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Sammanfattning 

 

Titel: Förvaltningen av en bostadsrättsförening -en studie med utgångspunkt från medlemmarnas 

ekonomiska intresse  

 

Författare: Rickard Andersson och Rikard Forsén 

 

Handledare: Stefan Schiller 

 

Bakgrund: Bostadsrätten utgör en alltmer attraktiv boendeform och dess främsta syfte är att 

tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings 

medlemmar bidrar till att alla kostnader täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av 

hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten i en 

bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en bostadsrättsförenings medlemmars ekonomiska 

intresse uppfylls, med fokus på de faktorer som inverkar på medlemmens boendekostnad. 

 

Metod: Uppsatsen är skriven med en kvalitativ ansats. Befintliga teorier har använts för att 

analysera det empiriska material som samlats in. Det empiriska materialet är insamlat utifrån en 

bostadsrättsförenings interna dokument samt finansiella rapporter. 

 

Resultat: Studien har kommit fram till att medlemmarnas ekonomiska intresse i den studerade 

bostadsrättsföreningen inte tillmötesgås i den utsträckning som hos andra jämförbara föreningar. 

Ytterligare ett resultat är att ersättning som en bostadsrättsförening betalar till ett 

förvaltningsbolag inte har något generellt samband med boendekostnaden. 

 

Nyckelord: Bostadsrättsförening, finansinspektionen, förvaltning, driftskostnad, styrelse, 

ekonomisk förening 
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Abstract 

 

Title: The management of a co-operative building society – a study with the perspective from the 

members’ economic interest 

 

Authors: Rickard Andersson and Rikard Forsén 

 

Tutor: Stefan Schiller 

 

Background: The co-operative building society is getting more attractive on the market; its 

purpose is to provide its members a living worth its price. The monthly fees from the building 

society contributes to cover all the expenses for the co-operative building society, which means 

that a members living expenses depends on how these costs are handled. This thesis examines 

how the co-operative building is managed to fulfill its member’s economic interest. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the members’ economic interest is 

fulfilled in a co-operative building society, with focus on the revenues and costs which influence 

the fee to the members. 

 

Methodology: The thesis is written with a qualitative approach, existing theories have been used 

to examine the collected empirical material. The empirical material is collected from a co-

operative building society, where internal documents and financial reports have been used. 

 

Results: The result of the thesis is that the members’ economic interest in the examined co-

operative building society is not as well fulfilled as in other compared co-operative building 

societies. Another result is that there is generally no connection between the price for 

management and the operating costs. 

 

Key words: co-operative building society, management, finansinspektionen (financial 

supervisory authority), operative expenses, stewardship 
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1 Inledning 
 

I uppsatsen inledande kapitel introduceras först en bakgrund till bostadsrättens funktion och dess 

organisation.  Sedan presenteras en problemdiskussion med tillhörande problemformulering. 

Vidare tydliggörs uppsatsens syfte, avgränsningar och målgrupp. Avslutningsvis visas uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Tak över huvudet är något grundläggande för de flesta, hur boendeformen sedan väljs kan 

variera. Att bo i villa, hyresrätt eller bostadsrätt är nog val som de flesta någon gång ställs inför.  

För människor som väljer att bo i bostadsrätt finns förmodligen flera faktorer som spelar roll, 

läge, månadsavgift eller köpeskilling kan vara några av dem. I många fall kan det även spela roll 

för köparen om en bostadsrättsförening är knuten till något känt förvaltningsbolag som HSB 

(Hyresgästernas Sparkasse och byggnadsförening), SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) eller 

Riksbyggen. Bostadsrätten har blivit en alltmer attraktiv boendeform och sedan 1990 har totala 

antalen bostadsrätter ökat med 45 % vilket är en markant ökning jämfört med hyresrätten som 

endast ökat med 8 %.
1
  

 

Att bo i en bostadsrättsförening kan liknas vid att bo i en villa. Huset måste hållas efter, 

eventuellt ska trädgård ska tas om hand, amorteringar, sparande, räkningar ska betalas, framtida 

renoveringar planeras och så vidare. Ägarna till bostadsrätterna äger var och en, en viss andel av 

den totala egendomen, exempelvis utav fastighet och mark, och är därmed berättigade till ett visst 

inflytande i frågor som rör bostadsrättsföreningen.
 2

 För att underlätta organisationen utses en 

mindre grupp av medlemmarna till att företräda de övriga, kallad styrelse. Styrelsen svarar för att 

bostadsrättsföreningens angelägenheter tillgodoses, dvs. att ekonomi och att den fortlöpande 

driften av fastigheterna fungerar på ett tillfredställande sätt och att det sker ekonomiskt hållbart.
3
 

 

 

                                                 
1
 http://www.newsdesk.se/pressroom/iss_facility_services_ab/pressrelease/view/iss-utmanar-hsb-sbc-och-

riksbyggen-253449 
2
 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap. 1§ 

3
 Ibid. 6 kap. 6§ 
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Uppdraget för styrelsen kan vara komplext att utföra, speciellt om det är en större 

bostadsrättsförening. Olika delar som ingår i uppdraget, exempelvis avisering av månadsavgifter, 

kan köpas in från olika utomstående företag alternativt kan även en helhetslösning köpas in från 

något förvaltningsbolag. Att anlita ett företag som är specialiserat inom förvaltning kan innebära 

en större trygghet för både styrelsen och övriga medlemmar eftersom kunskap och erfarenhet av 

förvaltning kanske inte finns bland bostadsrättsföreningens medlemmar.  

 

Medlemmarna i en bostadsrättsförening har vid ett tillfälle om året rätt att komma till tals, på 

bostadsrättsföreningens årsstämma för att då kunna få svar på frågor om föreningens ekonomi 

utöver det som presenteras i årsredovisningen.
4
 I en utredning till Justitiedepartementet, som 

presenterats i april 2009, har en översyn av de regleringar som gäller för bostadsrättsföreningar 

gjorts. I den finns förslag på lagändringar som främjar medlemmars möjlighet till att få ett 

enklare inflytande på årsstämman, exempelvis kan en medlem vara ombud för flera, andra 

medlemmar, än tidigare.
5
 

1.2 Problemdiskussion 

Av de förvaltningsbolag som finns dominerar tre aktörer marknaden, HSB
6
 och SBC

7
 började sin 

verksamhet omkring 1920-talet.
 
Riksbyggen startade senare först på 1940-talet.

8
 I Sverige finns 

omkring 20 000 aktiva bostadsrättsföreningar
9
 totalt omfattas ungefär 800 000 lägenheter.

10
 Av 

dessa bostadsrättsföreningar har mer än hälften
11

 förvaltningsavtal med något av de tre större 

förvaltningsbolagen och det var år 2008 en pågående miljardindustri. Riksbyggens omsättning 

var ungefär 4,5 miljarder kr
12

, HSB:s Riksförbunds intäkt, som endast utgör en liten del av hela 

organisationen
13

, uppgick till cirka 80 miljoner kr
14

 och för SBC var intäkten ungefär 390 

miljoner kr
15

. Det handlar med andra ord om mycket pengar.  

                                                 
4
 Hemström, 2005 

5
 SOU 2009:37 ”Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar” 

6
 http://www.hsb.se/gavleborg/om-hsb-gavleborg/viktiga-artal-i-hsb-historien 

7
 http://www.sbc.se/Bostadsrattsorganisationen/Om-oss/SBCs-historik/ 

8
 http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2045 

9
 http://www.hittabrf.se/Fakta.asp 

10
 Karlsson, 2007  

11
 Totalsumman framtagen från Riksbyggen, årsredovisning 2008, HSB riksförbund, årsredovisning 2008 samt SBC 

http://www.sbc.se/Bostadsrattsorganisationen/Om-oss/SBCs-historik/ 
12

 Riksbyggen årsredovisning 2008 
13

 HSBs förvaltningsverksamhet är uppdelad på 33 regionala föreningar 
14

 HSB Riksförbund Årsredovisning 2008 
15

 SBC Årsredovisning 2008 
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En bostadsrättsförening har bland annat medlemmarnas månadsavgifter som intäkt och för den 

enskilde medlemmen är ofta boendekostnaden en av de största utgifterna. Enligt föreningslagen 

bedriver en bostadsrättsförening en ekonomisk verksamhet.
16

 Det betyder i princip att 

bostadsrättsföreningar ska bedriva affärsmässig verksamhet samt göra det med syftet att förbättra 

medlemmarnas ekonomiska intressen.
17

 Med ekonomiska intressen avses att ”medlemmarna ges 

förmånliga priser”
18

 med andra ord en förmånlig boendekostnad genom att exempelvis sänka 

driftskostnaderna.  

 

En affärsmässig verksamhet i en bostadsrättsförening har samma behov av en effektiv 

företagsledning precis som hos ett ordinärt företag,
19

 där ledningen består av en styrelse vars 

uppdrag bland annat består av att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor.
20

 Styrelsen har 

rätt att fatta beslut avseende bostadsrättsföreningens angelägenheter,
21

 exempelvis 

månadsavgifternas storlek, hur bostadsrättsföreningens kapital ska placeras eller upphandla avtal 

för nödvändiga tjänster som bostadsrättsföreningen inte utför på egen hand. 

