800- talet var hyresnivåerna inte reglerade vilket resulterade i att 

hyresvärdar kunde utnyttja bostadsbristen och ta ut mycket höga hyror 

(Grauers 2010). Hyresgäster valde då att slå sig samman och bilda ekonomiska 

föreningar för att kunna hyra en lägenhet till självkostnadspris (Gross 2009). 

Föreningen kunde med de insatser och upptagna lån som medlemmarna hade 

köpa en hyresfastighet, oftast var det den fastighet som hyresgästerna redan 

bodde i. Föreningen, kallad bostadsförening, kunde sedan upplåta 

nyttjanderätter till medlemmarna i husets lägenheter. Den kapitalinsats 

medlemmarna betalade sattes i relation till storleken på den lägenhet 

medlemmen sedan nyttjade. De kostnader som föreningen hade för räntor, 

reparationer, underhåll och renhållning med mera fördelades också mellan 

medlemmarna i föreningen i förhållande till den storlek som lägenheten hade 

(Grauers 2010). 

3.2. Bostadsrättsförening 

Vid köp av bostadsrätt blir köparen inte ägare av själva lägenheten, utan äger 

genom sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen rätt att nyttja den på 

obegränsad tid (Tegelberg 2010; Gross 2009; Grauers 2010). 

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som äger fastigheten och 

upplåter lägenheterna i fastigheten till sina medlemmar genom en nyttjanderätt 

kallad bostadsrätt (Grauers 2010). Föreningen har som mål att främja 

medlemmarnas ekonomiska intresse (Gross 2009;Lundén & Svensson 2008).  

 

För att en bostadsrättsförening ska vara godkänd krävs det att det finns en 

styrelse med minst tre medlemmar. Beslut som rör föreningen drivs av 

styrelsen och ska tas upp vid en föreningsstämma. Medlemmarna i en 

bostadsrättsförening har stort inflytande och kan exempelvis påverka 

årsavgiften. Föreningsstämman är det beslutande organet och där har 

medlemmarna möjlighet att påverka hur fastigheten ska skötas och andra 

gemensamma beslut (Gross 2009). En bostadsrättsförening ska också ha 
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antagit stadgar där viktiga frågor rörande föreningen finns reglerade. Innehåll 

som måste finnas med står reglerade i Bostadsrättslagen, men utöver dessa 

bestämmelser är det föreningens medlemmar som beslutar om stadgarnas 

innehåll. Föreningen måste även upprätta en ekonomisk plan som ska 

registreras hos Bolagsverket. I den ska föreningens budget tydligt framgå, men 

även en beskrivning av fastigheten och de lägenheter som finns (Tegelberg 

2010). 

 

När en bostadsrätt upplåts för första gången är insatsen de pengar som 

bostadsrättshavaren betalar för att gå med i föreningen och få nyttjanderätt till 

en lägenhet. Styrelsen bestämmer storleken på insatsen (Uggla et al 2010) och 

den ska vara med i föreningens ekonomiska plan (Gross 2009; Lundén & 

Svensson 2008), insatsen ska även vara med i upplåtelseavtalet (Lundén & 

Svensson 2008). Den betalda insatsen kommer sedan ingå som en del av 

fastighetens finansiering och tillhöra föreningen som en del av det egna 

bundna kapitalet. Om bostadsrättsinnehavaren efter en tid skulle vilja sälja 

bostadsrätten har hon ingen rätt att få tillbaka insatsen hon betalat (Uggla et al. 

2010; Lundén & Svensson 2008). Bostadsrättshavaren har dock rätt att i 

princip fritt överlåta bostadsrätten. Föreningen måste dock godkänna att 

köparen blir medlem i föreningen (Grauers 2010). Precis som vid all annan lös 

egendom tar köparen en ekonomisk risk vid förvärvet, om hon senare vill 

överlåta bostadsrätten finns det risk för förlust beroende på hur utbud och 

efterfrågan ser ut på ortens bostadsrättsmarknad vid tidpunkten. I de sällsynta 

fall då bostadsrätten är osäljbar har ändå bostadsrättshavaren rätten att avsäga 

sig bostadsrätten (BRL 4:11). Om det skulle bli fallet får 

bostadsrättsföreningen bostadsrätten och får behålla den kapitalinsats som 

bostadsrättshavaren betalat (Grauers 2010). 

 

Varje lägenhet har ett andelstal som anger hur stor andel lägenhetens 

innehavare har i bostadsrättsföreningen. Främst avgörs andelstalet i 

förhållande till storlek på lägenheten, men även det våningsplan lägenheten är 

belägen på och egenskaper som exempelvis balkong, kan vara faktorer som 

påverkar andelstalets storlek (Tegelberg 2010).  

 

En medlems årsavgift, vilken oftast delas upp per månad, är den avgift som 

föreningen tar ut för att täcka fastighetens driftkostnader och underhåll 

(Lundén & Svensson 2008; Uggla et al. 2010). Årsavgiften framställs genom 

den så kallade självkostnadsprincipen, vilket innebär att årsavgifterna bestäms 

till det belopp där de täcker de utgifter föreningen har (Lundén & Svensson 
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2008; Uggla et al. 2010). Storleken på en lägenhets årsavgift styrs av det 

andelstal i föreningen som hänförs till lägenheten (Tegelberg 2010). 

 

Om en bostadsrättsförening har en låg årsavgift upplevs detta oftast som 

något positivt. Dock kan det förefalla sig så att en förening med låg avgift inte 

planerat underhållet på fastigheten och därför ligger efter med reparation och 

underhåll (Gross 2009). Detta innebär att årsavgifterna kan komma att höjas 

kraftigt i framtiden för att täcka de kostnader som uppstår när fastigheten väl 

ska underhållas (Tegelberg 2010). 

3.2.1. Bostadsrättsföreningens ekonomi 

För att bostadsrättsföreningen ska kunna fungera är det väldigt viktigt med en 

fungerande ekonomi. Ansvaret för föreningens ekonomi vilar på styrelsen. 

Varje förening har skyldighet att årligen upprätta en årsredovisning för att ge 

en överblick över föreningens ekonomi (Gross 2009). I årsredovisningen står 

det mycket som kan vara intressant för en potentiell köpare, som exempelvis 

framtida höjningar av månadsavgift eller om det finns planer på reparation och 

underhåll. För att få en uppfattning om hur ekonomin ser ut i 

bostadsrättsföreningen kan man få en bra inblick i balans- och 

resultaträkningen (Lärobok i fastighetsförmedling 2008). 

 

I resultaträkningen redovisas föreningens kostnader och intäkter som de haft 

under räkenskapsåret. Normalt är intäkterna de årsavgifter som föreningen fått 

in. Intäkterna kan även vara eventuella hyror, om exempelvis föreningen även 

hyr ut lokaler. De största kostnadsposterna som finns i resultaträkningen 

består vanligen av underhåll och driftkostnader och kapitalkostnader som 

exempelvis avskrivningar som gjorts på byggnader (Lärobok i 

fastighetsförmedling 2008). Det är normalt att resultaträkningen visar ett 

mindre över- eller underskott, men om underskott uppstår år efter år bör en 

köpare vara uppmärksam på detta och kontrollera saken ytterligare (Tegelberg 

2010). 

 

I balansräkningen redovisas bostadsrättsföreningens tillgångar, skulder och 

eget kapital vid verksamhetsårets utgång. Hur föreningen har finansierat sina 

tillgångar kan man se på det egna kapitalet och skulderna. De långfristiga 

skulder som en förening har kan vara viktigt att titta på då de visar hur mycket 

lån föreningen har. Det kan även vara intressant att se över de likvida medel 

som finns. Normalt bör föreningens likviditet vara ¼ av föreningens 

omsättning. Detta på grund av att om inga likvida medel finns är risken stor att 
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årsavgifterna kommer höjas under en längre tid om det exempelvis skulle bli 

aktuellt med ett stambyte eller andra underhållskostnader (Gross 2009). 

 

Utöver resultat- och balansräkningen finns i årsredovisningshandlingarna även 

noter och en förvaltningsberättelse där styrelsen beskriver eventuella viktiga 

händelser som skett under verksamhetsåret. Det är också vanligt att man i 

förvaltningsberättelsen kan utläsa vissa uppgifter om föreningen, exempelvis 

antal lägenheter och även eventuella förslag från styrelsen om hur årets resultat 

ska hanteras. En granskning av summorna i resultat- och balansräkningen 

finns med i en revisionsberättelse som ska skrivas av föreningens revisor. 

Revisorn ska också kontrollera om styrelsen utfört sina uppgifter på ett korrekt 

sätt (Tegelberg 2010).  

 

På grund av att bostadsrättsföreningen tillämpar självkostnadsprincipen 

betyder det att föreningens kostnader måste täckas av de intäkter som finns i 

form av årsavgifter och eventuella hyror. Om detta inte skulle vara fallet finns 

det en risk att föreningen hamnar i en situation där föreningen inte kan betala 

sina skulder och därmed hamna i obestånd (Uggla et al. 2008). Skulle detta 

vara fallet har föreningen två alternativ att välja på: likvidation eller konkurs. 

 

Vid föreningsstämman ska styrelsen ta upp om det finns risk för att 

föreningens ekonomiska ställning kommer försämras och om de då ska träda i 

likvidation eller inte (Lundén & Svensson 2008; Uggla et al 2010). Om 

föreningen beslutar sig för att träda i likvidation innebär det att föreningen 

kommer avveckla sin verksamhet, avyttra de tillgångar som föreningen har 

haft, betala tillbaka skulder och sedan dela ut överskottet bland föreningens 

medlemmar (Uggla et al. 2010). Om föreningen istället skulle gå i konkurs 

skulle det innebära att föreningen upphör att finnas och att de skulder 

föreningen har avslutas. Föreningen kan själv ansöka om att gå i konkurs, men 

även en fordringsägare kan ansöka om detta (Lundén & Svensson 2008). 

