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Förord 

Vi vill tacka Riksbyggen i Gävle som har samarbetat med oss och hjälpt oss att skriva vårt 

examensarbete. Ett extra stort tack till Petra Widén Lindh (marknadsområdeschef) och Rudolf 

Rörlander (teknisk förvaltare) som arbetar på Riksbyggen och har hjälp oss under hela 

terminens gång. Vi vill även tacka de personerna i bostadsrättsföreningarna som har ställt upp 

på att bli intervjuade av oss. Vi vill också tacka vår handledare Jonas Kågström som har hjälpt 

oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Underhållsplaner 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Axelle Rozier-Joly, Stefan Danko  

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2012 – 05 

Syfte: Vi har skrivit vår C-uppsats i samarbete med Riksbyggen i Gävle. Riksbyggen har 

hjälpt oss att få fram material till vår forskning. I detta arbete har vi undersökt vad det finns 

för likheter och skillnader mellan tre bostadsrättsföreningar med en yrkesmässig 

underhållsplan kontra tre bostadsrättsföreningar utan en yrkesmässig underhållsplan. 

Metod: Vi har intervjuat en person i sex stycken olika bostadsrättsföreningar med hjälp av 

våra intervjufrågor. Vi har valt ut sex stycken vetenskapliga artiklar för att kunna skriva vår 

teoridel. För att kunna göra vår slutsats har vi analyserat alla intervjuer var och en för sig, 

sedan har vi jämfört alla intervjuer med varandra och ställt de mot teorin. Vi har analyserat 

intervjuerna i tre steg, 1. Underhållsplanering, 2. Finansiering, 3. Förvaltning av fastigheten.   

Resultat & slutsats: Efter vår analys kom vi fram till slutsatsen att det ska finnas lika mycket 

pengar tillgängliga för bostadsrättsföreningen som det finns i underhållsfonden. Får inte 

bostadsrättsföreningen ihop sin ekonomi och inte kan utföra de akuta återgärderna kan det 

leda till att bostadsrättföreningen går i konkurs och sedan i värsta fall att det blir en exekutiv 

försäljning av fastigheten. Oavsett hur byggnaden ser ut, vart den ligger eller hur den ägs 

behöver den ha en underhållsplan. Vi anser även att en underhållsplan ska vara utformad av 

någon som har kunskap och erfarenhet inom detta område. Underhållsplanen ska vara 

yrkesmässigt gjord. Utan en underhållsplan blir det svårt att planera bostadsrättsföreningens 

avsättningar som skall göras årligen och behövs för att kunna klara av det framtida 

underhållet. Underhållsfonden skall bara användas för planerat underhåll och inte för 

reparationer. Används underhållsfonden för att utföra reparationer kommer pengarna inte att 

räcka till det planerade underhållet i framtiden. Bostadsrättsföreningarna vi har tittat på har en 

underhållsplan för att sprida ut kostnaderna på en längre tid och finns även till för att undvika 

stora kostnader. Vår slutsats är att en bostadsrättsförening bör ha en yrkesmässig 

underhållsplan för en tryggare framtid och en stabilare ekonomi. 

 



 
 

Förslag till fortsattforskning: Vi har stött på några problem under arbetets gång. Det 

svåraste har varit att hitta vetenskapliga artiklar inom vårt ämne då det tyvärr inte finns så 

många som handlar om just bostadsrättsföreningar i Sverige. Ett annat problem vi har haft är 

att beskriva vad som klassas som en underhållsplan. Det är oklart hur man egentligen 

definierar en underhållsplan. Det finns inga officiella regler för vad som räknas som en 

underhållsplan. Det vore intressant att forska om regler och mål som skall uppnås för att en 

underhållsplan skall klassas som giltig.  

Uppsatsens bidrag: Denna forskning anser vi i vara viktig för alla aktörer som är inblandade. 

Dessa är; Fastighetsförvaltningsföretag, bostadsrättsföreningar, banker, försäkringsbolag och 

fastighetsmäklare.  

Nyckelord:  

Underhållplaner 

Bostadsrättsföreningar 

Fastighetsförvaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT   

Title: Maintenance plans 

Level: Thesis in the subject of business 

Author: Axelle Rozier-Joly, Stefan Danko  

Supervisor: Jonas Kågström  

Date: 2012– 05 

Aim: We have written our thesis in collaboration with Riksbyggen in Gävle. Riksbyggen has 

helped us by providing materials for our research. In this paper, we have investigated 

similarities and differences between three housing cooperatives with a maintenance plan and 

three housing cooperatives without a maintenance plan. 

Method: Using our questionnaire as a guideline, we interviewed a representative from six 

different housing associations. For the theory part, we selected six scientific papers. In order 

to reach a conclusion, we analyzed the interviews separately. We then compared the 

interviews against one another and finally applied the theory to our findings. We analyzed the 

interviews in three steps; 1. Maintenance Planning, 2. Finance, 3. Management of the 

Property. 

Result & Conclusions: Following the analysis, we concluded that the amount of money 

available to the housing association should equal the maintenance fund. Where this is not the 

case, housing associations will have problems performing the scheduled maintenance which 

can lead to a foreclosure sale of the property. Regardless of the building’s appearance, its 

location and the nature of the ownership, it needs to have a maintenance plan. We also believe 

that a maintenance plan should be designed by someone who has knowledge and experience 

in this field. The maintenance plan must be professionally developed. Without a maintenance 

plan, it will be difficult to plan the housing association´s deposits to be made annually to cope 

with future maintenance needs. The Maintenance Fund should be used only for scheduled 

maintenance and not for repairs. Using the Maintenance Fund for repair will not leave enough 

money for planned future maintenance. Housing associations elaborate maintenance plans in 

order to evenly spread out the costs over a long period of time. The aim is also to avoid high 

costs. Therefore housing associations should have a professional maintenance plan for a safe 

future and for a more stable economy.  