 

Som medlem finns ingen rätt att kontrollera hur styrelsen sköter sina uppgifter.
22

 Den interna 

kontrollen utgörs av revisorers granskning och en del av revisorns arbete är kontroll av att 

styrelsen skött uppdraget på ett acceptabelt sätt.
23

 Innebörden av detta är inte att avgöra hur bra 

eller dåliga beslut som tagits utan att kontrollera att styrelsen genomför fattade beslut och att 

dessa inte är olagliga. Detta leder fram till studiens syfte.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en bostadsrättsförenings medlemmars ekonomiska 

intresse uppfylls, med fokus på de faktorer som inverkar på medlemmens boendekostnad.  

                                                 
16

 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar § 1 
17

 Hemström, 2005 
18

 Ibid. s.82 
19

 Ibid. 
20

 Ibid.  
21

 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar § 6 
22

 Hemström, 2005 
23

 Ibid. 
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1.4 Problemformulering 

Den studerade bostadsrättsförening benämns hädanefter som brf. K. 

 

För att uppfylla studiens syfte har följande huvudfråga utformats: 

 

 Hur uppfylls medlemmarnas ekonomiska intressen i brf. K? 

 

En medlems ekonomiska intressen består i att ha en förmånlig boendekostnad, varför följande 

faktorer som inverkar på medlemmens kostnad undersöks för att besvara huvudfrågan. 

 

 Hur hanteras upphandlingen av avtalen i brf. K? 

 Hur hanterar förvaltningsbolaget brf. K:s kapital? 

 

1.5 Avgränsningar  

Studien behandlar en specifik bostadsrättsförening, brf. K, och dess anlitade förvaltningsbolag. 

Uppsatsen behandlar inte ansvarsfördelningen mellan styrelsen och förvaltare. I studien berörs 

inte kostnader för brf. K:s lån.  

 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig framförallt till styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar. Det vill säga 

personer med en viss förståelse för hur arbetet i den här typen av ekonomiska föreningar fungerar 

och hur arbetet är fördelat mellan styrelsen och förvaltaren. Nödvändiga begrepp för att sätta sig 

in i empirin ges emellertid i uppsatsen, därför kan även en person som bor i en bostadsrätt eller 

planerar att köpa bostadsrätt finna denna studie intressant. 
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1.7 Disposition 

 

 

Kapitel 1 

Introduktion 

Kapitel 2 

Metod 
 

Kapitel 3 

Teoretisk referensram 
 

Kapitel 4 

Empiri 
 

Kapitel 5 

Analys 
 

Kapitel 6 

Slutsatser 
 

Kapitel 1 innehåller en introduktion till studien samt 

en redogörelse för dess problemformulering och 

syfte 

 

Kapitel 2 redogör för den metod författarna har 

använt sig av i den här studien. 

 

 

Kapitel 3 presenterar den teoretiska referensram som 

hjälper läsaren att förstå empirin och analysen 

 

 

Kapitel 4 innehåller de empiriska data som 

författarna har samlat in och sammanställt. 

 

 

Kapitel 5 utgörs av en analys utav empirin med den 

teoretiska referensramen som hjälpmedel. 

 

 

Kapitel 6 sammanfattar de slutsatser som författarna 

har kommit fram till baserat på analysen 
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2 Metod 

Det här kapitlet förklarar studiens tillvägagångssätt. Studiens ansats kommer klargöras och 

därefter presenteras mer ingående hur valet av teorier genomförts. En detaljerad beskrivning av 

datainsamlingen finns också att läsa i det här kapitlet. Studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet kommer att motiveras. Till sist beskrivs vad som gäller för analysen i den här 

studien. 

 

2.1 Typ av studie 

En studies resultat kan anses vara normativa, där slutsatserna utgörs av hur någonting bör göras, 

eller deskriptiva, där slutsatserna i stället handlar om hur situationen faktiskt ser ut.
24

 Denna 

uppsats avser att beskriva hur den aktuella situationen för en bostadsförening och dess kostnader 

ser ut, för att kunna belysa hur medlemmarnas intresse uppfylls. Detta gör uppsatsen till en 

deskriptiv studie snarare än en normativ. Studien kommer undersöka förvaltningen av en specifik 

bostadsförening och även jämföra hur brf. K står sig jämfört med andra, till detta har 

årsredovisningar använts, anledningen till detta är att få ett jämförelsemått på hur medlemmarnas 

ekonomiska intresse uppfylls. Vissa delar i uppsatsen kan därmed anses ha en normativ ton, 

eftersom jämförelsen resulterar i en rangordning bostadsrättsföreningarna emellan. I uppsatsen 

har en specifik bostadsrättsbostadsförening, brf. K, valts ut för att kunna beskriva 

kostnadsposterna mer ingående och därigenom få en bättre bild av vad föreningars 

driftskostnader utgörs utav. 

2.2 Studiens ansats 

Ansatsen har varit att först identifiera områden, i första hand olika kostnadsposter, där en 

bristfällig förvaltning kan tänkas föreligga för att sedan se om det går att genomföra förbättringar 

inom respektive område. Därmed ges i den här uppsatsen en djupare beskrivning av utvalda 

delar, i stället för att beskriva samtliga kostnadsposter hos brf. K och hos de jämförda 

föreningarna. Den typen av beskrivning indikerar en intensiv ansats, snarare än en extensiv ansats 

där i stället en bred beskrivning är önskvärd.
25

 Uppsatsen är som tidigare har sagts huvudsakligen 

                                                 
24

 Artsberg, 2005 
25

 Jacobsen, 2002 
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deskriptiv, men i uppsatsen infaller även en viss del av normativ forskning, eftersom genomförda 

och eventuella åtgärder också presenteras. Det kommer leda till en tolkande slutsats när dessa 

normativa inslag ska analyseras. Den intensiva ansatsen och den återhållsamhet som krävs för att 

kunna tolka och analysera de normativa inslagen på ett logiskt sätt, gör att en kvalitativ ansats är 

lämpligast.
26

 

2.3 Val av teorier 

Uppsatsen avser inte att kontrollera huruvida olika teorier är riktiga, utan motiveringen till valda 

teorier är att dessa ska genereras av empirin. Utgångspunkten för valet av den teoretiska 

referensramen har varit att ge underlag för vår argumentation som baseras på den insamlade 

empirin. Detta förfarande klassas som ett induktivt utgångsläge, där teorierna väljs så att 

fenomenen, som beskrivs i empirin, kan förklaras.
27

 

 

Begrepp, som är nödvändiga när empirin ska analyseras, beskrivs inledningsvis. Det handlar 

främst om i förvaltningssammanhang återkommande termer, som utan klara definitioner blir 

svåra att förstå eller skilja på sinsemellan. Vad som avses med förvaltning och vad styrelsens 

uppdrag består i är nödvändigt för att kunna ta till sig empirin i den här uppsatsen. Därför 

innehåller den teoretiska referensramen information om detta. Den statliga insättningsgaranti och 

finansinspektionen beskrivs för att bättre kunna förstå empirin kring brf. K:s kapital, som är ålagd 

förvaltningsbolaget att förvalta. Ett avsnitt i empirin behandlar brf. K:s upphandlingsarbete, i 

referensramen förklaras vad ett sådant arbete handlar om och vad syftet med upphandling är. 

Agentteorin har tagits med för att vara underlag för analysen kring de fenomen som har upptäckts 

och som behandlas i studien. 

2.4 Datainsamling 

Empirin i uppsatsen består dels av på förhand insamlad och skapad data, som därför utgör 

sekundärdata. En sådan klassificering av sekundärdata görs av M. Björklund och U. Paulsson.
28

 

Dessa data är till största del icke-offentlig data, såsom brf. K:s avtal och kontrakt, vilka har varit 

tillgängliga för författarna till denna studie tack vare medgivande från styrelsen i brf. K. Dessa 

dokument fanns med andra ord innan uppsatsen påbörjades. Empirin innehåller också data som 

                                                 
26

 Jacobsen, 2002 
27

 Bryman &Bell, 2005 
28

Björklund & Paulsson, 2003 
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har bearbetats för att passa uppsatsens syfte, varav största delen är baserad på offentlig 

information, såsom finansiella rapporter.  

 

2.4.1 Urvalskriterier gällande driftskostnader 

I undersökningen av bostadsrättsföreningars driftskostnader, se kapitel 4.4 Jämförelse av 

driftskostnader hos bostadsrättsföreningar utgörs urvalsgruppen av föreningar inom samma 

stad, likaså använder samtliga föreningar samma förvaltningsbolag. Data är inhämtad från 

årsredovisningar, som förvaltningsbolaget har upprättat åt respektive förening. 

Årsredovisningarna gäller för perioden 2007-01 – 2007-12 samt 2007-06 – 2008-06 för de 

bostadsrättsföreningarna med brutet räkenskapsår.  