Bostadsrättshavaren är inte personligt ansvarig för de skulder föreningen har 

(Uggla et al 2010), dock förlorar bostadsrättshavaren sin bostadsrätt (Lundén 

& Svensson 2008; Uggla et al. 2010), sin insats samt upplåtelseavgifter som 

kan ha förekommit (Uggla et al. 2010). 

3.3. Ansvar och skyldigheter 

Bostadsrättsföreningens styrelse ska föra en medlemsförteckning med 

uppgifter om medlemmarna där det framgår vem som är innehavare av 

bostadsrätten (Tegelberg 2010). I och med medlemskap i en 
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bostadsrättsförening innebär medlemskapet att det finns vissa skyldigheter och 

ansvar gentemot föreningen. Medlemmarna har som skyldighet att uppträda 

solidariskt mot varandra. En medlem kan inte träda ur föreningen och bli fri 

från sina skyldigheter och få tillbaka sin insats då detta skulle innebära att 

föreningens fasta kostnader blir högre för de kvarstående medlemmarna. 

Bostadsrättshavaren ansvarar själv för underhållet i lägenheten, så kallat inre 

underhåll (Gross 2009). Hon har även rätt att göra vissa ändringar i sin 

lägenhet (Grauers 2010). 

 

Det yttre underhållet är medlemmarnas gemensamma skyldighet att ansvara 

för, genom föreningen och styrelsen (Gross 2009). Enligt Bostadsrättslagen 

(SFS 1991: 614) ska bostadsrättshavaren inte ansvara för avlopp, värme, gas, 

elektricitet och vatten. Dessa faller på föreningens ansvar om föreningen har 

försett lägenheten med ledningarna och de nyttjas av fler än en lägenhet. 

Föreningen bör upprätta en underhållsplan där framtida underhållsbehov och 

åtgärder på fastigheten finns formulerade. Denna kan användas som grund för 

de avsättningar som bör ske för framtida underhåll (Tegelberg 2010).  

 

Bostadsrätten kan lämnas som säkerhet för en fordran av bostadsrättshavaren, 

så kallad pantsättning (Gross 2009). För att kunna garantera sin pant gör 

kreditgivaren en så kallad denuntiation, där man meddelar 

bostadsrättsföreningen om att pantsättning har gjorts. Bostadsrättsföreningen 

bekräftar sen i sin tur kreditgivaren att en pantsättning har förts upp i 

lägenhetsförteckningen med förstahandspanträtt. I lägenhetsförteckningen ska 

fångeskedjan och pantsättningen vara nerskriven. Detta är ett stort ansvar för 

föreningen, uppstår problem så är det föreningen som kan bli tvungen att 

betala skadestånd till kreditgivaren (Isaksson & Jonsson 2008). 

3.4. Berörda lagar 

Enligt 1:1 Jordabalken (SFS 1970:994) är fast egendom jord och försäljning av 

fastigheter ska därför tillämpas av Jordabalken. En bostadsrätt är alltså inte fast 

egendom utan räknas då som lös egendom. Vid köp av lös egendom tillämpas 

istället Köplagen (SFS 1990:931). Detta innebär att bostadsrätten i princip kan 

säljas i befintligt skick (Gross 2009). Köparen har en undersökningsplikt och 

kan inte åberopa ett fel som hon kunde ha märkt vid en undersökning. 

Däremot om säljaren har gett oriktiga uppgifter eller låtit bli att upplysa 

köparen om information som varit av väsentlig betydelse så kan varan anses 

vara felaktig (SFS 1990:931). Detta innebär att det inte finns något som kallas 

dolda fel i en bostadsrätt (Grauers 2010). Enligt Bostadsrättslagen (SFS 
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1991:614) är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening som har som 

uppgift att upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina medlemmar. En 

bostadsrättsförening tillämpas av lagen om ekonomiska föreningar (SFS 

1987:667). 

 

3.5. Principskiss bostadsrättsköp 

Principskissen förklarar relationen mellan en bostadsrättsköpare, 

nyttjanderätten och bostadsrättsföreningen. Köparen får genom sitt 

medlemskap i föreningen rätt att nyttja en lägenhet. Beslut rörande 

bostadsrättsföreningen tas genom styrelsen och köparen har rätt att påverka 

besluten genom föreningsstämman, eller en eventuell plats i styrelsen.  
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4. Teoretisk ram 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som hänförs till uppsatsen. Inledningsvis beskrivs 

beslutsprocessen kortfattat. Därefter introduceras köpprocessen i fem steg som beskriver de 

faser en köpare går igenom, med fokus på bostadsköp. 

4.1. Beslutsprocess 

Personer antas ta rationella beslut som baseras på deras egna preferenser 

(Camerer & Fehr 2006). Preferenserna utgörs dels av personernas begär och 

passioner men även vetskapen om vad som egentligen är bäst för dem (Tomer 

2008). Irrelevanta detaljer påverkar dock personers sätt att agera vilket inte 

alltid leder till att besluten är det mest optimala för det egna intresset och att 

besluten inte är rationella (Camerer & Fehr 2006). Så länge det inte finns bra 

anledningar för det, beslutar vi oss för att göra de val som är bäst för oss 

själva. Personer försöker uppfylla behoven som finns för tillfället, men måste 

tänka igenom de långsiktiga konsekvenserna för att anses vara rationell (Tomer 

2008).  

 

Varje gång ett beslut fattats, oavsett om man exempelvis ska köpa en bil, en 

tröja eller bestämma var man vill bo, kan det ses som en process med flera steg 

där resultatet är beslutet man slutligen kommer fram till. De olika aktiviteter 

som sker fram till resultatet kallas beslutsanalys och innebär ofta fem olika 

delaktiviteter. 
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(Lekvall & Wahlbin 2001). 

Precisera och avgränsa beslutsfrågan 
 

Mål med beslutet 
 

Diagnos 

Handlingsalternativ 
 

Utvärdering av handlingsalternativ 
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Beslutsanalysens första steg handlar om att få fram en så tydlig och begränsad 

beslutsfråga som möjligt. Inför ett nytt beslut måste vi först bestämma och 

förtydliga vad beslutsfrågan är. Detta är inte alltid helt enkelt då beslutsfrågan 

ibland kan förefalla att innehålla flera olika delfrågor som måste besvaras för 

att senare kunna ta itu med den huvudsakliga beslutsfrågan. I andra steget 

fastställs målet som vi vill uppnå med beslutet. Beslutsfrågans syfte kan vara 

bra att tydliggöra då det kan spela in hur väl baserat beslutet till slut blir och 

om man är medveten om de risker ett felaktigt beslut kan innebära. Vid 

diagnosen är det viktigt att ta reda på de viktigaste orsakerna som har lett fram 

till det aktuella problemet. Syftet med detta är att snabbt välja bort de aspekter 

som inte har betydelse och istället fokusera på det som är viktigt för att kunna 

ta itu med problemet. Diagnosen är det steg som är svårast att analysera och 

innehåller kärnan i beslutsanalysen (Lekvall & Wahlbin 2001).  

 

Det fjärde steget i beslutsanalysen är att utforma de handlingsalternativ som kan 

komma att bli aktuella. I många fall finns det ett stort antal olika 

handlingsalternativ och i dessa fall kan det vara väsentligt att försöka reducera 

så många alternativ som möjligt. I andra situationer kan handlingsalternativen 

vara givna från början. Ett exempel på detta kan vara att vi erbjuds att köpa en 

lägenhet. Handlingsalternativen i detta fall är givna: köpa eller inte köpa? Men 

vid beslut att köpa uppkommer det nya frågor i beslutsprocessen: Hur ska 

köpet finansieras? Vad ska köpeskillingen vara? När handlingsalternativen har 

övervägts är nästa steg i beslutsprocessen att utvärdera handlingsalternativen. Vi 

kan aldrig säkert veta var konsekvenserna kommer att vara, utan det vi kan 

göra är en bedömning . Beroende på hur säker bedömningen är beror på tre 

olika faktorer. Den första faktorn är vilken erfarenhet och kunskap personerna 

i beslutsprocessen har. Den andra är vilken kvalitet modellerna och teorin har 

som används. Den sista faktorn är hur tillförlitlig informationen är som 

använts vid beslutsprocessen (Lekvall & Wahlbin 2001). 

4.2. Köpprocess 

En köpprocess påbörjas redan innan någon ska köpa något, den pågår under 

själva köpet och fortsätter även efter att köpet är avklarat (Armstrong & 

Kotler 2007). Denna kan ske på några sekunder, då det gäller rutinmässiga köp 

eller ta flera månader beroende på vad det är som ska köpas. Tiden påverkas 

av köparens egna erfarenheter av tidigare gjorda affärer, intressen och 

motivation (Dahlén & Lange 2009). Att köpa en bostad är ett beslut med 

långsiktiga konsekvenser, vilket gör att köpprocessen ofta blir ett projekt där 
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mycket information måste införskaffas för att minska eventuella risker 

(Savolainen 2010). 

 

En modell över konsumenternas köpprocess beskrivs i fem steg från det att 

konsumenten inser ett behov, till det att köpet är genomfört och utvärderat. 

Modellen nedan är en sammanfattning av köpprocessen (Dahlén & Lange 

2009) och den sökprocess som genomgås vid bostadsköp (Savolainen 2009)  
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(Dahlén & Lange 2009; Savolainen 2009) 

4.2.1. Behovsidentifikation 

Köpprocessen börjar då köparen identifierat ett behov som uppstått. Behovet 

uppstår när konsumenten upplever ansenliga olikheter mellan det befintliga 

tillståndet och det önskade. När skillnaden mellan det önskade och det 

befintliga tillståndet är större än den acceptansnivå konsumenten har 

identifieras ett köpbehov för att uppnå det önskade tillståndet. Acceptansnivån 

ser olika ut för olika konsumenter och varierar också beroende på vilken 

produktkategori som krävs för att tillfredställa behovet som uppstått (Dahlén 

& Lange 2009). Det är inte förrän ett behov av exempelvis en ny bostad har 

identifierats som ett beslut av sökandet efter denna börjar (Maclennan & 

Wood 1982).  