 

 



 
 

Suggestions for future research: During our research, we have encountered some problems. 

The hardest thing was to find scientific articles on our subject as there are unfortunately not so 

many articles about housing associations in Sweden. Another problem we came across was to 

describe the actual definition of a maintenance plan. There are no official limits on what 

constitutes a maintenance plan. 

Contribution of the thesis: This research is important to all parties involved which include: 

property management companies, housing associations, banks, insurance companies and real 

estate agents. 
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1 Inledning 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi delat upp bostadsrättsföreningarna i två 

kategorier. Tre bostadsrättsföreningar tillhör den kategorin som officiellt har en 

underhållsplan vilket innebär att underhållsplanen finns dokumenterad och är yrkesmässigt 

gjord samt uppdateras varje år. De andra tre bostadsrättsföreningarna har en underhållsplan 

men dessa når inte upp till de krav som de första tre bostadsrättsföreningarna.
1
 

1.1 Problemformulering  

Vad är en bostadsrättsförening?  

 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har som ändamål att upplåta 

lägenheter med bostadsrätt . Bostadsrättsföreningen skall vara registrerad.
2
 För att en 

bostadsrättsförening skall kunna registreras skall bostadsrättsföreningen ha minst tre 

medlemmar och ska antagit stadgar, utsett en styrelse och ha minst en revisor.
3
 

Bostadsrättsföreningen ska ha minst tre lägenheter som är avsedda att varaktigt och 

självständigt användas som bostad.
4
Uthyrning av lägenheter med bostadsrätt får endast göras 

till bostadsrättsföreningens medlemmar.
5
 Hyrs en lägenhet ut får den nyttjas mot ersättning på 

obestämd tid.
6
 Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en 

insats när en bostadsrätt hyrs ut till honom/henne. Utöver detta har bostadsrättsföreningen rätt 

att ta ut en årsavgift för att klara av den löpande verksamheten. Står det i 

bostadsrättsföreningens stadgar kan det även finnas upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 

pansättningsavgift
7
. Bostadsrättsinnehavarens befogenhet över lägenheten är begränsad då det 

styrs av bostadsrättsföreningens bestämmelser.
8
 Bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla 

lägenheten, huset och marken i gott skick.
9
 Bostadsrättsinnehavaren har en skyldighet att på 

egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick om inget annat har angetts i 

bostadsrättsföreningens stadgar.
10

 Bostadsföreningen ansvarar för reparation av avlopp, värme, 

                                                           
1
 2.2 Vad är en underhållsplan? 

2
 BRL (1991:1614)  1 kap 1§ 1st 

3
 BRL (1991:1614)  1 kap 2§  

4
 BRL (1991:1614)  1 kap 5§ 2st 

5
 BRL (1991:1614)  1 kap 3§ 1st 

6
 BRL (1991:1614)  1 kap 4§ 1st 

7
 BRL (1991:1614)  7 kap 14§ 1st 

8
 BRL (1991:1614)  7 kap 6§-10§ 

9
 BRL (1991:1614)  7 kap 4§ 

10
 BRL (1991:1614)  7 kap 12§ 1st 
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gas, elektricitet, ventilationskanaler och vatten om bostadsrättsföreningen har försatt 

lägenheten med ledningar och dessa nyttjas av fler än en lägenhet.
11

 

I Sverige startades bostadsrättsföreningar med att hyresgästernas sparkasse- och 

byggnadsförening etablerades (HSB) 1923 i Stockholm.
12

 1940 etablerade sig Riksbyggen på 

den svenska marknaden och blev sedan den andra stora aktören.
13

 Under 1965-1974 beslutade 

den svenska regeringen att genomföra miljonprogrammet. Det innebar att bygga en miljon 

bostäder inom dessa år vilket de lyckades med. 
14

  Innan 1971 hade det varit kontrollerad 

prissättning på bostäder men efter 1971 blev det fri prissättning vilket ledde till fritt 

marknadspris på bostadsrätter.
15

 Innan 1971 kunde man bara sälja bostadsrätter för vad de var 

taxerade till. Regleringen fanns för att man inte skulle spekulera i bostadspriserna.
16

 Denna 

avreglering av kontrollerad prissättning var ett viktigt steg eftersom det nu istället går att 

panstätta sin bostad som säkerhet vilket inte tidigare var möjligt.
17

 

 

1.2 Underhållsplanens funktion  

 

En underhållsplan visar fastighetens framtida behov av underhåll och vilka återgärder som 

behöver återgärdas inom en viss tid. Vanligtvis löper underhållsplanerna på 10 år men kan 

även vara kortare eller längre. I en underhållsplan ingår framtida planerade behov som till 

exempel fasadmålning och fönsterbyte.  Det ingår alltså inte löpande reparationer eller 

oförutsedda händelser som till exempel vattenskador, inbrott eller dylikt. Syftet med en 

underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedda inför framtidens 

underhållsbehov samt göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre 

period. 
18

 Genom att ha planerat underhåll blir det enklare för bostadsrättsföreningen att ha en 

jämnare boendekostnad för sina medlemmar. En välplanerad underhållsplan minskar oftast 

behovet av akuta reparationer och leder därför till lägre kostnader för 

bostadsrättsföreningen.
19

 