 

 

 

 

 

Figur 1 tidsperiod för redovisad data 

 

Data har inhämtats från närliggande tidsperioder för att öka jämförbarheten i de undersökningar 

och analyser som följer av inhämtad data. Bostadsrättsföreningarna har också valts ut från samma 

stad för att kostnadsposter skall vara mer jämförbara. Alla bostadsrättsföreningar som ingår i den 

här jämförelsen har anlitat samma förvaltningsbolag. Förvaltningsbolaget har också sammanställt 

alla årsredovisningar enligt en och samma mall. Inklusive brf. K har ytterligare 10 

bostadsrättsföreningar valts ut. 

 

Förvaltningsbolaget ifråga är så pass stort, att arbetet som bedrivs av förvaltningsbolaget inte 

nödvändigtvis utförs av samma personer åt alla bostadsrättsföreningar, därför kan eventuella 

skillnader mellan bostadsrättsföreningarna inte helt avskrivas från att ha ett samband med 

förvaltningsbolaget. Det vill säga skillnader i olika kostnader hos bostadsrättsföreningar skulle 

kunna grunda sig i förvaltningen, trots att det handlar om samma förvaltningsbolag. Därutöver, 

beskrivs genomgående i studien, driftskostnaderna samt förvaltningskostnaderna i enheten kronor 

per kvadratmeter, vilket ökar jämförbarheten genom att ta hänsyn till fastighetens totala yta. 



15 

 

Detta sätt att redovisa kostnader på, återfinns direkt i bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar 

och har således inte behövt beräknas. 

 

 

Jämförbarheten minskar på grund av kostnadsposter som inte är gemensamma för de utvalda 

bostadsrättsföreningarna. Det kan exempelvis handla om kostnader för obligatoriska besiktningar, 

som bostadsrättsföreningens fastigheter måste genomgå, vilka inte nödvändigtvis uppstår 

samtidigt hos aktuella bostadsrättsföreningarna, därmed kan detta mått inte användas för att exakt 

bestämma varje bostadsrättsförenings placering. 

2.5 Studiens trovärdighet 

Författarna har upplevt att tillgången på information har brustit. Det har handlat om 

årsredovisningar som inte har kunnat hittas eller information i årsredovisningar som har saknats. 

Ett annat problem har varit att skilja på offentlig och icke-offentlig information, alltså sådan 

information som kan tas med i uppsatsen utan att bryta mot vad som står i brf. K:s avtal med 

andra parter. Hade all information kunnat presenteras i uppsatsen hade trovärdigheten kanske 

varit högre, eftersom det då hade varit möjligt att ange källorna mer exakt och att alla källor 

direkt hade varit verifierbara. 

Författarna har varit tvungna att ange källor utan att avslöja vem eller vilka som upprättat det 

aktuella dokumentet, vilket har omöjliggjort att en exakt referens har kunnat ges. På så vis blir 

verifierbarheten och trovärdigheten lidande. Dessa dokument låter sig endast verifieras av 

utomstående genom tillstånd från ingående parter, se nedan Går det att styrka innehållet? 

 

Dokumentens grad av trovärdighet är väsentligt i den här uppsatsen, eftersom de utgör underlag 

för argumenten i slutsatserna. För att öka dokumentens trovärdighet har två frågor ställts, som har 

utarbetats av A. Bryman och E. Bell.
29

 

 

Vem har och varför har dokumenten skapats? 

Finansiella rapporter och avtal som har bedömts, har skapats av ingående parter oberoende av 

författarna. Dokumenten är inte därmed inte ämnade specifikt för den här uppsatsen. 

                                                 
29

 Bryman & Bell, 2005 
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Går det att styrka innehållet? 

Viss del av innehållet i dokumentet härrör direkt ur bostadsrättsföreningars offentliga 

årsrapporter och innehållet har därmed redan verifierats och styrkts utav en revisor. Detaljerad 

information i specifika avtal mellan brf. K och andra parter, exempelvis banker, privatpersoner 

eller företag, är inte offentlig och låter sig därmed inte kontrolleras utan att ta kontakt med brf. K. 

Källor till dokumenten samt dokumentens innehåll i sin helhet anges så noggrant som möjligt 

utan strida mot parternas anonymitet. 

 

2.5.1 Validitet 

Risken för att forskningen i den här studien behandlar något annat än vad som är tänkt kan 

benämnas som studiens validitet.
30

 Validiteten i den här studien uppnås genom att 

årsredovisningar som innehåller data över exakt det som ska jämföras, det vill säga 

driftskostnader per total boyta har använts. Dessutom har brf. K:s avtal med banker, 

förvaltningsbolag och andra företag samt bostadsrättsföreningens huvudbok funnits tillgängliga. 

På så sätt låter sig syftet och vad som efterfrågas i problemformuleringen studeras. 

2.5.2 Reliabilitet 

Angående studiens reliabilitet, det vill säga om andra forskare har möjligheten att göra om den 

här studien och få samma resultat,
31

 så handlar det om huruvida dessa forskare ges tillgång till 

den icke-offentliga information, som ligger till grund för den här uppsatsen. 

2.6 Generaliserbarhet 

Avsikten med studien är inte att de exakta nivåerna på exempelvis driftkostnaderna ska 

generaliseras, utan det är i stället insikten om att fenomenen, som studien belyser, även kan gälla 

för andra bostadsrättsföreningar på andra orter. Generaliserbarheten kan dock påverkas negativt 

av anonymiteten som gäller i studien, eftersom det kan bli svårt för läsaren att avgöra om 

presenterad data är relevant för sin bostadsrättsförening, som inte nödvändigtvis har samma 

förvaltare eller ligger i samma stad. 

                                                 
30

 Bryman & Bell, 2005 
31

 Ibid. 
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2.7 Analysmodell 

För att kunna dra slutsatser om förvaltningens kvalité måste brf. K:s  kostnader också jämföras 

med andra bostadsrättsföreningars kostnader. Genom detta kan den totala driftskostnaden för 

olika bostadsrättsföreningar jämföras och ställas mot det arvode som dessa bostadsrättsföreningar 

betalar för att få en effektiv förvaltning. Utgångspunkt för resonemangen i analysen är att 

styrelsen och förvaltningsbolaget är tillämnade att tillgodose medlemmarnas intressen i så stor 

utsträckning som möjligt, det vill säga få ett så bra pris på boendet som möjligt, enligt tidigare 

nämnd definition. 
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3 Referensram 

För att läsaren skall tillgodogöra sig empiri och analys ges i detta kapitel en mer ingående 

förklaring av grundläggande begrepp. Kapitlet består först av en del som beskriver 

bostadsrättsföreningens struktur och organisation. Sedan förklaras vad begreppet förvaltning 

avser. Därefter ges en beskrivning av finansinspektionens roll i förvaltningen av 

bostadsrättsföreningars kapital. I empirin kommer begreppet upphandling användas, därför ges 

en beskrivning av vad upphandling handlar om i detta kapitel. Sist i det här kapitlet presenteras 

agentteorin, som ger en grund för analys av studiens empiri. 

 

3.1 Bostadsrättsförening 

Vad som avses med bostadsrätt och hur denna är tänkt att fungera regleras främst av lagen om 

ekonomiska föreningar samt i bostadsrättslagen. Därtill har varje förening stadgar som kan ses 

som ett komplement till tidigare nämnda lagar. 

 

Bostadsrättsförening– ”en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att 

i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt…”
32

 Därmed behövs ytterligare ett 

klargörande av vad en ekonomisk förening innebär och även denna definieras enligt lag. 

 

Ekonomisk förening – ”en ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. 

1. som konsumenter eller andra förbrukare 

2. som leverantörer…”
33

 

 

För medlemskap i en bostadsrättsförening krävs normalt att man äger en bostadsrätt i föreningen 

och har för avsikt att bo där permanent. Bostadsrättsföreningens syfte är därmed att tillgodose 

medlemmarna i föreningen med bostäder samt bedriva en affärsmässigt organiserad verksamhet 

och göra det med avsikten att göra medlemmarnas ekonomiska villkor bättre.
34

  

                                                 
32

 Bostadsrättslag (1991:614) 1 kap. § 1 
33

 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 1 kap § 1 
34

 Hemström, 2005 
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3.2 Styrelsens uppdrag 

”I en bostadsrättsförening skall det finnas en styrelse…”
35

 Denna styrelse utgörs normalt av 

medlemmar från föreningen. Enligt föreningsslagen skall styrelsen svara för organisationen och 

förvaltningen av föreningens angelägenheter.
36

 (Vad som avses med förvaltning förklaras 

närmare i kapitel 3.3 Förvaltningsuppdrag) Syftet med denna styrelse är att representera 

medlemmarnas intresse, det vill säga att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor.
37

 

 

Föreningsstämman 

Hos en bostadsrättsförening skall en gång per verksamhetsår en föreningsstämma hållas. 