Behovsidentifikation 

Informationssökning och orientering 

Utvärdering efter köp 
 

Alternativutvärdering/bedömning av bostäder 

Budgivningsinformation och köp 
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4.2.2. Informationssökning och orientering 

Informationssökning är den process en konsument genomgår då ett behov är 

identifierat och aktiverat (Dahlén & Lange 2009; Jobber 2004). När du insett 

att ett behov har väckts så kommer du vara mer lyhörd för information 

rörande det du vill införskaffa. Om du exempelvis är i behov av en ny bostad 

kommer du var mer mottaglig för reklam, diskussioner som rör bostäder och 

likaså vara mer uppmärksam på hur dina vänner bor (Armstrong & Kotler 

2007).  

 

I informationssökningen går köparen först igenom vilka egna kunskaper och 

tidigare erfarenheter som finns inom det aktuella området. (Dahlén & Lange 

2009; Jobber 2004). Om denna information inte är tillräcklig söker 

konsumenten ny information för att kunna göra ett välgrundat val och minska 

osäkerheten inför köpet (Dahlén & Lange 2009).  Omfattningen av 

informationssökningen är olika beroende på hur viktigt köpet är och hur 

mycket information och kunskap du har från början. Även hur tillgänglig 

information är, hur du värderar informationen och vilken tillfredställelse du får 

av att söka inverkar på mängden information du väljer att skaffa dig 

(Armstrong & Kotler 2007). Undersökningar visar även att konsumenter med 

lägre självförtroende har en benägenhet att söka mer information vid ett större 

köp än köpare med högre självkänsla (Kiel & Layton 1981). 

 

Vid en eventuell informationssökning kan information hämtas från många 

olika källor i form av kommersiella, publika och personliga källor som 

exempelvis vänner och bekanta (Armstrong & Kotler 2007; Dahlén & Lange 

2009). Även experimentella källor kan användas (Armstrong & Kotler 2007) 

då köparen exempelvis besöker aktuella områden för att få sig en föreställning 

av hur trivsamma dessa känns (Dahlén & Lange 2009).  

 

Den informationsmängd som införskaffas varierar mycket beroende på 

person. Ett tydligt exempel på detta är att 20 % av respondenterna i en 

undersökning avseende bilköp gjorde sex, eller fler resor för att inspektera 

olika bilar. Däremot var det hela 36 % av respondenterna som endast gjorde 

två, eller färre resor i informationssökningen (Kiel & Layton 1981). 

Informationssök vid bostadsköp 

Köpare söker information om hur många bostäder till salu det finns inom det 

specifika området. Sättet att söka information påverkas av vilka tidigare 

erfarenheter och kunskaper man har om området och bostadsmarknaden 
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(Savolainen 2009). Genom preferenser beslutas sedan vilka områden och typer 

av hus som är av intresse och realistiska alternativ utifrån ekonomi och 

personliga kriterier. Bostadens önskade egenskaper såsom storlek, ålder och 

utformning kan vara viktigare än läget, eller tvärtom. Den som söker bostad 

tänker oftast rationellt och undviker att leta i områden som inte är av intresse 

på grund av avstånd eller prisnivå (Mclennan & Wood 1982). Här inverkar 

också information som införskaffas om exempelvis infrastruktur, närhet till 

skola och dagis (Savolainen 2009). 

 

Köpare tenderar att lägga ner mer tid på produkter som är knutna till viktiga 

mål eller värden, är mer komplexa eller produkter som kan medföra en större 

risk (Peter & Olson 2008) exempelvis ett bostadsrättsköp. Konsumenter lägger 

även stor vikt vid vänners åsikter vid ett större köp (Kiel & Layton 1981). 

Köpare kan även välja att använda sig av professionell hjälp, exempelvis av en 

mäklare, för att få mer information om köpet eller aktuella områden 

(Mclennan & Wood 1982).  

 

Internet har blivit en allt mer betydelsefull källa för att hämta information om 

fastighetsmarknaden (Littlefield et al. 2000). Hemsidor med 

bostadssöksfunktioner är den mest använda källan för den som söker bostad 

(Savolainen 2010). Dessa underlättar för köparna då de kan hitta bostäder till 

salu och jämföra objekt som är av intresse. Det finns funktioner där köparen 

kan fylla i önskade kriterier såsom storlek, pris eller område och sedan få fram 

relevanta sökresultat (Savolainen 2010; Littlefield et al. 2000). Sveriges mest 

besökta hemsida med bostadsannonser är Hemnet med cirka 1,4 miljoner 

besökare i veckan där registrerade fastighetsmäklare lägger ut bostadsannonser 

på objekt som är till salu. Utbudet är stort och innefattar villor, fritidshus, 

tomter och bostadsrätter (Borg 2010).  Även källor i form av hemsidor med 

annonser både från mäklarbyråer och privatpersoner som vill sälja sin bostad 

användes (Savolainen 2010) exempel på sådana är blocket.se, bovision.se och 

booli.se.  

 

Andra populära källor för att hitta information om tillgängliga bostäder var 

tryckta tidningar, exempelvis lokaltidningar och gratistidningar med 

bostadsannonser. De som sökte i tidningar efter annonser fick först upp 

ögonen för intressanta objekt i den tryckta tidningen och kompletterade sedan 

informationen genom att titta på internet efter mer fullständiga uppgifter 

(Savolainen 2010).   
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Övriga källor som använts vid informationssökning var mänskliga källor så 

som vänner och familj samt etablerade källor med professionella kunskaper 

från exempelvis fastighetsmäklare. Utöver detta användes även källor i form av 

att exempelvis besöka bostadsmässor (Savolainen 2010). 

4.2.3.  Alternativutvärdering/ Bedömning av bostäder 

När köparen skaffat sig information, eller samtidigt som köparen söker 

informationen, sker en bearbetning och utvärdering av de alternativ som finns 

för att uppfylla det behov som uppstått. Konsumenten utgår från vissa 

utvärderingskriterier och bedömer de olika alternativen utifrån dessa för att 

komma fram till ett köpbeslut. Både rent funktionella egenskaper såsom 

storlek på bostadsrätten och dess skick utvärderas, men också emotionella 

konsekvenser såsom utseende och känslor kring alternativen inverkar (Dahlén 

& Lange 2009). Hur noga alternativen utvärderas är individuellt och beror på 

den specifika situationen. Köparen kan använda sig av logiskt tänkande och 

noggranna kalkyler i sin utvärdering, eller förlita sig på sin magkänsla och köpa 

på impuls (Armstrong & Kotler 2007) . Ett faktum är att ju mer engagerad en 

konsument är och ju komplexare köp, desto mer analyseras och utvärderas 

attributen hos de olika alternativen (Dahlén & Lange 2009). 

 

Köparen bedömer de bostäder som verkar mest lovande och utvärderar dessa. 

Det är viktigt för köparna att skaffa sig information om vilket skick bostaden 

är i, vilka eventuella renoveringsbehov som finns och vad dessa i sådant fall 

skulle kosta. Bostadsannonser innerhåller mycket information men inte 

nödvändigtvis all information köparen behöver. Därför krävs att köparen 

besöker visningar för att kunna få en egen bild av hur bostaden ser ut och i 

vilket skick den är (Savolainen 2009; 2010). Det kan vara svårt för den 

potentielle köparen att själv avgöra skicket på bostaden då det krävs kunskaper 

om vilka risker som finns och vad som eventuellt behöver åtgärdas. Om det 

finns behov av renovering innebär det en extra kostnad vilket är viktigt att 

köparen är medveten om (Savolainen 2009). För att minska osäkerheten kan 

det löna sig att anlita en besiktningsman som undersöker objektet 

(Wilhelmsson 2008). 

 

Den kostnad som hänförs till sökprocessen kan påverka hur länge 

sökprocessen varar. Kostnaden inkluderar de resekostnader som uppstår när 

köparen går på visningar, och kostnaden för att anlita en besiktningsman. 

Sökkostnaden varierar mycket beroende på vilken erfarenhet köparen besitter, 
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vilket innebär att en oerfaren köpare så som en förstagångsköpare ofta har en 

högre sökkostnad än en erfaren bostadsköpare (Wilhelmsson 2008). 

 

Något en köpare bör intressera sig för inför ett bostadsrättsköp är 

bostadsrättsföreningen och dess ekonomi. Hur föreningen sköts kan utläsas i 

de redovisningshandlingar som föreningen upprättar (Tegelberg 2010). 

Exempelvis kan en låg månadskostnad antyda att föreningen har en stabil 

ekonomi och har betalat av mycket av föreningens lån. Dock kan även en låg 

månadsavgift vara en indikator på att föreningen ligger efter med reparation 

och underhåll på fastigheten (Gross 2009). 

4.2.4. Budgivningsinformation och köp 

Då budgivningen börjat bör köparen ha inhämtat information om hur 

budgivningen går till, vilket det marknadsmässiga priset på bostaden är och 

eventuellt hur många andra intressenter som finns. Det kan vara svårt att veta 

vad bostaden är värd i förhållande till det skick den är i. Alla lägenheter och 

fastigheter är olika, och priset kan ändras beroende på efterfrågan (Savolainen 

2009). 

 

Om efterfrågan är stor går priset på bostaden upp, vilket kan göra det svårt för 

köparen att avgöra vad bostaden egentligen är värd. Med hjälp av tekniken 

idag kan en budgivning gå snabbt, vilket gör att en köpare kanske inte hunnit 

skaffa sig den information som krävs för att kunna göra ett rättfärdigat beslut 

(Savolainen 2009). 

 

Köpet är den minst komplicerade fasen i köpprocessen, vilket beror på att 

beslutet och utvärderingen av alternativen för att tillfredställa det behov som 

uppstått redan gjorts. Själva köpet när pengar byter ägare och varan övergår i 

köparens ägo är bara ett standardiserat förlopp (Dahlén & Lange 2009). Dock 

kan oväntade situationer uppstå som gör att ett köp ändå inte genomförs. 