                                                           
11

 BRL (1991:1614)  7 kap 12§ 2st 
12

 http://www.hsb.se/gavleborg/hsb-historia/viktiga-artal-i-hsb-historien kl19:14 2012-04-13 
13

 Ruonavaara Hannu (2005) s 221 
14

 Ruonavaara Hannu (2005) s 222 
15

 Ruonavaara Hannu (2005) s 223 
16

 Ruonavaara Hannu (2005) s 221 
17

 Ruonavaara Hannu (2005) s 223 
18

 http://www.stoft.se/underhallsplan.php kl12:18 2012-03-16 
19

 http://www.riksbyggen.se/Tjanster/Tjanster/Bosta/Underhallsplanering  kl12:19 2012-03-16 
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1.3 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka skillnaderna mellan planerat och oplanerat underhåll i form av 

underhållsplaner. För att uppfylla detta syfte har vi undersökt vad som skiljer tre 

bostadsrättsföreningar med en yrkesmässig underhållsplan från tre bostadsrättsföreningar utan 

en yrkesmässig underhållsplan. (När vi skriver att en bostadsrättsförening inte har en 

underhållsplan innebär det att underhållsplanen inte är dokumenterad, yrkesmässigt gjord eller 

uppdateras årligen.) 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsat oss genom att endast titta på bostadsrättsföreningar i Gävle. Vi har 

även valt att göra en storleksavgränsning till de bostadsrättsföreningar som innehar 20-80 

stycken lägenheter. 

2 Teori  

2.1 Bostadsrättsägande 

 
Det finns två olika sorters ägande av lägenheter. Det första alternativet är ett dualistiskt 

system, som innebär att en person har enskilt ägande i lägenheten och gemensamt ägande av 

mark och det gemensamma utrymmet. Det andra alternativet är ett enhetligt system som 

betyder att en person är delägare av hela byggnaden och marken . Utan någon speciellt 

rättighet för att permanent bo i en specifik lägenhet. Ett dualistiskt system brukar oftast kallas 

andelslägenhet och finns i många delar av världen men som kan ha olika betydelse i olika 

länder. Det är vanligt att olika termer används för samma sak. Enhetligt system finns bl.a. i 

Österrike, Nederländerna, Norge, Schweiz .
20

 

Beslut 

Det är viktigt att betydelsefulla beslut röstats igenom på det sättet att samtliga 

bostadsrättsföreningsmedlemmar har en chans att säga sin åsikt. De mindre 

bostadsrättsföreningarna brukar inte ha några problem med att rösta igenom beslut. Dock blir 

det svårare när större bostadsrättsföreningar ska rösta igenom någonting och samtliga 

personer måste vara överens, majoriteten ska vara överens eller så ska det vara en kvalificerad 

                                                           
20

 Lujanen Martti (2010) s 179 
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majoritet vilket betyder att 2/3 ska säga ja. Detta innebär ofta att besluten tar lång tid eller inte 

går igenom alls.
21

 

Finansiering  

Det finns olika vägar att gå för att finansiera underhåll eller reparation. 

1 Att använda underhållsfonden som ägarna har sparat i under en längre tid. 

2 Höja bostadsrättsföreningsmedlemmarnas årsavgift. 

3 Lån.  

Det finns olika möjligheter för att finansiera underhållet. Ett alternativ är att 

bostadsrättsföreningen använder sin underhållfond. Bostadsrättsföreningen kan också låna 

från banken och det sista alternativet är att bostadsrättsföreningen tar en del från 

underhållsfonden och lånar resterande av banken. Ägarna är inte alltid villiga att pantsätta sin 

bostad för att kunnat utföra reparationsåtergärder för de gemensamt ägda utrymmen.
22

 I 

Sverige kan bostadsrättsföreningen tvångssälja en lägenhet åt ägaren om 

föreningsmedlemmen inte betalar årsavgiften. Denna åtgärd kan utföras utan att 

bostadsrättsföreningen behöver något tillstånd av en domstol.
23

 Bostadsrättsföreningen kan ta 

ett lån genom att pantsätta hela fastigheten vilket oftast ger väldigt förmånliga marknadsräntor. 

Med dessa lån kan bostadsrättsföreningen finansiera reparation och underhåll. Detta beslut 

kan godkännas med enkel majoritet vid omröstning i ett möte. Lånen amorteras sedan av via 

årsavgiften som medlemmarna betalar till bostadsrättsföreningen. Årsavgiften ska även täcka 

alla löpande kostnader som till exempel administration, skötsel av fastigheten, reparation och 

uppvärmning. Ifall en medlem inte kan betala avgifterna kan bostadsrättsföreningen ta 

bostaden ifrån medlemmen och hyra ut den till allmänheten för att sedan använda 

hyresintäkterna till att betala avgifterna. Uthyrningen kan dock ske i högst tre år och 

medlemmen har fortfarande sin äganderätt kvar av lägenheten. Bostadsrättsföreningar skulle 

kunna tjäna pengar på uthyrningen och dela ut vinsten till bostadsrättsföreningens medlemmar. 