Stämman utgör det forum där medlemmarna kan komma till tals. I huvudsak förekommer tre 

ärenden: Fastställande av årsredovisningen, disponering av vinst eller förlust samt frågan om 

ansvarsfrihet för styrelsen.
38

 Med ansvarsfrihet avses frågan huruvida en eller flera 

styrelsemedlemmar skadat föreningen ekonomiskt avsiktligen eller på grund av slarv.
39

    

3.3 Förvaltningsuppdrag  

Förvaltningsuppdraget går ut på att brf. K styrelse ingår ett avtal med ett förvaltningsbolag om att 

förvaltningsbolaget ska sköta en viss del av föreningens verksamhet. Styrelsen blir på så sätt 

avlastad. Idén med detta är att inte styrelsen själv ska behöva ha den kunskap som behövs för att 

sköta en bostadsrättsförening, utan förvaltaren ska hjälpa till med detta. 

 

Förvaltningsuppdraget kan delas upp i två bitar, där den ena delen avser ekonomiska områden 

och den andra delen tekniska områden. För dessa uppdrag betalar bostadsrättsföreningar ett 

förvaltningsarvode till förvaltningsbolaget. Vad som blir ålagt förvaltningsbolaget att utföra 

regleras i ett mellan styrelsen och förvaltningsbolaget överenskommet kontrakt. Det finns 

allmänna bestämmelser som reglerar hur avtalet ska utformas för att vara juridiskt korrekt.
40

 

 

                                                 
35

 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 6 kap. §6 
36

 Ibid. 
37

 Hemström, 2005 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Svensk byggtjänst, ABFF 04 Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvalning och 

verksamhetsknutna tjänster, 2003 
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Nedan ges förklaringar med exempel på vad ett förvaltningsuppdrag, uppdelat på en ekonomisk 

och en teknisk del, kan innehålla. Som utgångspunkt för den här beskrivningen har det aktuella 

avtalet med förvaltningsbolaget för brf. K använts.  

3.3.1 Ekonomisk förvaltning 

I begreppet ekonomisk förvaltning ingår en mängd olika typer av tjänster som är knutna till 

finansrelaterad föreningsverksamhet. Ett urval av möjliga tjänster ges som exempel.
41

 

 

Budget och bokslut – upprättar en hållbar budget inför varje nytt verksamhetsår så att 

bostadsrättsföreningens kostnader täcks av dess intäkter. Budgeten följs upp under året för 

avstämning av potentiella avvikelser mot budget och redovisning av nuläget. 

 

Lånehantering - övervakar lånemarknaden för goda förutsättningar för både befintliga och nya 

lån. 

 

Hyres- och avgiftsadministration – upprätthållande av hyresnivåer för lokaler eller 

hyreslägenheter, likaså ser till att månadsavgifter aviseras och övervakar att inbetalningar sker. 

 

Inkassohantering – ta till nödvändiga åtgärder vid utebliven betalning. 

 

Fakturahantering – bokföring och kontering av bostadsrättsföreningens inkommande fakturor, 

finns även utvecklade datasystem för kontroll och verifiering för styrelse och revisorer. 

 

Löpande redovisning – innebär bokföring av bostadsrättsföreningens samtliga in och 

utbetalningar. 

 

Likviditetshantering - förvaltning av kapital för de löpande utgifterna, ge förslag till 

bostadsrättsföreningen om hur överskottskapital skall placeras för möjlig avkastning. I detta ingår 

att upprätta en likviditetsbudget för det kommande verksamhetsåret. 

                                                 
41

 Brf K:s kontrakt med förvaltningsbolaget 2008 
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3.3.2 Teknisk förvaltning 

Inom den tekniska förvaltningen finns flertalet uppgifter som förvaltaren har till uppgift att 

utföra. Här följer några exempel, som är hämtade från brf. K:s kontrakt med 

förvaltningsbolaget.
42

 

 

Underhållsplanering – handlar om att fastigheterna behöver underhållas och kostnaden för detta 

delas upp över en längre tidsperiod. Förvaltaren kan överta ansvaret för att underhållet sköts och 

att pengar finns när det blir dags att genomföra en reparation. 

  

Driftsövervakning – går ut på att övervaka förbrukningen av exempelvis energin till uppvärmning 

av gemensamma lokaler eller vattenförbrukningen i bostadsrättsföreningen. Förvaltningsbolaget 

kan då erbjuda en sammanställning av denna förbrukning.  

  

Energibesiktningar – kan utföras av förvaltningsbolaget för att exempelvis få fram förslag på hur 

fastighetens förbrukning av energi skulle kunna minskas. 

 

Skötsel – avser allmänt och dagligt underhåll av fastigheten och marken. Det kan handla om att 

klippa gräset, kratta innergårdar, städning av trappor och gemensamhetsutrymmen eller 

snöskottning. 

 

Tillsyn – fastigheternas och dess utrustning såsom belysning i trapphus, lås och dörrar behöver 

regelbunden skötsel för att fungera. Sådant arbete kan förvaltningsbolaget också sköta. 

3.4 Finansinspektionen 

Finansinspektionens roll som övervakare av företag på finansmarknaden är på uppdrag från 

regering och riksdag. Målet med denna tillsynsmyndighet är att de finansiella systemen ska vara 

stabila och att de fungerar effektivt.
43

 Exempelvis övervakas börsnoterade företag för att handeln 

där ska vara under ordnade former. Likaså är en grundpelare hos finansinspektionen att 

konsumenterna ska erbjudas ett skydd för sina tillgångar och fordringar.
44

  

                                                 
42

 Brf K:s kontrakt med förvaltningsbolaget 2008 
43

 http://www.fi.se/Templates/Page____2292.aspx 
44

 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx 
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Det finns två olika former av klassificering av företag hos finansinspektionen, antingen har ett 

företag tillstånd eller så är det registrerat. Ett företag som har tillstånd innebär att 

finansinspektionen exempelvis granskat att det finns tillräckligt med kapital i företaget. Det 

medför att företaget står under kontinuerlig tillsyn av finansinspektionen att bland annat lagar och 

regler följs eller att företagets ekonomiska status är tillräcklig för att klara av att hantera 

verksamheten.
 
Finansinspektionen har då rätten att ingripa så att företaget rättar till fel som 

begåtts eller att verksamheten skall upphöra.
45

 Det företag som endast är registrerat har en ytterst 

begränsad insyn från finansinspektionen. I princip kontrolleras endast att det finns interna regler 

för att motverka illegal verksamhet, exempelvis penningtvätt. Därtill har finansinspektionen 

inskränkta möjligheter att ingripa hos dessa företag.
46

 

 

Statlig insättningsgaranti innebär en säkerhet för en konsuments kapital hos banker. Banken eller 

är skyldig att upplysa om vilka konton som inte omfattas av garantin.
47

 Statlig insättningsgaranti 

innebär att i det fall en bank eller annat finansinstitut skulle gå i konkurs, träder staten in och 

garanterar att kunden får tillbaks kapital upp till 500 000 kr.
48

 Garantin gäller såväl för företag, 

privatpersoner, aktiebolag eller en hos bolagsverket registrerad bostadsrättsförening. De banker 

eller kreditinstitut, vilket enligt finansinspektionen har tillstånd att bedriva finansiell verksamhet, 

är anslutna till den statliga insättningsgarantin.
49

 

 

Både HSB:s
50

 och Riksbyggens
51

 inlåningsverksamhet finns klassificerad som registrerad hos 

finansinspektionen. Detta innebär att bostadsrättsföreningars kapital hos Riksbyggen eller HSB ej 

är skyddade av den statliga insättningsgarantin, eftersom det kräver att inlåningsverksamheten är 

klassificerad med tillstånd. Verksamheten är även under begränsad tillsyn av finansinspektionen, 

jämfört med då ett företag finns registrerat med tillstånd. 

                                                 
45

 http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____7044.aspx#N3 
46

 http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____7044.aspx#N3 
47

 http://www.fi.se/Templates/NewsNotePage____2268.aspx 
48

 http://www.regeringen.se/sb/d/11586/a/120184 
49

 https://www.insattningsgarantin.se/sv/Insattningsgarantin/Anslutna-institut/ 
50

 http://www.fi.se/Templates/InstitutStartPage____2406.aspx?la=sv&sok1=hsb&mode=wide 
51

 http://www.fi.se/Templates/InstitutStartPage____2406.aspx?la=sv&sok1=riksbyggen&mode=wide 
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3.5 Upphandling 

För att förklara vad upphandling handlar om används den lag som styr offentlig upphandling som 

exempel. I den lagen anges vad som avses med offentlig upphandling, ”Med offentlig 

upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett 

kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.”
52

 

 

Vidare anges den princip som ska gälla när stater, kommuner och myndigheter ska köpa in en 

tjänst, ”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.”
53

 

 

Upphandling går med andra ord ut på att samla in och värdera olika alternativ för köp av tjänster 

eller produkter, på ett öppet och neutralt sätt. Förfarandet går i praktiken till så att olika aktörer på 

marknaden lämnar en offert, det vill säga ett förslag på vad som erbjuds samt kostanden för detta, 

till den som har annonserat att den vill köpa tjänsten eller produkten. I lagen sägs uttryckligen att 

alla anbudsgivare ska ha samma chanser till att få lägga ett förslag och att ingen får uteslutas för 

på grund av att anbudsgivaren måste vara en fysisk eller juridisk person.
54

 

 

Med upphandling menas i den här uppsatsen att bostadsrättsföreningen antingen utser en person, 

som får till uppgift att begära in offerter från så många företag som möjligt, eller överlåter 

uppdraget till förvaltaren. Förslagen presenteras därefter för styrelsen, som tar beslut om med 

vem ett avtal ska slutas. Syftet är att utnyttja marknaden så bra som möjligt, för att på så sätt hitta 

rätta produkter och tjänster till så bra pris som möjligt. 