Köparen baserar sitt köp på olika faktorer som exempelvis förväntad inkomst, 

förväntat pris och förväntade egenskaper på bostaden. En oväntad händelse 

kan uppstå som förändrar någon av dessa faktorer. Ett exempel kan vara att 

priset blir högre än förväntat eller att en besiktning visat resultat på fuktskador. 

Sådana händelser kan leda till att avsikten man hade med att köpa inte leder till 

ett köpbeslut (Armstrong & Kotler 2007). 
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4.2.5. Utvärdering efter köp 

Det sista steget i köpprocessen är en utvärdering efter köpet som innefattar att 

köparen gör en utvärdering av den produkt som anskaffats, i detta fall en 

bostad. Vid användningen av bostaden funderar köparen på om hon är nöjd 

eller inte med sitt val, om det behov som fanns blev tillfredsställt (Dahlén & 

Lange 2009). Om köparen är nöjd eller inte beror på vilka förväntningar hon 

hade på bostaden och om hon fått de uppfyllda eller inte (Armstrong & Kotler 

2007). Köparens nöjdhet är viktigt då det är avgörande för val av framtida 

konsumtion (Dahlén & Lange 2009). 
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5. Empiri 

_______________________________________ 
I detta kapitel redogörs för de svar som den empiriska undersökningen har resulterat i. 

Inledningsvis presenteras respondenterna kortfattat och därefter följer respondenternas svar. 

Dessa har delats in i två kategorier: Köpprocessen och bostadsrättsföreningen, detta för att 

underlätta för läsaren och för att få en överblick över de två kärnområden uppsatsen berör.  

 

5.1. Presentation av respondenter 

För att bibehålla respondenternas anonymitet och för att underlätta hantering 

av data har vi valt att benämna respondenterna vid förkortningarna: R1, R2, 

R3 och så vidare. Intervjuerna ägde rum mellan 2011-05-02 till 2011-05-11. 

R1 Kvinna 19 år och bosatt i Linköping. Studerar på universitetsnivå och har 

vid intervjutillfället bott i bostaden i 1,5 månad.  

R2 Man boende i Karlstad och universitetsstuderande. Han är 23 år och har 

varit bosatt i lägenheten i två veckor vid intervjutillfället.  

R3 Kvinna 58 år och röntgensjuksköterska. Bosatt i Halmstad och har köpt 

nyproduktion med inflyttning i januari 2012.  

R4 25 årig man bosatt i Linköping. Tidigare färdigutbildad musikalpedagog 

men studerar nu till civilingenjör på universitet. Han har vid intervjutillfället 

bott i bostadsrätten i en månad.  

R5 Man från Eskilstuna, 28 år och har varit bosatt i bostadsrätten i en månad 

vid intervjutillfället.  Studerat beteendevetare på universitetsnivå, oavslutade 

studier med 1 år kvar till examination. Arbetar nattetid som handledare för 

flyktingbarn och dagtid som mediasäljare.   

R6 27 årig man från Linköping, köpt bostadsrätt i Solna med 

inflyttningsdatum om 3-4 veckor vid intervjutillfället. Student vid universitetet. 

R7 Man 25 år bosatt i Eskilstuna. Gymnasialutbildning, egenföretagare och 

anställd ljustekniker för ett turnerande rockband. Har vid intervjutillfället bott i 

bostaden i 6 månader.  
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5.2. Köpprocess 

I detta avsnitt har vi sammanfattat respondenternas svar från intervjuerna som 

genomförts.   

5.2.1. Behovsidentifikation 

Respondenterna hade olika anledningar till att en flytt blev aktuell. R5 och R7 

hade båda genomgått en separation och var därför i behov av en ny bostad. 

R6s sambo hade fått arbete på en annan ort vilket krävde flytt. R4 hade 

tidigare bott i en lägenhet med andrahandsupplåtelse och kände att han ”levde 

på nåder” och ville med sitt nya boende ”bli vuxen” och kunna växa i 

lägenheten.  

Det fanns olika orsaker till att respondenterna valde bostadsrätt. R2 och R6 

ville i förstahand egentligen ha en hyresrätt men utbudet av sådana i de 

områden de kunde tänkas bo var bristfälliga samt att hyrorna var mycket höga.  

På grund av detta blev bostadsrätt det enda alternativet. En återkommande 

anledning var att bostadsrättsköpet sågs som en investering och 

månadsavgiften i många fall blev lägre än om respondenterna hade bott i 

hyresrätt.  

Andra anledningar till varför respondenterna valt bostadsrätt var exempelvis 

att R4 upplevde att det kändes tryggt att äga sin bostad, och att han hade 

möjlighet att påverka beslut som rör bostaden. R1, R5 och R4 uttryckte att det 

var önskvärt att kunna sätta sin egen prägel på bostaden. R7 hade argumentet 

att ”man ska ju förr eller senare bege sig in i lånecirkusen så varför vänta? Man vill ha eget 

och kunna göra som man vill”.   

5.2.2. Informationssökning och orientering 

Alla respondenter hade använt sig av Hemnet.se som främsta sökinstrument 

för att hitta bostaden. Som komplement har R2 använt sig av blocket.se, R5 av 

bovision.se och R7 har även använt sig av annonser i lokaltidningar. 

Respondent R1 hade även varit i kontakt med mäklare, i hopp om att de hade 

information om tillgängliga bostäder. R3 fick även information från bekanta 

och hittade på så sätt bostaden hon köpte. R1 och R4 hade stort stöd från 

föräldrarna vid sitt sökande samt ekonomiskt.  

Tidsintervallet på hur länge sökprocessen pågått varierade mycket. Respondent 

R6 hade endast sökt en månad medans övriga hade en sökperiod på mellan 4-6 



23 

 

månader till 1-2 år. R7 hade letat efter en bostadsrätt passivt under en väldigt 

lång tid, men aktivt sökte han endast två veckor.   

De flesta hade väldigt specifika kriterier där läget och den slutliga 

månadskostnaden var den mest avgörande faktorn för att bostadsrätten 

överhuvudtaget skulle vara av intresse. R7 värderade utgångspriset högre än 

den slutliga månadskostnaden. Han hade krav på närliggande 

kommunikationer och tågstation inom gångavstånd. Det fick inte heller finnas 

något renoveringsbehov för lägenheten.     Utöver detta var antal 

kvadratmeter, rum och bostadsrättens skick av väsentlig betydelse för samtliga 

respondenter. För R3 var det främsta kriteriet att det fanns balkong. 

Respondenten R5 hade förutom lägenhetens storlek krav på att det skulle vara 

ett barnvänligt område och helst markplan på lägenheten. R4 hade även krav 

på närhet till universitetet och att det skulle vara ett lugnt område.  

5.2.3.  Alternativutvärdering/ Bedömning av bostäder 

Antal visningar som respondenterna besökt var väldigt varierande då 

majoriteten endast gått på 1-5 visningar och en av respondenterna, R1, hade 

gått på upp till 20-30 visningar innan de hittade sin nuvarande bostad.  

Inför bostadsköpet hade samtliga respondenterna tagit hänsyn till om det 

fanns något renoveringsbehov. I de fall där de rörde sig om mindre 

reparationer hade R1, R4, R2 och R6 reflekterat över kostnaden men ansett att 

i förhållande till det pris de betalat var det ingen större kostnad, förutom 

arbetsbördan för reparationen och tiden det skulle ta att utföra reparationen. 

Respondent R5 hade köpt en bostadsrätt med ett visst renoveringsbehov och 

uppskattat kostnaden till cirka 100 000- 120 000 kronor. Han baserade den 

uppskattningen på materialkostnaden som han kollat upp på diverse 

byggnadsvaruhus då han planerat att utföra renoveringen själv.  

Faktorer som var avgörande vid bostadsrättsköpet var i första hand bostadens 

läge och den totala månadskostnaden. Utöver detta var det avgörande om 

lägenhetens egenskaper uppfyllde de kriterier respondenterna haft under sitt 

sökande, exempelvis rätt våningsplan och storleken på lägenheten. R7 beskrev 

att det avgörande var magkänslan som infann sig då han klev in lägenheten 

”Jag fastnade för den direkt, det kändes liksom rätt. När jag klev in i den kände jag att 

här vill jag bo!”. Likaså beskrev R4 att färgskalan i lägenheten föll honom precis 

i smaken vilket var positivt och förstärkte känslan om att han hittat rätt. R6 är 
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den enda respondenten som nämnt att en besiktning bokats i samband med 

köpet.  

5.2.4.  Budgivningsinformation och köp 

Samtliga respondenter hade inför köpet bestämt ett maxpris som inte fick 

överstigas vid en eventuell budgivning. I samtliga fall med undantaget R7, var 

maxpriset grundat på vilken den sammanlagda utgiften per månad skulle 

komma att bli med hänsyn till kontantinsats, amortering, räntor och 

månadsavgiften. Samtliga hade även jämfört med objekt i området och skaffat 

sig en prisbild av marknaden. R4 använde sig även av en funktion på 

hemnet.se där han jämförde priset på de 10 senaste sålda objekten i samma 

område.   

5.2.5. Utvärdering av köpet 

På frågan angående om de i efterhand fått reda på något beträffande bostaden 

eller föreningen som de önskat att de vetat om innan bostadsrättsköpet 

berättade respondenterna: 

Vid årsmötet fick R4 reda på att det skulle ske en höjning av månadsavgiften, 

trots att både mäklaren och säljaren gett andra uppgifter. Han hade då bott i 

lägenheten mindre än en månad och uttryckte att han var missnöjd över detta 

då han ansåg att han försökt ta reda på detta innan köpet. Under intervjun 

uttryckte han även: ”Vilket otroligt stort beslut man tagit och hur lite man har att 

grunda det på. Det är liksom en kvarts snabbtitt i en bostad, liksom, och sen ska du gå där 

dag in och dag ut och se miljoner saker”. ”Köper grisen i säcken, gör man ju faktiskt”.    