Detta är dock inte bostadsrättsföreningarnas största intresse då beskattningen skulle skära ned 

vinsten. Därför blir det inte några större vinster i bostadsrättsföreningarna och istället kan 

bostadsrättsföreningarna ha lägre årsavgifter.
24

 

                                                           
21

 Lujanen Martti (2010) s 181 
22

 Lujanen Martti (2010) s 182 
23

 Lujanen Martti (2010) s 182 
24

 Lujanen Martti (2010) s 188 
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2.2 Vad är en underhållsplan? 

 

En underhållsplan kan vara mycket enkel. Det räcker med att bostadsrättsföreningen har sin 

underhållsplanering i åtanken eller nedskrivet på ett papper. För att vi skall kunna göra en 

jämförelse mellan bostadsrättsföreningarna har vi valt tre krav som skall uppfyllas för att 

deras underhållsplan ska kunna räknas som en riktigt underhållsplan, 1. Underhållsplanen 

skall finnas i dokumenterad form, 2. Underhållsplanen skall uppdateras årligen
25

, 3. 

Underhållsplanen skall vara yrkesmässigt gjord. HSB definierar en underhållsplan på följande 

sätt; Den ska vara yrkesmässigt gjord, det ska vara dokumenterad och innehålla bl.a. vad som 

skall återgärdas, när det skall återgärdas, vad det kostar att återgärda och hur mycket som 

skall avsättas till underhållsfonden årligen.
26

  

2.3 Underhållsplan 

 
Underhållsplanen är menade att styra tillgångar och resurser under ett system som maximerar 

sparandet och förlänger livslängden på tillgångarna.
27

 Att ha en underhållsplan med 

tillgångarnas livscykler underlättar att ta bra beslut. Att ha en planerad budget för 

tillgångarnas livscykler maximerar avkastningen på investeringarna och förlänger även 

livslängden på dessa investeringar. När det skärs ned i budgeten är det oftast 

underhållsbudgeten som drabbas först. Oftast behandlas underhållsbudgeten som en 

reservfond som ska tillgodose finansieringen för de andra sakerna som tycks vara viktigare. 
28

 

En underhållsplan minskar reparationsåtgärder vilket leder till mindre energikostnader och 

förlänger byggnadens livslängd.  En underhållsplan kan delas in i tre delar.  

1. Att utföra återgärder som behövs vid rutininspektioner. 

2. Fast schema (löper på tid). 

3. Förutsägbart (förutbestämt tillstånd utlöser underhåll).
29

 

Tidigare gjordes underhållsplaner för att förbättra säkerheten istället för att reducera 

kostnaderna.
30

Att använda underhållsplaner leder till att byggnaden bevaras på ett bättre sätt 

                                                           
25

 http://www.aktivbostadsrattskonsult.se/underh-llsplan/ kl 21:45 2012-05-16 
26

 http://www.hsb.se/tjanster/tjanster-for-bostadsrattsforeningar-och-fastighetsagare/kalix/teknisk-

forvaltning/underhallsplan kl 21:41 2012-05-16 
27

 Lewis David L. (1991)  s 494 
28

 Lewis David L.  (1991) s 495 
29

 Lewis David L. (1991)  s 497 
30

 Sherwin David (2000) s 145  
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och att man tillhandahåller finansiell avkastning. 
31

  

 

2.4 Anledningar till att ha en underhållsplan  

 
En underhållsplan ska finnas till för att bostadsrättsföreningarna ska känna sig trygga när de 

ser in i framtiden. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som har hand om underhållsplanen. 

I en underhållsplan arbetar man aktivt med att planera underhåll av fastigheten för att den inte 

ska rasa samman. Genom att sköta underhållet på fastigheten minimeras kostnaderna för dyra 

akuta reparationer. En underhållsplan är även bra att ha för att få en helhetsbild av fastigheten 

och se till att allt är under kontroll. I underhållsplanen ska du kunna utläsa alla framtida 

underhållsåtgärder gällande omfattning, kostnad och tid. Årligen bör det utföras en 

underhållsbesiktning som visar information om vilka åtgärder som utförts under året och för 

att se nästkommande återgärder som behöver göras.
32

 För att en underhållsplan ska vara 

användbar måste den vara noggrann och yrkesmässigt gjord. Om en bostadsrättsförening 

håller fastigheten i bra skick ger det oftast lägre boendekostnader, högre marknadsvärde på 

lägenheterna, högre pantvärde, lägre driftkostnader, lägre försäkringspremier och 

fördelaktigare lån. Dessutom får man en jämnare avgiftsutveckling och minimerar risken för 

akuta reparationer som kan bli mycket dyra. Med en bra underhållsplan kan du även påverka 

miljön på ett bättre sätt. 

 En underhållsplan visar vad det kostar att återgärda eventuella fel, genomsnittligt 

avsättningsbehov, installationens driftfunktioner och byggnadens skick. 
33

 

 

Fler anledningar till att sköta underhållsplanen  

• Mindre risk för brand.  

• Skapar bättre hygien, hälsa och miljön. 

• Ökar säkerheten vid användning. 

• Energihushållning. 

• Underlättar tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
34

 

 

                                                           
31

 Lewis David L. (1991)  s 500 
32

 http://www.riksbyggen.se/Tjanster/Tjanster/Bosta/Underhallsplanering/ kl14:47 2012-05-07  
33

 http://www.sbc.se/Documents/forvaltning/Produktblad%20f%C3%B6rvaltning/3/Produktblad%20-

%20Underh%C3%A5llsplan.pdf kl14:40 2012-05-07  
34

 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Drift-och-forvaltning/Underhall-av-byggnad kl 20:26 2012-04-11 
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2.5 Hur skapas en underhållsplan? 