3.6 Agentteori 

Agentteorin behandlar situationen då en uppdragsgivare anställer en person eller ett företag till att 

utföra en tjänst. Först följer definitioner av vissa för teorin relevanta begrepp och ord, därefter 

presenteras innehållet i teorin. 

 

 

 

                                                 
52

 Lag (2007:1901) om offentlig upphandling, 2 kap. 13§ 
53

 Ibid. 1 kap. 9§ 
54

 Ibid. 1 kap. 10§ 
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Definitioner 

Huvudman – är en person eller ett företag som anlitar någon annan person eller företag (en agent) 

för att utföra ett uppdrag. 

 

Agent – är en person eller ett företag som åtar sig att utföra ett uppdrag åt en huvudman. 

 

Agentkostnad – är den kostnad som uppstår när agenten anlitas för att utföra ett uppdrag åt 

huvudmannen, men där agenten inte utför uppdraget exakt så som huvudmannen hade tänkt. 

 

Asymmetriskt informationsförhållande – råder då någon av parterna har tillgång till mer 

information om den aktuella affären än den andra parten. 

 

Det uppstår en agentkostnad för huvudmannen när hon eller han ska se till att agenten handlar i 

dennes intresse. Storleken på denna kostnad har att göra med sannolikheten eller risken för att 

agentens arbete inte utfaller såsom huvudmannen hade tänkt. Sålunda blir agentkostnaden mindre 

om risken för att utfallet avviker är liten.
55

  

 

Enligt Eisenhardt är agentteorin användbar för att kunna analysera en situation då agentens mål 

står i konflikt med huvudmannens mål. Teorin är extra intressant att använda då ett asymmetriskt 

informationsförhållande mellan agenten och huvudmannen råder.
56

 Ytterligare en aspekt som kan 

komplicera situationen, men där den här teorin kommer till nytta,
57

 är att det kan vara svårt för 

huvudmannen att följa upp och kontrollera att agenten följer det avtal som har upprättats och att 

agenten agerar i huvudmannens intresse, detta problem aktualiseras då ett asymmetriskt 

informationsförhållande råder.
58

  

 

 

 

                                                 
55

 Garen, 1994 
56

 Eisenhardt, 1989 
57
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58

 Eisenhardt, 1989 
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Huvudmannens svårighet är att balansera övervakningen och uppföljningen av agenten med 

risken för att agenten börjar agera för egen räkning i stället för huvudmannens.
59

 Det har genom 

studier (baserat på förhållandet mellan verkställande direktörer och företagsägarna) visat sig vara 

en bra idé att använda prestationsbaserad lönesättning till agenten (VD), för att därigenom 

minska riskerna för att agentkostnaden ska bli för hög.
60

 Ersättningen till VD skulle därmed vara 

beroende av företagets framgång, vilket skulle kunna återspeglas av aktiekursen. 

3.7 Sammanfattning av kapitel 3 

Här följer en sammanfattning av innehållet i kapitel 3. För referenser och mer ingående 

förklaringar hänvisas till respektive avsnitt ovan. 

 

En bostadsrättsförening är ”en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus 

upplåta lägenheter med bostadsrätt…”
61

 

 

Bostadsrättsföreningens medlemmar utser en styrelse som ska agera i deras ställe, och förbättra 

medlemmarnas ekonomiska villkor. 

 

Styrelsen kan välja att anlita ett förvaltningsbolag för att få hjälp med att sköta verksamheten i 

bostadsrättsföreningens. För detta uppdrag betalas ett så kallat förvaltningsarvode. Innehållet i 

uppdraget regleras av ett avtal som styrelsen och förvaltningsbolaget ingår, ett så kallat 

förvaltningsavtal. 

 

Finansinspektionen har som uppgift att kontrollera att företag som bedriver inlåningsverksamhet 

har täckning för det inlånade kapitalet.  Genom denna kontroll kan en så kallad statlig 

insättningsgaranti garanteras till den som sparar pengar hos det aktuella företaget. 

Insättningsgarantin innebär att kapital upp till 500 000 utbetalas om inlåningsföretag skulle gå i 

konkurs. 

 

                                                 
59

 Garen, 1994 
60
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61

 Bostadsrättslag (1991:614) 1 kap. § 1 
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Offentlig upphandling regleras genom ”Lag (2007:1901) om offentlig upphandling”. Tanken är 

att alla aktörer ska få komma till tals och att ingen aktör ska nekas på grund av att denne tillhör 

ett visst företag. 

 

Ett asymmetriskt informationsförhållande råder då en av två eller flera parter som ska ingå ett 

avtal har tillgång till mer information än den andra parten. När en huvudman ska anlita en agent 

för att utföra ett uppdrag uppstår en agentkostnad som hänger ihop med att agentens egenintresse 

kan avvika från ändamålet med avtalet. 
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4 Empiri 

Följande kapitel innehåller det empiriska material som är ämnat att användas i analysen. 

Kapitlet är uppdelat i två delar och i första delen presenteras information utifrån några av 

föreningens avtal för att belysa huruvida upphandling har genomförts. Därefter beskrivs hur brf. 

K:s likvida tillgångar hanterats. Den andra delen behandlar driftskostnader hos 

bostadsrättsföreningar.  

 

I empirin behandlas brf. K som är en bostadsrättförening belägen i en stad i södra Sverige med 

ungefär 100 000 invånare. Bostadsrättsföreningen grundades i mitten av 1980-talet och har 

ungefär 100 hushåll. Sedan starten har brf K använt sig av samma förvaltningsbolag. 

 

4.1 Upphandlingsförfarande  

I detta avsnitt visas några exempel på avtal som den studerade brf. K har med andra aktörer. 

Avtalen i brf. K fortlöper generellt tills endera parten säger upp avtalet, vilket oftast har en 

uppsägningstid av 6 månader. I de flesta avtalen räknas den årliga kostnaden, för avtalets 

innehåll, utifrån ett index, exempelvis konsumentprisindex. 

 

Förvaltningsavtal 

I förvaltningsavtalet ingår bland annat de typer av tjänster som beskrivs i kapitel 3.3 

Förvaltningsuppdrag, därutöver ingår även specifika tillägg för den aktuella föreningen. Brf. K:s 

avtal med förvaltaren har en uppsägningstid på 9 månader och förlängs automatiskt med 3 år om 

det inte sägs upp i tid.
62

 Bostadsrättsföreningen har möjligheten att förhandla om ett nytt 

förvaltningsavtal, men måste med andra ord hinna ta fram ett nytt avtal senast 9 månader innan 

det aktuella avtalet löper ut. 

 

 

Kabel-TV  

Brf. K har den 25:e mars 2002 slutit ett avtal gällande kabel-TV till alla lägenheter. Avtalet säger 

att varje hushåll ska betala 93,75kr per månad inklusive moms i avgift och att avgiften eventuellt 
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höjs beroende på utvecklingen av konsumentprisindex. Avtalet löper med ett år i taget och måste 

sägas upp senast 6 månader innan avtalstidens utgång, för att förhindra en förlängning. År 2008 

uppgick avgiften till 114kr inklusive moms per månad och hushåll, i enlighet med ökningen av 

konsumentprisindex. Ökningen var därmed cirka 22 % från år 2002 till 2008. 

 

 

Hissar  

Ett avtal om service för brf. K:s hissar tecknades 1996. Ingen upphandling har gjorts sedan dess. 

Avtalets löptid är 1 år med en uppsägningstid på 6 månader. Avtalet avser skötsel och tillsyn av 

brf. K:s hissar. 

 

Webbhotell/Domännamn  

Ett webbhotell är en server som hyrs i syfte att lagra en hemsida på, vilken ska kunna användas 

av personer med internetanslutning.
 63

 

 

En webbdomän är en adress som pekar mot en specifik server på internet, exempelvis 

www.google.se, där google.se utgör en domän.
64

 

 

Brf. K erhåller sedan senast år 2004 fakturor rörande oanvända webbhotell samt webbdomäner. 

Beloppen uppgår i snitt till 7 500 kr per år.
65

 

4.2 Ekonomisk förvaltning hos brf. K 

Förvaltaren presenterar en budget för verksamhetsåret där varje månads ekonomiska ställning 

prognostiseras utifrån de kända parametrar som finns. Intäkter från medlemmarnas 

månadsavgifter, hyror från lokaler, ränteintäkter presenteras månadsvis tillsammans med utgifter 

för amorteringar, räntekostnader, fastighetsskatt, driftskostnader och planerat underhåll,
66

 se 

kapitel 3.3.2 teknisk förvaltning). Intäkter och kostnader specificeras med hänsyn till eventuella 

ändringar under det kommande året, exempelvis beräknade höjningar avseende el, värme. Under 

verksamhetsåret sköter förvaltaren att kontrollera att hyror och liknande inkommer, och vidtar 

åtgärder ifall inbetalningar blir utestående, likaså att fakturor betalas. Som kontroll från 
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bostadsrättsföreningens sida, avseende fakturahanteringen, finns utvecklade system som kräver 

att styrelsemedlemmar först godkänner fakturan innan betalning sker. 