R5 uttryckte: ”Att det tar skitlång tid att riva ner tapeter!” Då han var medveten 

om att det fanns renoveringsbehov och beräknat materialkostnaden för detta 

hade han underskattat den arbetsbörda som renoveringen skulle innebära. 

”Hade jag vetat det hade jag nog inte påbörjat det, det har blivit många svordomar kan jag 

lova…”.   Han önskade att arbetsbördan och tiden för renoveringen var något 

han varit mer förberedd på.  

R6 hade ännu inte fått sin lägenhet besiktigad och inväntade resultatet från 

denna. Han fann det lite märkligt då mäklaren påstod att man på den orten 

vanligtvis inte gör en besiktning såvida man inte misstänker att något är fel. 

Respondenten undersökte om så var fallet genom att kontakta andra mäklare i 

området och besiktningsbolag för att höra om deras åsikt. Dessa bekräftade 

det mäklaren sagt, att ingen besiktning görs innan köpet. R6 kontaktade då en 
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jurist som dock sa att man bör definitivt göra en besiktning innan köpet. R6 

kände dock att både mäklaren och säljaren ville ha snabb affär då det tidigare 

varit en budgivning på lägenheten som gått snett.  Lägenheten såldes nu till 

acceptpris och R6 ansåg att det var först till kvarn. Det finns ingen klausul i 

kontraktet angående besiktningsresultatet. Dock kände han sig betryggad av 

vetenskapen om att dolda fel fanns att tillämpa i Jordabalken. Han önskade 

dock att han hade fått besiktningsresultatet innan köpet för att slippa 

eventuella tråkiga överraskningar. 

Vid årsskiftet då R7 bott i sin lägenhet i en månad fick han information om att 

månadsavgiften skulle höjas. Detta hade han inte fått information om tidigare. 

Han önskade även att han fått information om vilka rättigheter och 

skyldigheter han hade i föreningen avseende vanliga problem som kan uppstå i 

en lägenhet, exempelvis har han haft problem med en rinnande toalett och vet 

inte vems ansvar det ligger på.   

5.3. Bostadsrättsföreningen 

I detta avsnitt har vi sammanfattat respondenternas svar avseende 

bostadsrättsföreningen och dess ekonomiska aspekter.  

5.3.1. Månadsavgift 

Respondenterna ansåg att månadsavgiften hade stor betydelse inför köpet av 

bostadsrätten. R3 uttryckte flera gånger att månadsavgiftens storlek var av 

störst vikt då ”allt annat kan man ändra”.  Hade månadsavgiften varit högre 

menade respondenterna att köpet eventuellt inte varit aktuellt. Respondenten 

R6 berättade dock att det inte var månadsavgiften i sig som var viktig utan 

månadsavgiften i kombination med amortering och räntor. Han uttryckte att 

det varit bättre om avgiften varit lägre och om den varit högre hade de tänkt 

till en extra gång. Eventuellt hade köpet inte blivit av då. R7 däremot la ingen 

större vikt vid månadsavgiftens storlek ”Nej jag hittade rätt, struntade i det då. Jag 

hade velat haft den även om den varit dyrare, jag ville ha den”.   

När vi frågade respondenterna om månadsavgiften kommer höjas inom en 

snar framtid skiljde sig svaren åt. Månadsavgiften hade redan höjts för R4 och 

R7 under den korta tiden de bott i bostadsrätterna, vilket de vid köpet inte 

hade fått information om. R4 fick inte denna information trots att han frågat 

både mäklaren och säljaren. R2 trodde inte att månadsavgiften skulle höjas då 

den inte höjts på två år, detta var dock en slutsats han kommit fram till själv 

tillsammans med en bankman. R6, R1 och R3 hade uppgift på att en 



26 

 

månadshöjning inte var planerad. R6 berättade att det stod i årsredovisningen 

att det inte skulle ske någon avgiftshöjning då det fanns pengar till de 

underhåll som var planerade. Respondenten R5 antydde att det skulle ske en 

höjning av månadsavgiften men han visste inte varför eller med hur mycket. 

”Jag har för mig att jag läst det någonstans, men jag har ingen aning med hur mycket”.  

Alla respondenterna var medvetna om att månadsavgiften gick till drift och 

underhåll av fastigheten som exempelvis sophämtning och förvaltning.  

Respondenten R4 visste även att månadsavgiften gick till 

bostadsrättsföreningens lån och räntor. Respondenterna R3, R2, R6 och R4 

var medvetna om att avsättningar har gjorts i en fond för framtida reparationer 

och underhåll.  

På frågan angående vilket andelstal de har i sin förening var svaren varierande. 

R6 och R2 kände till vilket andelstal de hade i föreningen, respondenterna R5, 

och R7 visste inte alls, medan R1 och R4 inte visste vilket andelstal de hade, 

men de var medvetna om att det var en stor respektive liten förening.   

5.3.2.  Bostadsrättsföreningens ekonomi 

Respondenterna R2 och R4 hade jämfört olika bostadsrättföreningars 

ekonomi, då det blivit aktuellt och det uppstått ett intresse för bostadsrätten 

exempelvis i samband med visningar. R1 fick hjälp av sina föräldrar att 

jämföra olika bostadsrättsföreningar. Dock blev det inte aktuellt förrän de 

redan var med i budgivning och hade det högsta budet. R3 som köpt 

nyproduktion ansåg att det var svårt att göra en rättvis jämförelse med de äldre 

bostadsrättsföreningar som hon tidigare tittat på. Respondenterna R5, R7 och 

R6 hade inte jämfört olika bostadsrättsföreningar. R5 uttryckte sig ”Nej asså, 

jag pang boom på första bästa, kontaktade banken och så, jag är lite impulsiv sådär”. 

I första hand var lägenheten i sig avgörande för köpet, för vissa respondenter 

dock under förutsättningarna att föreningen hade en god ekonomi. 

Respondenterna R1, R2 och R4 klargjorde att deras köpbeslut hade påverkats 

om det hade visat sig att föreningen haft en sämre ekonomi. R6 berättade att 

han mer eller mindre gjorde en liten koll på föreningen så att allt såg okej ut. 

Men det var inget avgörande på något sätt då de redan i stort sett bestämt sig 

för att köpa den. R3 som köpt nyproduktion fann det svårt att jämföra 

föreningens ekonomi mot andra äldre bostadsrättsföreningar och förlitade sig 

på att allt var som det skulle då föreningen enligt henne sköttes av ”proffs”. R5, 

R7 och R6 ansåg att lägenheten var det viktigaste. R7 menade att föreningens 
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ekonomi var oviktig.” Jag kan inte säga att jag har brytt mig om det alls”. Senare 

tillade han att han hade papper med information om föreningen som ligger 

någonstans om han skulle vilja läsa på.   

4/7 respondenter hade granskat föreningens årsredovisning innan köpet och 

R4, R6 och R2 hade även rådfrågat mer kunniga personer så som personlig 

bankman, revisor och fastighetsförvaltande bolag som exempelvis HSB och 

Riksbyggen. Respondenten R3 som köpt en nyproduktion och ännu inte flyttat 

in tyckte det var tryggt att det fanns yrkeskunniga personer i styrelsen just nu. 

Men hon nämnde även att de personerna skulle bytas ut i samband med 

inflyttning av fastigheten. Då föreningen är helt nybildad i samband med 

byggnationen fanns ingen årsredovisning att granska. Dock fanns stadgar, men 

dessa hade hon inte läst. R5 och R7 hade inte lagt ner någon vikt vid 

årsredovisningen och hade därför inte läst den. R5 uttryckte i intervjun: ”Det 

känns som om jag har noll koll vad gäller ekonomi, budget, ränta och skit, hit och dit”. 

Då det gällde stadgarna hade ingen av respondenterna lagt någon större vikt 

vid dem utan några hade skummat igenom dessa utan vidare eftertanke. R5, 

R7, R3 och R4 hade inte läst stadgarna. R4 sa att han visste att han borde ha 

läst dem, men såg dem inte någonstans och det blev därför inte av. R6s sambo 

hade kikat igenom stadgarna, men de ansåg att det var mindre viktigt.   

Angående underhåll av fastigheten visste samtliga respondenter enstaka 

åtgärder som tidigare gjorts på fastigheten. Respondenternas vetskap om vad 

som tidigare gjorts skiljde sig åt, exempelvis R2 visste att ett stambyte skett 

nyligen och R1 visste att de nyligen bytt dörrar. R7 var medveten om att de 

rustat upp tvättstugan och R5 visste att de bytt ut alla lås. Dock visste inte R3, 

som köpt nyproduktion, om det fanns en underhållsplan eller vad den i så fall 

innehöll. När det gällde framtida reparationer var vissa tveksamma medan 

andra var mer pålästa om att till exempel balkonger och fasad skulle 

underhållas. R6 visste att föreningen hade köpt fastigheten 2003 och därefter 

konstant gjort diverse renoveringar vilket innebar att det mesta nu var gjort. 

Det nästa planerade är en fasadrenovering som ska ske i sommar och att det 

finns pengar till detta.  

Majoriteten av respondenterna visste inte vad som skulle hända om 

bostadsrättsföreningen gick i konkurs. Däremot var R2 medveten om att han 

inte skulle få tillbaka insatsen, men var osäker på huruvida han hade rätt att bo 

kvar eller inte. R6 och hans sambo hade funderat kring detta innan köpet i och 

med att det var deras första bostadsrättsköp. Han spekulerade i att fastigheten 
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fortfarande hade ett värde och att det därför borde finnas någon annan som 

skulle vara villig att köpa fastigheten och att ersättningen skulle gå till att betala 

föreningens skulder. Han var dock osäker på vad det skulle innebära för hans 

egen del och för hans erlagda insats.  

5.3.3. Skyldigheter och rättigheter 

Vid frågan angående bostadsrättsföreningens uppgift var svaren luddiga och 

ospecifika. R2, R4, R1, R3 och R6 förmodade att bostadsrättsföreningen 

förvaltade fastigheten och att det fanns en styrelse som tar beslut angående 

fastigheten, dess skötsel och ekonomi. R2 hade även kunskapen om att 

bostadsrättsföreningen inte var vinstdrivande och att föreningen äger 

fastigheten. Respondenterna R5 och R7 visste inte vad deras 

bostadsrättsförening har för uppgift.  