 

Här nedanför beskrivs hur man ska gå tillväga för att skapa en underhållsplan. 

1. Allt börjar med att man skall skapa 

- mål som leder till  

- strategi som identifieras  

- genom att förutsäga vad byggnaden skall användas till skapar det  

- villkor för underhållet och belastningen, som i sin tur bestämmer 

- struktur av de resurser och arbetskraft som bestämmer 

- arbetsplanering och kontroll systemet. 

2. Alla dessa faktorer påverkar beslutsfattandet 

- av underhållskontroll som styr verksamheten mot målet 

3. Ett dokumentationssystems behövs på papper eller på elektroniskt sätt.
35

 

För att klara av att skapa och behålla en fungerande underhållsplan som uppdateras behövs ett 

avancerat IT system, dock kan datorerna inte ta egna beslut, utan datorerna kan bara kalkylera 

på fakta som har matas in. Informationen som matas in bör var så specifik som möjligt för att 

kunna få ut ett så bra svar som möjligt.
36

Planering av underhåll ska baseras på tidigare 

historisk data. Eftersom det är historien som har skapats dagens villkor och skick på 

fastigheten.
37

 

I beslutsprocessen är det viktigt att ha regler för hur mycket inflytande beslutstagaren (i detta 

fall Riksbyggen eller bostadsrättsföreningen) ska ha när material ska köpas in och hur det ska 

köpas osv. En bra beslutstagare ska ha kunskap om hur man utför beräkningar, jämför 

leverantörer, beräknar livscykelskostnader, tar hand om ekonomin och ska även kunna 

beräkna investeringsvinsten.
38

 

För att kunna skapa en fungerande underhållsplan måste det finnas ett fungerande system som 

samlar in olika detaljer om drift, underhåll, fel, modifieringar och övriga kostnader. För att 

kunna utforma och välja den bästa lösningen måste varje detalj dokumenteras.
39

 Det 

viktigaste är att underhållet utförs, hur ofta det utför,  hur snabbt och väl det utförs. Den 

                                                           
35

 Sherwin David (2000) s 156 
36

 Sherwin David (2000) s 162 
37

 Sherwin David (2000) s 147 
38

 Sherwin David (2000) s 139 
39

 Sherwin David (2000) s 138 
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långsiktiga kostnaden som till exempel ränta bör vara den avgörande faktorn under en 

investering som fås tillbaka via livscykeln från den utföra investeringen.
40

  Det finns problem 

att mäta effekterna av en återgärd som utförs, (eller inte) då återgärden får en effekt lång tid 

framöver.  Samtidigt blir det väldigt enkelt att spara pengar idag genom att låta bli att göra 

reparationer men istället kostar det mer att återgärda senare.
41

 

2.6 Modeller för underhållsplaner 
        Fig.1 Funktionsduglig strategi 

Denna figur visar hur en underhållsplan kan skapas. 

För att ha en fungerande förvaltningsstrategi måste        

man ha mer än bara teknisk data för att kunna underlätta 

för beslutstagaren att ta bra beslut. Risk ska också vara 

med i beräkningarna.
42

 

 

 

 

43
 

        

         Fig.2 Tillvägagångssätt av underhållsmetod 

Denna figur visar hur en underhållsplan genomförs.  

Risken har en stor betydelse och tillåter beslutsfattaren  

att laborera och utveckla underhållsplanen. Hänsyn tas till 

risken, den tekniska möjligheten och om den är ekonomiskt 

hållbar.
44

 

 

 

                                               
45

 

                                                           
40

 Sherwin David (2000) s 139 
41

 Sherwin David (2000) s 146 
42

 Taillandier Franck (2011) s 345 
43

 Egen bearbetning av Taillandier Franck (2011) s 345 
44

 Taillandier Franck (2011) s 346 
45

 Egen bearbetning av Taillandier Franck (2011) s 346 
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I figuren nedanför går det att se hur det ser ut när en bostadsrättsförening köper in en 

underhållsplan av ett företag. Företagets specialister måste vara deltagande i databasen.  

Dessa speciallister ger sina kunskaper inom sitt område som till exempel tekniska lösningar, 

säkerhet, risk, arkitektur och ekonomi för att samla all information i databasen. Speciallisterna 

deltar med sin expertis för att utforma en lösning (i detta fall en underhållsplan). 

Beslutsfattarna som får lösningen får fatta beslut efter hur mycket det har råd med ekonomiskt 

och vilken strategi bostadsrättsföreningen har, etc.
46

 

Fig.3 Struktur design 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
47

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Taillandier Franck (2011) s 347 
47

 Egen bearbetning av Taillandier Franck (2011) s 347 
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2.7 Outsourcing 

 
Det är vanligt att bostadsrättsföreningar köper vissa tjänster av olika företag i stället för att 

utföra dessa tjänster själva. Företagen ger i sin tur kunderna mer flexibilitet och lägre 

kostnader.
48

  

För att göra det lättare för läsaren har vi bytt ut kunden till bostadsrättföreningen i texten 

nedanför. 

Det finns olika slags kontrakt bostadsrättsföreningarna kan välja på. De tre vanligaste 

kontrakten är:  

 Arbetspaketkontrakt vilket motsvarar den vanligaste formen av kontrakt. Oftast är den väldigt 

simpel och brukar användas vid förebyggande underhåll, brådskande reparationer och likande. 