4.2.1 Likviditetshantering 

I brf. K:s kontrakt om ekonomisk förvaltning ingår likviditetshantering
67

 (se kapitel 3.3.1 

ekonomsik förvaltning). Där förvaltaren ska placera brf. K:s kapital för en bra avkastning. 

 

I figur 2 visas skillnaden mellan ingående och utgående balans utifrån brf. K:s likviditetsbudget 

som upprättades 2007 för kommande verksamhetsår 2008. Från likviditetsbudgeten kan 

konstateras att största skillnaden mellan ingående och utgående balans uppgår till 750 000kr.
68

 

Variationerna grundar sig i att brf. K:s utgifter inte är jämt fördelade över året. 

 

I figur 2 visas brf. K:s likviditetsbudget 2008-09. Värdena anger skillnaden mellan utgående 

balans vid månadsslut och ingående balans i början av månaden. 

 

Figur 2 UB-IB hämtat från likviditetsbudget 2008-09.  

 

Hanteringen av brf. K:s kapital överlåts till förvaltningsbolaget, och blir placerat på olika 

tidsbundna placeringar. Dels finns ett konto som är knutet till hanteringen av betalning av 

inkommande fakturor. Därtill kan kapital placeras på lite längre sikt med tidsbunden inlåning. 

Förvaltningsbolaget styr de räntor som ges, på liknande vis som hos ordinära banker, räntan 
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varierar beroende på hur länge kapitalet är bundet och en längre inlåningstid medför en högre 

avkastningsränta.
69

 

 

Det kapital som behövs tillgängligt för att betala de fortlöpande fakturorna kallas betalkonto i 

Figur 3. I diagrammet presenteras hur brf. K:s kapital, i snitt 5 miljoner kronor, har placerats 

mellan juli 2008 till och med juni 2009. Figuren visar med andra ord hur likviditeten för brf. K 

faktiskt har sett ut för den tidsperioden för vilken budgeten, som återfinns i figur 2, avser. 

 

I figur 3 visas hur brf. K:s kapitalplacering har varit för angiven tidsperiod.  

 

Figur 3 Placering av brf. K:s kapital under år 2008-09
70

 

 

I figur 3 kan utläsas att fördelningen, mellan placeringen av kapital på längre sikt och på kort sikt 

(betalkonto), är ungefär hälften vardera i snitt. Under april månad förföll den längre placeringen 

och därav fanns allt kapital på betalkontot denna månad. Som återkoppling till 

bostadsrättsföreningen redovisas kapitalplaceringen för styrelsen av förvaltningsbolaget tre 

gånger per år, i samband med avstämning mot budget och prognostisering av resterande 
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verksamhetsår.
71

 Den statliga insättningsgarantin omfattar inte kapitalet som omnämns ovan i brf. 

K:s kapitalplacering.
72

 

4.3 Driftskostnader 

Följande kapitel behandlar driftskostnader hos bostadsrättsföreningar. I årsredovisningarna 

specificeras driftskostnader som en summa av bland annat el, sophämtning, vatten, arvode för 

förvaltning, möteskostnader, fastighetsförsäkringar etc. Driftskostnaderna styrs genom de avtal 

som bostadsrättsföreningen har slutit med andra aktörer på marknaden, kostnaderna är därmed ett 

resultat av de bakomliggande upphandlingar som har utförts. 

4.3.1 Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB eller Riksbyggen och övriga 

Statistiska Centralbyrån har för två år låtit jämföra bostadsrättsföreningars driftskostnader hos de 

som är medlemmar i HSB eller Riksbyggen med övriga föreningar. SCB:s resultat återfinns i 

diagrammet i figur 4. 

Driftskostnader enligt SCB: 

 

Figur 4 Statistiska Centralbyrån, Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU)
 73
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I diagrammet kan utläsas att driftskostnaderna för både år 1999 och 2000 var högre hos 

bostadsrättsföreningar som var medlemmar i Riksbyggen eller HSB än hos övriga föreningar. 

SCB har valt att slå samman kostnaden för bostadsrättsföreningar i HSB och Riksbyggen, det går 

således inte urskilja respektive förvaltare i staplarna. 

4.3.2 Jämförelse av driftskostnader hos bostadsrättsföreningar med samma 
förvaltare 

Bostadsrättsföreningarnas driftskostnader återfinns i årsredovisningen. Som jämförelsemått 

divideras denna summa av kostnader med bostadsrättsföreningens totala boyta, för respektive 

bostadsrättsförening.  

Utvalda bostadsrättsföreningar benämns fortsättningsvis med bokstäver, A till K, där 

bostadsrättsföreningen A har lägst driftskostnader per yta och K har högst vilket redovisas i figur 

5. Bostadsrättsförening K i kommande figurer är brf. K, alltså den bostadsrättsförening som har 

studerats i denna studie. 

 

I figur 5 visar de jämförda bostadsrättsföreningarnas årskostnader: 

 

Figur 5 Diagram över de årliga driftskostnaderna per boyta för de jämförda bostadsrättsföreningarna  

 

Diagram 4 ovan visar driftskostnaderna hos de bostadsrättsföreningar i den undersökning som 

beskrivits i kapitel 2.4.1 Urvalskriterier gällande driftskostnader Kostnaderna varierar mellan 

215 kr/kvm till över 330 kr/kvm.  
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4.3.3 Närmare jämförelse av driftskostnaderna för tre utvalda 
bostadsrättsföreningar 

 

Tabellen nedan visar en närmare jämförelse mellan ingående poster i driftskostnaderna. 

Bostadsförening A uppvisar lägst driftskostnad per boyta. En bostadsrättsförening, G, med lika 

många lägenheter som A, men med ca 20 % större boyta och placerar sig ungefär i mitten av de 

jämförda bostadsrättsföreningarna. I tabellen ingår också brf. K, som uppvisar högst 

driftskostnader. 

Tabellen nedan innehåller respektive bostadsrättsförenings årliga driftskostnad per total boyta. 

 Bostadsrättsförening:  Differens: 

 A G K  K & G K & A 

Fastighetsförsäkring 10,84 12,33 9,75  -2,58 -1,09 

Arvode förvaltning 39,14 89,73 88,3  -1,43 49,16 

Kabel-TV 15,8 17,43 17,5  0,07 1,7 

Obligatoriska 

besiktningar 0,6 0,35 9,24  8,89 8,64 

Övriga 

förvaltningskostnader 9,2 1,84 1,69  -0,15 -7,51 

Förbrukningsmaterial 2,89 0 1,26  1,26 -1,63 

Vatten 31,65 24,64 29,01  4,37 -2,64 

El 15,21 18,73 46,34  27,61 31,13 

Uppvärmning 68,73 82,52 93,82  11,3 25,09 

Sophantering 18,87 23,32 31,66  8,34 12,79 

Övrigt
74

 2,18 31,31 4,8  -26,51 2,62 

Figur 6 tabell över jämförelse mellan driftskostnaderna per boyta hos bostadsrättsförening A,G,K
75
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De fetmarkerade siffrorna anger en markant högre kostnad för brf. K än hos respektive 

bostadsrättsförening. Från tabellen kan utläsas att den största skillnaden gentemot A utgörs av 

”Arvode förvaltning”, vilket avser den kostnad för ingående komponenter i avtalet mellan 

respektive bostadsrättsförening och förvaltningsbolaget. Likaså visar tabellen att 

bostadsrättsförening A och G har lägre energikostnader och en lägre kostnad för sophantering, 

dock kan även utläsas att bostadsrättsförening A har en högre kostnad för vattenförbrukning än 

de andra två jämförda bostadsrättsföreningarna. 

 

I figur 7 visas bostadsrättsföreningarnas andel av driftskostnaderna som utgörs av 

förvaltningsarvode. 

 

Figur 7 Förvaltningsarvodets andel av driftskostnaderna 

 

Figur 7 visar hur stor andel av driftskostnaderna som utgörs av förvaltningskostnader. Andelen 

varierar från 18 % till 33 % och den genomsnittliga andelen drygt 27 % hos de undersökta 

bostadsrättsföreningarna. Bostadsrättsförening A betalar lägst andel samt har lägst total 

driftskostnad.  
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Figur 8 visar förvaltningsarvodets storlek per total boyta: 

 

Figur 8 Förvaltningsarvodets storlek för jämförda bostadsrättsföreningar 

 

Bostadsrättsföreningarna som återges i figur 8 benäms med samma bokstäver som innan. 

Ordningen har dock omkastats så att figuren i stället speglar driftskostnaderna exklusive 

förvaltningsarvode. Bostadsrättsförening B, som har näst lägst totala driftskostnader (enligt figur 

5), har i stället allra lägst driftskostnader exklusive förvaltningsarvodet, därefter kommer 

bostadsrättsförening A etc. För analys och resonemang kring figur 8 se kapitel 5.3 

Driftskostnader 

 

4.4 Sammanfattning av kapitel 4 

Här följer en sammanfattning av kapitel 4, referenser återfinns i respektive avsnitt ovan. 