Angående respondentens uppgift/roll i bostadsrättsföreningen var alla 

medvetna om att månadsavgiften måste betalas in och att det inre underhållet 

av lägenheten låg på deras ansvar. R1, R2, R5, R7 och R3 visste inte förutom 

detta vad vederbörande hade för roll i bostadsrättsföreningen medan R4 och 

R6 visste att de bör närvara vid möten som rör föreningen. R3 som köpt 

nyproduktion visste även att hon skulle ansvara för besiktningar som skulle 

göras efter inflyttningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi den empiri som de genomförda intervjuerna resulterat i. Som 

bakgrund för vår analys använder vi den teori som tidigare berörts i uppsatsen. Kapitlet 

följer samma struktur som empirin, med huvudkategorierna: köpprocessen och 

bostadsrättsföreningen.  

6.1. Köpprocess 

I detta avsnitt har vi analyserat empirin avseende köpprocessen och 

sammankopplat denna med den teoretiska ram vi tidigare nämnt.    

6.1.1. Behovsidentifikation  

Behovet av en ny bostad hade väckts hos respondenterna av olika skäl. Som 

teorin nämner uppstår ett köpbehov när det befintliga tillståndet är sämre än 

vad respondenten kan acceptera och ett köp skulle leda till att köparen uppnår 

det önskade tillståndet (Dahlén & Lange 2009). I våra fall fanns ett missnöje 

med det befintliga tillståndet som berodde på olika orsaker. Exempelvis R6s 

befintliga bostad skulle innebära pendling mellan två städer, vars avstånd 

omöjliggör detta på grund av den tid det skulle ta. R5 var missnöjd med den 

befintliga bostaden på grund av området då han inte ansåg att det var 

barnvänligt nog. R3 befintliga tillstånd var egentligen oförändrat då hon bott i 

hyresrätt under en väldigt lång tid. Dock hade hennes önskade tillstånd ändrats 

då hon nu ville ha en bostadsätt istället för en hyresrätt.  

6.1.2.  Informationssökning och orientering 

Användningen av internet gör att det är enkelt för köpare att inhämta 

information om bostäder till salu och hur marknaden ser ut i de önskvärda 

områdena. Detta märkts tydligt i undersökningen då hemnet.se var den mest 

använda informationskällan för att hitta en bostad. Detta bekräftar teorin om 

att internet är den källa som köpare föredrar mest (Savolainen 2010).  Även 

alternativa källor så som tidningar och andra hemsidor med 

bostadssökfunktioner har använts men antal användare av dessa medel var 

betydligt färre. Informationskällor i form av mäklare och bekanta har också 

använts av respondenterna i enstaka fall och även detta bestyrks av teorin 

(Savolainen 2010).  
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Den uppfattning vi får av respondenternas svar är de skaffar sig mest 

information i sökprocessen, då främst rörande marknaden, jämförelseobjekt 

och bostädernas skick. I denna fas la ingen av respondenterna mer tid på att 

undersöka de ekonomiska aspekter som berör bostadsrättsföreningarna.  Det 

är sökprocessen som har varat längst för våra respondenter då övriga steg i 

köpprocessen gått relativt fort.   

Tiden för sökandet efter bostad varierade mycket då respondenterna var i 

olika stort behov av en ny bostad. Respondenten R6 gick igenom 

sökprocessen i mycket snabb takt då ett nytt arbete krävde att han hittade en 

ny bostad omedelbart på orten. Respondenten R3 och R7 hade däremot inte 

haft något brådskande behov efter en ny bostad och hade därför haft 

möjlighet att under en längre tid söka information om bostadsmarknaden och 

kunnat invänta bostaden som uppfyllde alla deras personliga kriterier.   

Alla respondenter hade tydliga kriterier främst avseende läge, pris och storlek 

på lägenheten som avgränsade deras sökning. Detta bekräftar teorin om att de 

som söker bostad tänker rationellt och undviker att leta i områden som inte är 

relevanta (Mclennan & Wood 1982).  

Respondenterna R6 och R7 har genomgått stora förändringar i sin livssituation 

i form av separation och nytt arbete. De har på grund av detta varit tvungna 

att genomgå köpprocessen väldigt fort. Det resulterade i att R6 tog in mycket 

information under kort tid, medans R7 valde att förbise den mängd 

information som han hade möjlighet att inhämta. R3 som varit i 

sökningsprocessen under väldigt lång tid, 2 år, har inhämtat mycket 

information om marknaden och har jämfört priser och bostäders skick. Dock 

har hon inte kommit så långt i informationssökningsprocessen att hon 

reflekterat över bostadsrättsföreningen och de ekonomiska aspekterna som 

hör där till.           

6.1.3. Alternativutvärdering/ Bedömning av bostäder 

När köparna inhämtade, eller samtidigt som de skaffade sig information om de 

bostäder som var av intresse skedde en utvärdering av de alternativ som bäst 

uppfyllde de önskade kriterierna. Ett steg i alternativutvärderingen vid 

bostadssökandet var att gå på visningar då respondenterna bättre kunde 

bedöma både funktionella och känslomässiga aspekter (Dahlén & Lange 

2009). De respondenter vi intervjuat hade varit på varierande antal visningar 

vilket bekräftar Armstrong & Kotlers (2007) teori om att det är individuellt om 
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hur noga alternativen utvärderas. Sökprocessen var olika lång för våra 

respondenter vilket berodde på hur brådskande behovet av en ny bostad varit, 

vilket bekräftar att även den specifika situationen kan ha påverkat 

utvärderingen (Armstrong & Kotler 2007). R1 är den som gått på flest 

visningar och detta under en relativt kort tidsperiod. Hon är även den yngsta 

av våra respondenter vilket kan innebära att hon genom att gå på visningar 

försökt skaffa sig erfarenhet och kunskap om bostadsmarknaden för att 

minska osäkerheten inför ett köp. Bristen på erfarenhet påverkar köpares 

självförtroende vilket i sin tur leder till en tendens att införskaffa mer 

information för att öka självkänslan inför köpbeslutet (Kiel & Layton 1981). 

Det kan också vara så att det är utifrån besöken på visningarna R1 grundat och 

ändrat sina kriterier efter.     

Trots att mycket information går att inhämta ur de annonser som finns på 

internet är det ändå på visningarna som respondenternas uppfattning av 

lägenheten har avgjorts. Det är då de har fått en tydligare uppfattning om 

bostädernas skick och den känsla som infunnit sig vid visningen vilket även 

stöds av teorin (Mclennan & Wood 1982). Respondenterna hade vid visningar 

skapat en uppfattning om eventuellt renoveringsbehov eller önskade estetiska 

förändringar i lägenheten. Vi uppmärksammade dock att respondenterna 

endast ytligt skaffat sig en bild av lägenhetens skick men att ingen noggrannare 

undersökning har gjorts av lägenheten vilket tyder på att respondenterna inte 

tänker på de långsiktiga konsekvenserna och därmed inte tänker rationellt 

(Tomer 2008). Exempelvis en fuktskada i ett badrum kan vara svår för en 

lekman att upptäcka, men kan bli dyrt att reparera om den upptäcks sent.         

 I R5s fall förelåg ett större renoveringsbehov och han hade då skaffat sig en 

uppfattning om vad kostnaden för denna skulle innebära. Trots att han tagit 

reda på materialkostnaden för renoveringarna hade han underskattat den tid 

det skulle kräva för honom att utföra arbetet. Renoveringsarbetet har upplevts 

som mycket mer tidskrävande än väntat. R5s bristande erfarenhet av tidigare 

renoveringsarbete borde ha bidragit till en noggrannare efterforskning om vad 

utförandet skulle kräva av honom (Dahlén & Lange 2009; Jobber 2004). De 

respondenter som endast haft mindre underhåll att genomföra har värderat 

kostnaden för detta lågt, då kostnaden i förhållande till priset de betalat för 

lägenheten ansågs vara obetydligt. Vi anser att trots att kostnaden är liten i 

förhållande till priset på bostaden är det ändå en utgift som respondenterna 

bör undersöka. Kostnaden kan bli oväntat hög även för små förbättringar.   
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Det vi kunnat utläsa av de svar vi fått är att de faktorer som varit avgörande 

inför köpet av bostadsrätt har varit bostadens läge, den totala 

månadskostnaden och den känsla som infunnits sig när vederbörande besökt 

bostaden. Det tyder på att respondenterna har tänkt rationellt utifrån sina egna 

preferenser (Mclennan & Wood 1982; Camerer & Fehr 2006) och att de 

emotionella aspekterna haft stor inverkan vid köpbeslutet (Dahlén & Lange 

2009). Vi upplever att respondenterna lagt ner mycket tid på att söka 

information om ovanstående faktorer men då de hittat ett objekt som varit av 

stort intresse inte reflekterat vidare kring frågor som rör 

bostadsrättsföreningen. Processen efter informationssökningen kan gå fort då 

utvärderingen av lägenheter som är av intresse måste göras innan objektet blir 

sålt till någon annan, vilket gör att köparna fokuserar på kriterier som köparna 

själva anser vara viktiga. Detta kan leda till att de försummar den information 

angående föreningen som de inte själva anser vara av lika stor betydelse. Detta 

tyder på att respondenterna inte tänker rationellt i det avseendet då de endast 

uppfyller behovet som finns för tillfället och inte reflekterar över de långsiktiga 

konsekvenserna beslutet kan medföra (Tomer 2008).   

6.1.4. Budgivningsinformation och köp 

Denna fas berör endast vår frågeställning huruvida respondenterna har skaffat 

sig en korrekt prisbild av marknaden. Då bostadsmarknaden ständigt 

förändras och känslomässiga aspekter spelar in vid en personlig värdering av 

en bostad anser vi att det kan vara svårt att skaffa sig en marknadsmässig bild 

om bostadens värde (Savolainen 2009). Alla respondenter hade dock satt ett 

maxpris som inte fick överstigas och de flesta hade skaffat information om 

priser i de aktuella områdena och jämfört dessa.   