Betalning sker oftast till företaget i engångsbelopp eller enhetsbaserat pris. I dessa kontrakt 

har företaget full kontroll på utformningen och hur det skall utföras.  

Utförandekontrakt innebär mer komplexa och större affärer än vad arbetspaket kontrakten gör. 

För att kunna utföra dessa tjänster krävs det en perfekt teknologisk kunskap för att kunna 

utföra jobbet. Budgeten måste kontinuerligt ses över tillsammans med företaget för att 

korrigera eventuella förändringar som kan ha inträffat under tidens gång. Vid olika möten kan 

även företaget och bostadsrättsföreningen skapa en lösning tillsammans på de problem som 

finns. Vanligtvis är det företaget som har hand om utformningen, utförandet och styrningen av 

underhållplanen. För att detta skall fungera behöver det skapas ömsesidig tillit som oftast tar 

flera år att skapa.  

Handledandekontrakt handlar om att företagets kunder får använda företagets information och 

verktyg.  I retur får företaget betalt av bostadsrättsföreningen för hur mycket 

bostadsrättsföreningen använder företagets system.  Detta kontrakt ökar 

bostadsrättsföreningens finansiella flexibilitet.
49

   

 

 

                                                           
48

 H.H Martin  (1997) s 84 
49

 H.H Martin  (1997) s 85 
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2.8 Likheter i norden 

 
De fem nordiska länderna Finland, Danmark, Norge, Island och Sverige har många likheter. 

Dessa länder har liknande språk, ligger geografiskt nära varandra och har gemensam historia. 

Under lång tid har länderna haft liknande politisk styrning och haft politiska samarbeten som 

utformat bostadspolitiken.
50

 I dessa fem länder är det äganderätten av bostäder som dominerar 

marknaden. I genomsnitt är det fler personer som äger sin bostad än vad det är som hyr. 

Äganderätten av bostäder är en viktig likhet mellan de ovannämnda nordiska länderna.
51

 

Speciellt Finland och Sverige är väldigt lika då dessa två länder ska representera det som 

kallas den skandinaviska eller nordiska välfärdsmodellen. 
52

 Finland har något som kallas 

asunto-osakeyhtiö vilket betyder husföretag. De finska husföretagen är inte vinstdrivande och 

skulle kunna jämföras med vad som kallas för Condominium i andra länder. Att jämföra ordet 

bostadsrätt i olika länder är problematiskt eftersom samma namn kan betyda olika saker i 

olika länder samtidigt som olika namn kan ha ungefär samma betydelse i olika länder.
53

 Att 

äga en bostadsrätt i Sverige skiljer sig från hur den ägs i Finland. Samtidigt är det skillnad på 

hur en bostadsrätt ägdes i Sverige på 1920 talet jämfört med idag.
54

 Att definiera vad ordet 

bostadsrättsförening betyder är inte enkelt då de har olika betydelser i olika länder. Hur vi i 

Sverige definierar en bostadsrättsförening nämner vi i första kapitlet. 

Det finska husföretagen är i princip likadana som de svenska bostadsrättsföreningarna men 

det finns vissa skillnader. Den största skillnaden är att i Sverige får bostadsrättsföreningen 

som ägs av sina medlemmar bara hyra ut lägenheter till bostadsrättsföreningens medlemmar. I 

Finland är det normalt att föreningens medlemmar är ägare av föreningen men det kan även 

vara utomstående privat personer eller företag som är medlemmar i föreningen vilket betyder 

att företag kan äga bostäder och hyra ut till icke föreningsmedlemmar och samtidigt ha 

bestämmelserätt i föreningen.
55

 Skillnaden mellan hur de svenska bostadsrättsföreningarna 

och hur de finska husföretagen skapades är att i Finland samlades ett antal arbetare som kände 

varandra och skapade sedan ett företag det så kallade finska husföretagen. I Sverige fanns det 

däremot starka organisationer som HSB och även politiska aspekter som gjorde att det 

                                                           
50

 Bengtsson Bo (2006) s 11 
51

 Bengtsson Bo (2006) s 18 
52

 Ruonavaara Hannu (2005) s 214 
53

 Ruonavaara Hannu (2005) s 214 
54

 Ruonavaara Hannu (2005) s 215 
55

 Ruonavaara Hannu (2005) s 216 
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skapades bostadsrättsföreningar i Sverige. 
56

 Idag är det inte stor skillnad på det finska 

husföretagen och det svenska bostadsrättsföreningarna.
57

 Dessa två former av ägande har 

många likheter gällande hur man äger sin bostad och hur man kan disponera den. Skillnaden 

är hur det gemensamma utrymmet fördelas och hur man juridiskt sett äger sin bostad. 