 

Ett urval av brf. K:s avtal med andra aktörer har valts ut och beskrivs i det här kapitlet. Ett av 

dessa avtal som rör Kabel-TV har nyligen upphandlats, vilket inneburit en reducering av 

kostnaden med nästan 180 000kr. 

 

Brf. K:s kapitalplacering sköts av förvaltningsbolaget och figur 3 visar utfallet av denna placering 

år 2008-09. Likviditetsbudgeten som förvaltningsbolaget upprättade för samma period 

presenteras i figur 2. 
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Driftskostnaderna för bostadsrättsföreningar visade sig år 1999 och år 2000 vara olika för 

bostadsrättsföreningar som inte var medlemmar i HSB eller Riksbyggen och övriga 

bostadsrättsföreningar. Genom en sammanställning av de utvalda bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar har driftskostnaderna per total boyta visat sig vara olika för respektive 

bostadsrättsförening. 

 

Förvaltningsarvodet, det vill säga den ersättning som förvaltningsbolaget erhåller av 

bostadsrättsföreningen utgör i snitt 27 % av den totala driftskostnaden för de jämförda 

föreningarna. En bild vars syfte att visa på ett eventuellt samband mellan förvaltningsarvode och 

driftskostnad har också presenterats. 
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5 Analys  

I analyskapitlet behandlas det insamlade material som presenterats i föregående kapitel med 

kopplingar till referensramen. Analysen är baserad på att besvara de frågeställningar samt 

uppfylla syftet som presenterades i det introducerande kapitlet. Inledningsvis analyseras 

upphandling, därefter likviditetshantering och slutligen analyseras jämförelsen mellan 

driftskostnader hos olika bostadsrättsföreningar. 

 

5.1 Upphandlingsförfarandet 

Analysen kring upphandlingsförfarandet baseras på den empiri som rör brf. K som har studerats 

mer ingående i kapitel 4.1 Upphandlingsförfarande 

 

Under 2008 påbörjades, av författarna till denna studie, en upphandling gällande kabel-TV. Brf. 

K hade som tidigare har presenterats ett avtal om kabel-TV med en kostnad som uppgick till 

114kr per månad och hushåll. Resultatet av upphandlingsarbetet ledde till ett nytt avtal med en ny 

leverantör av kabel-TV, där avgiften för 2009 uppgår till 3,75kr per månad och hushåll inklusive 

moms. Det nya avtalet löper i 6 år. Upphandlingen av kabel-TV resulterade därför i en reducering 

av årskostnaden för medlemmarna i brf. K från ca 180 000kr till ungefär 6 000kr, det vill säga en 

minskning med 174 000kr. 

 

När brf. K:s styrelse tillfrågades av författarna vad bostadsrättsföreningens webbhotell och 

domännamn används till var styrelsen omedveten om att dessa fanns. Därefter togs direkt beslut 

av styrelsen om att säga upp dessa tjänster. 

 

I stället för att överväga andra alternativ när ett avtal löper ut, så tillåts gällande avtal i brf. K att 

förlängas per automatik. Utifrån empirin kan ses, att det kan leda till onödigt höga kostnader på 

bara några års tid. I fallet med Kabel-TV kunde årskostnaden brf. K minskas med cirka 170 000 

kr genom att begära in offerter från andra aktörer och välja ett mer fördelaktigt alternativ. Om 

lagen om offentlig upphandling skulle gälla även för bostadsrättsföreningar, så skulle styrelsen 

vara tvungna att bedöma andra aktörers förslag då ett kontrakt löper ut. Risken för att onödigt 
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höga kostnader uppstår, likt den för Kabel-TV, skulle därmed minskas. Det skulle säkerställa ett 

skydd för bostadsrättsinnehavarna att deras kostnader för boendet inte blir onödigt höga. 

 

Utifrån storleken på de olika driftskostnaderna per kvadratmeter som finns presenterade i figur 6 

inses att det finns fler avtal som brf. K skulle kunna förhandlas om och därmed få en chans till att 

sänka kostnaderna och närma sig bostadsrättsförening A, som uppvisar lägst driftskostnader. 

Exempelvis betalar brf. K ungefär tre gånger så mycket för elektricitet per kvadratmeter som 

bostadsrättsförening A. Jämförelsen visar även att brf. K har anledning att se över avtal för 

sophantering och uppvärmning. Största skillnaden, mellan brf. K och A, utgörs dock av 

kostnaden för förvaltningen, vilket även det är en fråga om upphandling. 

 

Forskning inom agentteori har visat att prestationsbaserad lönesättning kan vara effektivt för att 

minska agentkostnaden för huvudmannen, se ovan kapitel 3.6 Agentteori. Denna idé skulle kunna 

användas analogt till styrelsen som anlitar förvaltningsbolaget till att utföra vissa uppgifter. Men 

för att kunna gå över till en prestationsbaserad ersättning till förvaltningsbolaget krävs att 

prestationen på något sätt kan mätas för att kunna avgöra lämplig ersättningsnivå. Först när 

medlemmarna får en indikation på att förvaltningsbolagets arvode är kritiserbart har de en chans 

att vidta åtgärder, genom att exempelvis välja andra alternativ. Information ges i dag i form av 

årsredovisningar, men att kräva att medlemmarna själva ska genomföra en kartläggning likt 

denna studie för att jämföra den egna bostadsrättsföreningens kostnader med andras kan inte vara 

rimligt.  

 

Skulle medlemmarna förses med lättbegriplig information där det framgår hur deras 

bostadsrättsförening ligger till jämfört med andra bostadsrättsföreningar, så får medlemmarna en 

uppfattning om hur mycket och vad deras hushåll betalar för, med andra ord vad som ingår i 

avgiften som betalas varje månad. En lösning skulle kunna vara att på den faktura som skickas ut 

till varje hushåll specificeras med innehållet i avgiften, där åtminstone de största posterna finns 

med. Det skulle kunna innebära att medlemmarna har en chans att reagera på kostnader som är 

högre än vad medlemmar i andra bostadsrättsföreningar betalar. Förutsättningen är då att 

medlemmarna får tillgång till information om riktvärden på hur stor en kostnad bör vara eller hur 

stor en sådan kostnad normalt är. 
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5.2 Likviditetshanteringen 

Här analyseras den empiri som presenterades i kapitel 4.2.1 Likviditetshantering, rörande brf. 

K:s likviditetshantering, som är ålagd förvaltningsbolaget att utföra. 

 

Beträffande säkerheten av brf. K:s kapital, finns ingen garanti för kapitalet vid händelsen att 

förvaltningsbolaget skulle gå i konkurs. Att fastslå hur stor eller liten risk att det skulle inträffa 

och vilka följder det skulle få är naturligtvis svårt för styrelsen i K att komma fram till. Styrelsen 

i brf. K har alternativet att sätta in pengarna på ett eget bankkonto och därmed skyddas av den 

statliga insättningsgarantin, eftersom bankerna står under finansinspektionens kontroll.  

 

Förvaltningsbolaget tjänar på att bedriva inlåningsverksamheten, eftersom det inlånade kapitalet 

ger förvaltningsbolaget möjlighet att investera i exempelvis i egna byggprojekt utan extra 

kostnader för egna banklån. Finansinspektionens roll är bland annat att kontrollera att det för 

täckning för pengarna som finns inlånade. Det faktum att förvaltningsbolaget inte erbjuder någon 

insättningsgarantin till brf. K och därmed inte behöver stå under finansinspektionens kontroll, 

medför att det uppstår en möjlighet för förvaltningsbolaget att spekulera med dessa pengar i 

högre grad än vad som exempelvis tillåts för en bank. Med andra ord, förvaltningsbolaget tjänar 

än mer på att förvalta dessa pengar utan att behöva garantera återbetalning till 

bostadsrättsföreningen. Enligt agentteorin föreligger en situation där huvudmannen (styrelsen) 

och agenten (förvaltningsbolaget) drivs av olika intressen, styrelsen vill få maximal avkastning på 

bostadsrättsföreningen kapital, men förvaltningsbolaget vill i sin tur använda dessa pengar i den 

egna verksamheten.  

 

Likviditetshanteringen som visas i figur 3, antyder att en för stor del av kapitalet har förlagts på 

ett betalkonto jämfört med den upprättade likviditetsbudgeten, vilket har medfört en mindre 

möjlig avkastning för brf. K. I likviditetsbudgeten var den största skillnaden mellan utgående och 

ingående balans ca 750 000 (se figur 2), den faktiska placeringen av brf. K:s kapital i figur 3 visar 

att brf. K haft ungefär 2,5 miljoner på betalkontot för att kunna täcka upp för variationer i 

kostnader. Varför förvaltaren valt att i snitt ha 2,5 miljoner på betalkontot när budgeten, upprättad 

av samma förvaltare, visar att största belopp som krävs är 750 000 kr, under en månad på året är 
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svårt att svara på. Det skulle kunna vara en konsekvens av att förvaltningsbolaget har ett 

egenintresse av att kunna använda kapitalet istället för att låsa det för en bestämd tidsperiod. 