6.1.5. Utvärdering efter köp 

Överlag verkade respondenterna nöjda med sina bostadsköp. R7 och R4 hade 

dock redan fått erfara avgiftshöjningar som de inte varit medvetna om, vilket 

skapat ett visst missnöje. Detta är förståeligt speciellt i R4 fall då han specifikt 

fått information om att en höjning inte var aktuell. Tydligt blir då att man som 

köpare själv måste kontrollera de uppgifter man får under köpets gång för att 

minska risken för oväntade överraskningar.  R6 som väntade på resultat från 

en besiktning hade undersökt om de uppgifter mäklaren gett avseende om en 

besiktning borde göras eller inte. Han hade fått bekräftat av flera mäklare och 

besiktningsmän på orten att det är sedvana att inte utföra en sådan om inte 

misstanke om fel finns. Han rådfrågade även en jurist trots den knappa tid han 
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hade till sitt förfogande vilket tyder på att han inhämtade information för att 

minska osäkerheten inför köpet (Dahlén & Lange 2009). Dock bortsåg han 

från juristens råd och valde att förlita sig på den sedvana som fanns på orten, 

vilket kan anses vara irrationellt (Tomer 2008). Detta kan förklaras genom att 

köpet förelåg under en viss tidspress vilket gjorde att han troligen gått miste 

om acceptpriset om han saktat ner processen. Det finns enligt Camerer & 

Fehr (2006) detaljer som kan påverka vårt sätt att agera, vilka leder till att vi 

inte alltid gör de mest optimala besluten, vilket vi anser blir väldigt tydligt i 

detta fall. 

Vi kan inte bortse från att han i och med köpet hade en undersökningsplikt 

och därför inte kan åberopa några eventuella fel som i efterhand skulle 

upptäckas, då han inte har någon klausul avseende besiktningsresultatet i 

kontraktet. R6 uttryckte även att det kändes tryggt att eventuellt kunna 

åberopa dolda fel enligt Jordabalken. Detta tyder på att den information han 

tycks ha skaffat sig angående lagrum att luta sig tillbaka på, i fråga om sina 

rättigheter i samband med bostadsrättsköpet var felaktiga. Tydligt framgår 

vikten av att en köpare införskaffar information inför ett bostadsköp. Dock 

vill vi även poängtera tyngden av att informationen som inhämtas ska vara 

korrekt.  

R5 var nöjd med bostadsköpet i sig, men hade tröttnat på att renoveringen han 

utförde var tidskrävande. Detta medförde att utvärderingen inte var så 

optimistisk för tillfället, vilket kan komma att påverka hans framtida val av 

bostad (Dahlén & Lange 2009). Vi spekulerar i att detta är något han i 

framtiden vid eventuella bostadsköp kommer att ta större hänsyn till.    

6.2. Bostadsrättsföreningen 

I följande avsnitt analyseras och sammankopplas empirin med den teoretiska 

ramen i frågorna avseende bostadsrättsföreningen och dess ekonomiska 

aspekter.  

6.2.1. Månadsavgift 

Respondenter hade tagit hänsyn till månadsavgiftens storlek och den har i 

många fall varit avgörande inför köpbeslutet. R3 ansåg att månadsavgiften var 

det viktigaste av allt medan R7 däremot menade att den var obetydlig vilket 

bekräftar Armstrong & Kotlers (2007) teori om att köparen utvärderar 

alternativen väldigt individuellt. R1 tänkte logiskt och kalkylerande medan R7 

förlitade sig på sin intuition. Av de svar vi fick rörande eventuella 
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avgiftshöjningar i framtiden var det endast två av respondenterna som med 

säkerhet hade uppgift på att en månadshöjning inte var aktuell. Då 

månadsavgiftens storlek varit något de flesta respondenter lagt stor vikt vid, 

både vid sökandet av bostad och inför köpet anser vi att det är oroande att de 

inte noggrannare undersökt om avgiftshöjningar ska komma att bli aktuella då 

detta skulle påverka deras ekonomi i högsta grad. Detta strider mot Peter & 

Olsons (2008) teori om att en köpare tenderar att lägga ner mer tid på 

komplexa köp med större risk.   

Majoriteten av respondenterna var medvetna om vad delar av månadsavgiften 

går till, men endast en respondent visste att den även täckte 

bostadsrättsföreningens lån och räntekostnader. Detta tyder på bristande 

kunskap om systemet med bostadsrättsföreningar och dess uppbyggnad. Vi 

anser att man bör vara medveten om detta när ett så stort köp som en 

bostadsrätt görs. Särskilt då respondenterna uttryckt att deras köp innebär en 

investering är detta väsentlig information att ta del av vilket tyder på att de inte 

har tänkt rationellt (Tomer 2008) eller införskaffat den information som krävs 

för att minska riskerna vid köpet (Dahlén & Lange 2009). Även faktumet att 

det endast var två av respondenterna som visste vilket andelstal de hade i 

föreningen tyder på bristande kunskaper om systemet.  

6.2.2.  Bostadsrättsföreningens ekonomi    

R7, R6 och R5 hade inte jämfört några bostadsrättsföreningars ekonomier 

innan köpet. De nämnda hade genomgått köpprocessen snabbt, vilket kan ha 

resulterat i att de inte har hunnit inse sambandet mellan 

bostadsrättsföreningens ekonomi och själva lägenheten. Vi tror att detta kan 

bero på att information om bostadsrättsföreningars ekonomi och allmän 

information om bostadsrätter dels inte är roande för köparen att införskaffa.  

Även att det krävs en viss ansträngning av köparen för att få tag på 

informationen och att det tar tid att skaffa den mängd information som krävs 

för att få en förståelse kan ha gjort att de inte skaffat den informationen 

(Armstrong & Kotler 2007).  

Lägenhetens egenskaper i sig var avgörande för samtliga respondenters 

köpbeslut. Respondenterna som inte ansåg att föreningens ekonomi var av 

betydelse hade inte fokuserat på vare sig årsredovisningen eller föreningens 

stadgar. Det bevisar att de inte är medvetna om att föreningens ekonomi har 

inverkan även på deras egna ekonomi, fastighetens skick och i slutändan även 

den lägenhet de köpt.  De som varit av åsikten att föreningens ekonomi var av 
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betydelse hade läst föreningens årsredovisning och då även bett utomstående 

om synpunkter för att försäkra sig om innebörden av det de läst. Detta tyder 

på att de har skaffat sig information när de själva varit osäkra på sina 

kunskaper om att läsa en årsredovisning (Armstrong & Kotler 2007; Dahlén & 

Lange 2009). Dessa respondenter uttryckte även att köpbeslutet eventuellt 

hade påvverkats om årsredovisningen varit oroväckande. Dock har ingen av 

respondenterna lagt någon vikt vid att läsa föreningens stadgar ordentligt. 

Detta är oroväckande då de kan gå miste om viktigt information som rör 

föreningen.      

Endast två av respondenterna var medvetna om delar av planerat underhåll 

och då endast underhåll som planerats inom en snar framtid. Detta tyder på att 

ingen av respondenterna införskaffat någon djupare information om vilket 

skick fastigheten är i. Eftersatt underhåll eller en bristande ekonomisk 

planering kan leda till höjda månadsavgifter för bostadsrättshavarna vilket 

köparna bör vara medvetna om. De flesta hade lagt stor vikt vid 

månadsavgiftens storlek och bör därför ägna mer tid åt att undersöka och 

kontrollera huruvida underhållet på fastigheten är eftersatt eller inte.  

Då R3 poängterat att det känns tryggt att det just nu i nybyggnationens styrelse 

sitter kunniga personer var hon ändå medveten om att dessa 

styrelsemedlemmar kommer bytas ut vid inflyttningen. Detta bevisar Tomers 

(2008) teori om att R3 försöker uppfylla behoven som finns vid tillfället, det 

tyder på att hon inte tänker rationellt då hon inte reflekterar över de långsiktiga 

konsekvenserna. Hon bör även överväga huruvida kommande styrelse 

kommer vara kunnig eller inte och vad det kan komma ha för konsekvenser.   

I fråga om hur det skulle påverka bostadsrättshavaren om 

bostadsrättsföreningen skulle gå i konkurs var respondenterna okunniga. De 

flesta hade ingen aning, medan andra spekulerade i hur det skulle påverka dem 

och deras bostadsrätt. Ingen visste dock säkert vilka konsekvenser det skulle få 

för dem personligen. Då respondenterna ser bostadsrättsköpet som en 

investering, anser vi som nämnts ovan, att de borde ta reda på vilka risker ett 

köp medför.  

6.2.3. Skyldigheter och rättigheter 

Eftersom respondenterna inte är medvetna om vad de har för uppgift eller roll 

i bostadsrättsföreningen utöver att betala in månadsavgiften är de inte heller 

medvetna om vilka rättigheter de har genom medlemskap i föreningen. De kan 
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gå miste om att influera vid beslut som rör deras egen bostad i hög grad. 

Endast två av respondenterna visste att det fanns möten där de kunde närvara, 

vilket tyder på en bristande kunskap om hur en bostadsrättsförening styrs. Det 

kan krävas en större ansträngning från köparnas sida att hitta den 

informationen, vilket kan ha lett till att de inte har inhämtat den mängd 

information som krävs för att förstå bostadsrättsföreningens system 

(Armstrong & Kotler 2007). Då bostadsrättsköpet är ett komplext köp borde 

de teoretiskt sätt ha lagt ner mer tid på att inhämta information (Peter & 

Olson 2008) för att minska den risk som köpet kan medföra (Dahlén & Lange 

2009). Detta för att tänka rationellt genom att ta hänsyn till e långsiktiga 

konsekvenserna och inte bara uppfylla det tillfälliga behovet (Tomer 2008). 