Röstandelar är lika stora i en bostadsrättsförening i Sverige där varje medlem har en röst men 

i Finland handlar det om vilken storlek man har på sin bostad och där igenom beräknar man 

hur stor röstandel man har.
58

  

 

2.9 Det finska bostadssystemet  

 

De finska husföretagen har en unik lagstiftning likt de svenska bostadsrättsföreningarna som 

består av: 

1. Individen äger en specifik bostad som är en separat egendom. 

2. Ett gemensamt ägande av mark och gemensamma utrymmen. 

3. Medlemskap i en bostadsförening.
59 

Föreningens beslut görs på föreningsmöten som ska hållas minst en gång per år. Medlemmens 

röstandel i föreningen baseras på lägenhetens storlek. Under mötena tas viktiga beslut om 

budgeten, årsavgifter och om hur underhållet av fastigheten ska skötas. Föreningen skall ha 

styrelseledamot och minst tre medlemmar.
60

 Det är skillnad på kooperativa lägenheter och på 

en bostadslägenhet i Finland. Det som är skillnaden mellan dessa två är att medlemmen av en 

kooperativ förening kan när som helst lämna föreningen utan att behöva hitta en annan 

medlem som ersättare. I de finska bostadslägenheterna går det inte att bara lämna husföretaget 

utan medlemmen måste hitta en annan medlem som övertar ägandet. Skillnaden är även att 

det blir mer ekonomiskt stabilt för bostadsrättsföreningarna och husföretagen jämfört med 

kooperativa lägenheter. 
61

 

 

                                                           
56

 Ruonavaara Hannu (2005) s 230 
57

 Ruonavaara Hannu (2005) s 231 
58

 Ruonavaara Hannu (2005) s 231 
59

 Lujanen Martti (2010) s 185 
60

 Lujanen Martti (2010) s 188 
61

 Lujanen Martti (2010) s 187 
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3 Metod 
 

På detta sätt gick vi tillväga  

Vi tog kontakt med marknadsområdeschefen Petra Widén Lind på Riksbyggen i Gävle och 

frågade om det fanns någon möjlighet att vi skulle få skriva vårt examensarbete med dem. Vi 

blev väl bemötta av Riksbyggen och dem ville samarbeta med oss. Vi hade ett möte med Petra 

i början på januari där vi tillammans kom fram till att bostadsrättsföreningars underhållsplaner 

skulle var ett mycket intressant ämne att skriva om. Vi har haft kontakt med Riksbyggen i 

Gävle under hela terminens gång. Vi har varit på Riksbyggens kontor och pratat med de 

anställda, framförallt med Petra (marknadsområdeschef) och Rudolf Rörland (teknisk 

förvaltare). Rudolf arbetar med underhållsplaner dagligen. Vi har även deltagit på en 

föreläsning som handlade om underhållsplaner och vi har tittat på de olika 

bostadsrättersföreningarnas årsredovisningar samt underhållsplaner. Vi började med att fram 

relevant teori till uppsatsen. Sedan gick vi ut i verkligheten och gjorde en empirisk studie. 

Efter detta tittade vi om vår empiri stämde överrens med vår teori, vilket den mesta dels 

gjorde. Den informationen vi gick av Riksbyggen, underhållsplaner och årsredovisningar 

anser vi vara trovärdiga då bostadsrättsföreningarna hade samma siffror. Den teorin vi har 

använt oss av handlar om finska bostäder då det inte finns särskilt mycket teori om de svenska 

bostadsrättsföreningarna. Eftersom det finska husföretagen är så pass lika det svenska 

bostadsrättsföreningarna kunde vi alltså använda oss av de artiklarna som handla om finska 

husföretag. Vi har även valt att inte ha med någon problemformulering då vi anser att det 

räcker med en frågeställning i arbetet. 

 

 

3.1 Datainsamling  

 

För att få tillgång till aktuell data har vi samarbetat med Riksbyggen som har hjälpt oss att få 

fram bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar och underhållsplaner. Vi har utefter 

vetenskapliga artiklar framställt intervjufrågor som vi har använt oss av vid intervjuerna. Vi 

har därmed använt oss av en deduktiv ansats. Vi valde den deduktiva ansatsen för vi tycker att 

den passar oss bättre och att den är mer strukturerad än den induktiva ansatsen. Vid en 

deduktiv ansats utgår författaren först från teorin och sedan applicerar det som finns 

nedskrivet på verkligheten, teori >>> observation/resultat. Vid induktiv ansats gör författaren 
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precis tvärt om. Här börjar författaren alltså från upptäckter i verkligheten och tittar sedan på 

nedskriven teori. Observation/resultat >>> teori. 
62

 Först letade vi alltså reda på vetenskapliga 

artiklar i databasen. Efter det gick vi ut i verkligheten och tittade om empirin stämde överrens 

med den informationen vi hade fått fram. För att försöka få fram så mycket information som 

möjligt valde vi den kvaltitativa metodiken som går ut på att författaren ska hitta kvalitén. Vid 

kvalitativ metodik görs ofta djupintervjuer och fallstuider. Vid kvalitativ metodik försöker 

författarna också få en djupare förståelse av intervjuerna.
63

 Vi ställde frågor som: Varför har 

ni en underhållsplan? Hur kan ni förbättra er underhållsplaner etc.? Här är ledorden, förklara, 

berätta. Men vi tycker även att det är viktigt att få med den statistiska delen och ställde även 

enkla och konkreta frågor som: Har du en underhållsplan? Arbetar ni med miljöfrågor? 