 

Under maj månad blev brf. K:s förvaltningsbolag instruerad av författarna att placera en högre 

andel av kapitalet som längre placering. Detta gjordes med motiveringen att ökningen av placerat 

kapital skulle innebära ökade ränteintäkter för bostadsrättsföreningen. Resultatet av brf. K:s 

kapitalplacering för hela den perioden för vilken den presenterade likviditetsbudgeten i kapitel 

4.2.1 Likviditetshantering avser, resulterade därmed i detta. 

 

 

Figur 9 Placering av brf. K:s kapital under år 2008-09, efter författarnas uppmaning
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I figur 9 kan utläsas att den längre placeringen har ökat under maj och juni jämfört med tidigare 

och att bostadsrättsföreningen därmed erhåller en högre ränteavkastning. 

 

Det kan finnas flera orsaker till varför den längre placeringen avviker från budgeten de tidigare 

månaderna. Styrelsen vara för dåligt insatt i hur hantering av kapital fungerar, likaså kan det 

finnas ett egenintresse hos förvaltningsbolaget. Med agentteorin som utgångspunkt så är det 
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troligt att brf. K får betala en hög agentkostnad, dels bestående av låga ränteintäkter men också 

avsaknad av insättningsgaranti, på grund av den informationsasymmetri som råder. Styrelsen, 

som består av demokratiskt valda personer, hos vilka ingen speciell utbildning eller erfarenhet 

förutsätts, besitter förmodligen inte den kunskap som förvaltningsbolaget har om kapitalhantering 

och har därför svårt att följa upp det arbete som förvaltningsbolaget utför. 

5.3 Driftskostnader 

Jämförelse av driftskostnader enligt SCB 

I SCB:s undersökning visar diagrammet (figur 4) att bostadsrättsföreningar som inte har anlitat 

HSB eller Riksbyggen har en lägre driftskostnad. Denna undersökning är inte dagsaktuell men 

vid dåvarande tidpunkt visar det sig att dessa bostadsrättsföreningar har en lägre driftskostnad. 

Detta kan ha sin grund i att styrelsen åtagit sig att ordna förvaltning i egen regi eller anlitat annan 

entreprenör till en lägre kostnad. Detta resultat skulle kunna innebära att Riksbyggen och HSB 

utför förvaltningsarbetet åt bostadsrättsföreningar med ett egenintresse. 

 

Det finns ingen uppföljning på den studie SCB har gjort som är mer dagsaktuell, förhållandet kan 

mycket väl ha ändrat sig fram tills idag. Kanske är det lägre driftskostnader i en 

bostadsrättsförening som använder sig av HSB eller Riksbyggen än hos en bostadsrättsförening i 

egen regi. Likväl kan förhållandet fortfarande kvarstå, men då det inte finns en mer aktuell 

jämförelse kan inte dagens förhållande belysas på en nationell nivå. 

 

Jämförelse driftskostnader  

Undersökningen av bostadsrättsföreningarnas driftskostnader visar en relativt stor varians, 

skillnaden mellan den bostadsrättsföreningen med lägst driftskostnader och den 

bostadsrättsföreningen med högst driftskostnader är över 50 %. Att alla bostadsrättsföreningar 

skulle ha exakt samma driftskostnad är inte ett realistiskt antagande, då begreppet driftskostnad 

innehåller en mängd olika kostnadsposter. Flera av dessa poster är i sin tur knutna till unika 

egenskaper hos varje bostadsrättsförening. De urvalskriterier, som beskrivs i kapitel 2.4.1 

Urvalskriterier gällande driftskostnader, som gällde då bostadsrättsföreningarna valdes ut, var 

tilltänkta att generera ett urval av jämförbara föreningar. Men figur 5 visar att den högsta 

driftskostnaden är 50 % högre än den lägsta. 
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Det kan finnas flera förklaringar till varför exempelvis el och uppvärmning är högre hos K. Priset 

per kilowattimme skulle kunna vara olika för de båda bostadsrättsföreningarna. Men eftersom 

skillnaden är så pass stor är det troligare att K använder mer energi och betalar därför mer. Om K 

förbrukar mer energi per kvadratmeter boyta än A, kan en förklaring vara att fastighetens 

isolering och dess tekniska nivå hos fastigheterna i brf. K. Tekniska lösningar som sänker 

kostnaden för exempelvis uppvärmning kan vara att återvinna värmen i ventilationsluften eller ett 

automatiskt på- och avstängningssystem för belysning i trapphus. 

 

Figur 8 utreder om en bostadsrättsförening kan förvänta sig en lägre driftskostnad, exklusive 

förvaltningsarvode, genom att betala mer för förvaltningen. Figuren tycks visa att å ena sidan 

stämmer en sådan hypotes inte alls, då exempelvis bostadsrättsförening A har näst lägst 

driftskostnad exkl. förvaltningsarvodet bland de jämförda bostadsrättsföreningarna, trots att A 

betalar minst per kvadratmeter till sin förvaltare. Å andra sidan visar bostadsrättsförening B att 

den, i och med sitt relativt höga förvaltningsarvode, visar på övriga driftskostnader så att B intar 

förstaplatsen bland de jämförda bostadsrättsföreningarna. Men om hypotesen vore sann skulle 

trenden i grafen ha varit negativ, eftersom en negativ lutning skulle betyda en lägre driftskostnad 

(exkl. förvaltningsarvode) ju mer bostadsrättsföreningen betalar i förvaltningsarvode, men grafen 

bekräftar inte en sådan negativ trend. Intressant i den här grafen är att A lyckas har lägst övriga 

kostnader, samtidigt som kostnaden för förvaltningen till förvaltningsbolaget också hålls lägst 

bland dessa bostadsrättsföreningar.  

 

Visserligen har de jämförda bostadsrättsföreningarna samma förvaltare men det betyder inte att 

det är exakt samma personer som sköter förvaltningen, eftersom det rör sig om ett stort 

förvaltningsbolag med många tjänstemän. Sammanfattningsvis uttrycker figur 8 att 

driftskostnaderna inte blir mindre genom ett ökat arvode till förvaltningsbolaget. Således kan en 

utökning av förvaltningsarvodet leda till en ökning av boendekostanden men skulle lika gärna 

kunna betyda en minskning av boendekostnaden. 
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6 Slutsatser 

Här besvaras de frågor som ställdes i det inledande kapitlet.  Därefter ges förslag till vidare 

forskning. 

 
 

I kapitel 5 fördes resonemang utifrån empirin med hjälp av den referensram som byggdes upp i 

kapitel 3. I detta kapitel följer de slutsatser som har kunnat dras utifrån analysen. 

 

Två frågor ställdes till syfte att kunna besvara huvudfrågan 

1. Hur hanteras upphandlingen av avtalen i brf. K? 

 

Upphandlingsförfarandet i brf. K sköts inte rutinmässigt då ett avtal löper ut. Ett lagskydd i stil 

med Lagen om offentlig upphandling, skulle kunna medföra att medlemmarna inte behöver betala 

onödigt mycket. 

 

2. Hur hanterar förvaltningsbolaget brf. K:s kapital? 

 

Förvaltningsbolaget erbjuder inte brf. K någon insättningsgaranti och förvaltar brf. K:s kapital 

med ett egenintresse. 

 

Hur uppfylls medlemmarnas ekonomiska intressen i brf. K? 

 

Studien har visat att medlemmarnas ekonomiska intresse i brf. K inte tillmötesgås i den 

utsträckning som hos andra jämförbara bostadsrättsföreningar.  

 

Studien har även visat att det inte finns något generellt samband mellan storleken på 

förvaltningsarvodet och priset på boendet, det vill säga att styrelsen inte kan förvänta sig en bättre 

förvaltning genom att betala mer till förvaltningsbolaget. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Författarna till denna studie har upptäckt områden som skulle vara intressanta att få veta mer om. 

Här ges därmed förslag till framtida forskningsprojekt. 

 

 

Skillnaden mellan olika bostadsrättsföreningars driftskostnader antyder att den ekonomiska 

principen om att priset fastställs så att tillgång och efterfrågan balanseras inte gäller på 

bostadsrättsmarknaden. Detta fenomen är något som kan utgöra ett framtida forskningsområde. 

 

Ska en implementering av lagen om offentlig upphandling ske hos bostadsrättsföreningar behövs 

forskning om hur detta kan genomföras. En sådan tvingande lag skulle innebära att demokratin i 

bostadsrättsföreningarna minskas, vilket innebär att bostadsrättsföreningen som en ekonomisk 

förening kan komma att ifrågasättas. Denna studie har visat på brister i förvaltning och kan 

framtida forskning visa att det är ett generellt problem på nationell nivå så skulle det ha en 

samhällsekonomisk betydelse med tanke på den miljardomsättning som råder. Att genomföra en 

större jämförelse än den som har gjorts i den här studien kan därmed, i och med resultatet i denna 

studie, motiveras. Det finns samhällsekonomisk relevans att mer ingående granska den tendens 

att förvaltningen inte är ekonomisk effektiv för bostadsrättsföreningar. 
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