Bristen på information verkar ha påverkat köparnas sätt att agera vilket lett till 

att köpbesluten inte alltid varit optimala för dem (Camerer & Fehr 2006). Vi 

får intrycket av att respondenterna inte ser sig själva som medlemmar i en 

förening med ett ansvar, utan som ägare av en lägenhet i en fastighet som 

någon annan förvaltar.   
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7. Slutsats 

______________________________________ 

I detta kapitel besvarar vi uppsatsens syfte. Vi utvärderar också vårt tillvägagångssätt och 

vilka eventuella inverkningar detta kan ha haft på resultatet. Avslutningsvis presenteras 

förslag på eventuell framtida forskning inom ämnet.     

 

Bostadsrättsköpare inhämtar information avseende prisbilden i de aktuella 

områdena genom att jämföra objekt till salu. Genom att gå på visningar på 

lägenheter av intresse har de skaffat sig information om lägenheters skick, läge 

och egenskaper och jämfört dessa mot andra objekt som varit av intresse. 

Därefter har de utvärderat de lägenheter som bäst uppfyller de önskade 

kriterierna i förhållande till det pris de är villiga att betala.  Den avgörande 

faktorn inför köpbeslutet har i första hand visat sig vara lägenheten i sig, de 

önskade egenskaper lägenheten uppfyllt och känslan som infunnit sig. Dock 

har köparna inte skaffat sig någon djupare information om lägenhetens skick 

exempelvis i form av en besiktning. Den ytliga undersökning de gjort av 

lägenheten har varit tillräcklig för dem, och de har inte närmare undersökt 

kostnad eller arbetsbörda i de fall förbättringar varit aktuella.    

Priset på bostadsrätten och månadsavgiften har därefter varit avgörande i form 

av vilken den slutliga utgiften per månad skulle komma att bli. Dock har de 

inte skaffat sig information om vad månadsavgiften avser att gå till. Inför 

bostadsrättsköpet har samtliga tagit del av en mindre mängd information om 

underhåll som tidigare gjorts i fastigheten. Majoriteten har dock underlåtit att 

ta reda på vilket underhåll som planeras i framtiden eller vilket 

underhållsbehov som fanns på fastigheten, trots att detta kan komma att 

påverka deras månadsavgifts storlek.  

Bostadsrättsföreningens ekonomi har inte varit en avgörande faktor för någon 

av köparna trots att denna i hög grad kan komma att påverka deras egna 

ekonomi. I de fall ekonomin berörts har det varit genom en kontroll av 

föreningens årsredovisning. I dessa fall har de tagit hjälp av mer kunniga 

personer inom området för att försäkra sig om att de förstått den information 

de tagit del av. Stadgarnas innehåll har ingen lagt någon vikt vid. Överlag har 

köparna inte skaffat någon information avseende vad det innebär att köpa en 

bostadsrätt eller vilka skyldigheter och rättigheter som medföljer köpet. Detta 
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tyder på att köpet baseras på priset de betalat för bostadsrätten utan vidare 

eftertanke på att de blivit medlemmar i en förening som gemensamt förvaltar 

fastigheten.        

Det som tydligt framgår är att den information köparna införskaffar berör de 

behov som de har just nu exempelvis i form av priset på marknaden, 

lägenhetens egenskaper och skick och månadsavgiften just nu. Någon vidare 

eftertanke på eventuella långsiktiga konsekvenser har inte uppmärksammats då 

de inte haft insikt om fastighetens skick och underhåll, framtida 

månadshöjningar eller vad medlemskapet i bostadsrättsföreningen innebär. De 

köpbeslut de gjort kan därför inte anses vara genomtänkta då kunskapsluckor 

av betydelse hos samtliga respondenter uppmärksammades.       

7.1.      Studiens trovärdighet 

För att göra en bedömning om huruvida den datainsamling som gjorts är 

tillförlitliga krävs det en kritisk granskning av denna. I första hand 

reflekterades över huruvida det urval av respondenter som gjorts varit 

lämpligt. Därefter övervägde vi hur stor inverkan vi som intervjuare kan ha 

haft på respondenternas svar. Även faktumet att vi vid uppsatsens början haft 

ett antagande om vilket utfallet slutligen skulle bli, kan ha inverkat på vilket 

sätt vi tolkat de svar vi fått (Jacobsen 2002).    

Då vi hade fokuserat på att intervjua förstagångsköpare blev medelåldern på 

respondenterna av naturliga orsaker relativt låg. Dock ifrågasatte vi vilken 

relevans det skulle medföra för frågeställningen avseende det informationsdjup 

de införskaffar. Vi har i uppsatsen använt oss av relativt få respondenter vilket 

medfört att de svar vi fått kan vara otillräckliga för att kunna generalisera de 

slutsatser vi fått fram. Vi har ändå tydligt kunna utläsa liknande beteenden 

mellan respondenterna vilket antyder att antal intervjuade inte varit för få och 

vi har kunnat dra slutsatser utifrån detta (Jacobsen 2002). För att de svar vi 

skulle få fram skulle vara så relevanta som möjligt fann vi det viktigt att 

respondenterna genomgått köpprocessen nyligen. Detta för att 

respondenterna skulle minnas så mycket som möjligt både om sökandet och 

den information de skaffat sig. Enligt Jacobsen (2002) kan en källa, även om 

den är passande, ange felaktig information. Vi finner dock ingen anledning till 

att misstro våra respondenter främst på grund av att de frågor vi ställt inte 

berört ett känsligt område. I de fall då frågan skulle kunna uppfattas som 

känslig har vi omformulerat frågorna för att komma åt den bakomliggande 

informationen, utan att vara rakt på sak.     
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Vi är medvetna om att våra egna tolkningar av empirin kan ha färgats av den 

förutfattade uppfattning vi haft angående respondenternas informationsdjup. 

Då frågorna varit öppna har respondenterna själva bestämt inriktningen på 

svaren och i de fall respondenterna inte förstått frågan, har vi lagt stor vikt vid 

att förtydliga denna för att försäkra oss om informationsdjupet.   

Då vi har delat upp intervjuerna sinsemellan kan det ha inverkat på de svar vi 

fått, trots att vi haft en bestämd intervjustruktur. Det kan ha medfört 

skillnader i exempelvis följdfrågor och sättet att hantera intervjusituationen på 

och gjort att respondenterna tolkat samma fråga på olika sätt. Då samtliga 

intervjuer spelats in utom två, på grund av tekniska fel, är vi medvetna om att 

vi kan ha gått miste om information som vi annars kunde ha avlyssnat vid ett 

senare tillfälle.  

7.2.  Förslag på forskning inom området 

Något vi gärna fördjupat oss i men på grund av tidsbrist inte haft möjlighet till 

är vilken information bostadsrättsköparna faktiskt bör skaffa sig. Detta för att 

undersöka om det finns skillnader i den information de inhämtar och den 

information de bör ha vid ett bostadsrättsköp.  

Då vi har avgränsat vår uppsats till att endast beröra information som rör 

bostadsrätten anser vi att det även hade varit intressant att vidare undersöka 

hur köparnas val finansiering påverkat köpet. Har lånevillkor, räntor och andra 

aspekter en betydande roll för köparna och vilken information väljer de att 

införskaffa inom dessa områden. Exempelvis skulle de veta vad en 

räntehöjning skulle innebära?  
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Bilaga   

Ålder:_____________________Sysselsättning:________________________ 

Utbildning:____________________________________________________ 

Hur länge har du bott i nuvarande bostaden? __________Stad:____________ 

 

Kan du beskriva hur du gick tillväga för att hitta bostaden?_______________  

Hur sökte du efter bostad?________________________________________ 

Vilka kriterier hade du när du sökte?________________________________ 

Under hur lång tid sökte du? ______________________________________ 

Hur många visningar gick du på?___________________________________ 

Hur kommer det sig att du valde just bostadsrätt?______________________ 

(”Kastar pengar i sjön, skönt att äga”) Hur tänkte du då/varför 

då?__________________________________________________________ 

 

Fanns det någon faktor som var avgörande vid köpet av 

bostadsrätten?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Fanns det något renoveringsbehov i 

bostadsrätten?_________________________________________________ 

Om ja: Uppskattade ni då vad kostnaden skulle bli? (offert, 

internet?)_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Hade ni satt ett maxpris vid budgivningen som inte fick 

överstigas?____________________________________________________ 

Om ja: Vad var det grundat på?_____________________________________ 

Jämförde du med andra objekt?____________________________________ 

Tog du hänsyn till månadsavgiften?_________________________________ 

____________________________________________________________ 

Inför köpet, jämförde du några bostadsrättsföreningars 

ekonomier?__________________________________________________  

Vid köpet, var det själva lägenheten som var avgörande eller var det 

föreningens ekonomi?__________________________________________          

Hade månadsavgiften någon betydelse vid köpet? _____________________ 

Hade månadsavgiften påverkat ditt beslut om den hade varit högre, eller lägre? 

_____________________________________________________________ 

Varför/varför inte?______________________________________________ 
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Vad vet du om föreningens ekonomi?_______________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Tittade du på föreningens årsredovisning innan köpet?__________________ 

Har du då läst stadgarna?_________________________________________ 

 

Vet du om månadsavgiften kommer höjas inom en snar framtid?__________ 

Vet du vad månadsavgiften går till?_________________________________ 

Vet du hur mycket pengar/(vilka åtgärder) på underhåll föreningen beräknar 

de närmaste åren? Inom en 10-årsperiod? ____________________________ 

          

Vet du vad du har för andelstal?____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Vet du vad bostadsrättsföreningen har för uppgift? (Exempelvis, äger 

fastigheten, upplåter lägenheten med nyttjanderätt)_____________________  

Vet du vad du har för uppgift/roll i din bostadsrättsförening? _____________ 

_____________________________________________________________ 

Vet du vad som händer om bostadsrättsföreningen skulle gå i 

konkurs?______________________________________________________ 

Är det något i efterhand som du önskar att du hade fått veta eller tagit reda på 

inför köpet? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Övrigt:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 

 