Vi har intervjuat en person i sex stycken olika bostadsrättsföreningar med hjälp av våra 

intervjufrågor. Vi gjorde alla intervjuer på plats förutom en som skedde via mail. Vi 

genomförde intervjuerna i april och maj. Intervjufrågorna var strukturerade och i slutet av 

intervjuerna hade respondent fritt ord. Under alla intervjuer hade vi samma frågor till samtliga 

bostadsrättsföreningar och frågorna vi hade var kopplade till de vetenskapliga artiklarna vi 

hade letat fram i högskolans databas. Våra intervjufrågor finns bifogade i arbetet. Under 

intervjuerna skrev vi anteckningar och spelade in samtalen. Efter intervjuerna sammanställde 

vi allting till en löpande text. Samtliga intervjuer var frivilliga och intervjupersonerna kunde 

när som helst avbryta intervjun. Det var en person som valde att vara konfidentiell och vi har 

valt att kalla honom för Adam. De intervjuade har blivit informerade om intervjuns syfte. Vi 

har även intervjuat marknadsområdeschefen Petra och Rudolf, teknisk förvaltare på 

Riksbyggen. Vi valde att intervjua Riksbyggens anställda för att kunna förstå deras syn på 

underhållsplaneringen. I vårt arbete har vi valt att använda oss av Oxford-metoden som 

referens då vi anser att det blir mycket enklare för läsaren att följa med i texten.  

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Olsson Henny, Sörensen Stefan (2011) s 48 
63

 Backman Jarl (2008) s 33 
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3.2 Sammanställning av intervjuer 
Lista på bostadsrättsföreningar vi har kontaktat och vilka personer vi har intervjuat samt övrig 

information. 

Förening / 

Företag 

Typ av 

intervju  

 

Respondenter  Position 

 
Datum  Föreningens 

ort  

Adelsklubben 3 

förening  

Personlig 

75 min  

Pär Jonsson Ordförande 20/4-12  Gävle  

Anders Salt  

förening 

 

Mail Jan Danielsson Ordförande 17/4-12 Gävle  

Kungsgården  

förening 

 

Personlig 

60 min  

Adam Ordförande 16/4-12  Gävle  

Gävlehus 2   

förening 

 

Personlig  

45 min  

Kalle Kaupi  Vise ordförande 2/5-12  Gävle  

Gävlehus 19  

förening 

 

Personlig 

60 min  

Ove Vestin Ledamot  17/4-12  Gävle 

Gävlehus 39  

förening 

Personlig 

60 min  

John Åsåker Styrelseordförande 12/4-12 Gävle 

 

 

Riksbyggen 

företag 

 

Personlig  

60 min 

Rudolf Rörland 

Petra Widén 

Lindh  

Teknisk förvaltare/ 

Marknadsområdes- 

chef  

4/5-12 Gävle 

 

Vi valde att intervjua sex stycken bostadsrättsföreningar på djupet. Vi valde att ta reda på så 

mycket information som möjligt om dessa sex stycken bostadsrättsföreningarna istället för att 

göra många intervjuer. Vi hade aldrig hunnit gå in på djupet med fler bostadsrättsföreningar 

på grund av tidsbrist. Om vi hade haft längre tid på oss att skriva arbetet hade det varit 

intressant att ha med fler bostadsrättsföreningar. 

3.3 Val av litteratur 

 
Vi har använt oss av databaser på Högskolan i Gävle. Vi gick in på bibliotekets hemsida, för 

att sedan leta oss vidare till vetenskapliga artiklar. Vi upptäckte ganska snabbt att det fanns 

många databaser att leta i och att vi var tvungna att begränsa oss på något vis. Vi fick hjälp av 

bibliotekarien och vår handledare för att veta mer exakt hur vi skulle söka. Vår handledare 

gav oss ett tips om att vi skulle använda oss av sökord när vi letade efter aktuella artiklar för 
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vårt arbete. För att lättare kunna hitta bra artiklar till vårt arbete som rörde vårt ämne använde 

vi oss av sökord. Vi har skrivit vårt examensarbete i företagsekonomi och har därför använt 

oss mest av databasen Emerald. Vi har med sex stycken vetenskapliga artiklar i vårt arbete. 

Dessa artiklar har vi noga valt ut för att vi tycker att de passar in i examensarbetet.  

Vi har tittat på några av de källor våra vetenskapliga artiklar är hänvisade till och de stämmer, 

därför anser vi att våra artiklar är trovärdiga. Det har varit mycket svårt att hitta vetenskapliga 

artiklar som handlar om svenska bostadsrättsföreningars underhåll, då det tyvärr ej har skrivits 

mycket om detta. På grund av detta har vi haft problem med att hitta artiklar som passar just 

vårt ämne. Eftersom att bostadsrättsföreningar i Sverige är unika för sig, är det svårt att 

jämföra med hur andra länders bostadsföreningsrättsväsende fungerar. Vi har dock lyckats 

hitta riktigt bra och relevanta vetenskapliga artiklar som handlar om finska bostadsväsendet 

som går att anknyta till vårt ämne. Vi lyckades inte hitta några bra artiklar som handlade om 

bostadsrättsföreningar i Sverige och istället baseras vår teoridel på de finska 

bostadsrättsföreningarna som är väldigt likt det svenska. De finska husförtagen motsvarar de 

svenska bostadsrättsföreningarna. 

Först tittade vi på många olika vetenskapliga artiklar, sedan valde vi noggrant ut de 

vetenskapliga artiklarna vi tyckte var viktigast och passade bäst in i vårt arbete. När vi sökte 

efter artiklar var det svårt att hitta en bra översättning på ordet bostadsrättsförening eftersom 

det finns många olika namn för bostadsrätt i olika länder och kan även ha en annan betydelse. 

När vi valde ut de vetenskapliga artiklarna resonerade vi på det sättet att vi tog de artiklarna 

som var mest lika det svenska bostadsrättsföreningssystemet, och det var det finska systemet.  

Våra nyckelord vid sökning efter artiklar  

 Tenant ownership 

 Maintenance plan 

 Condominium ownership 

 Facility 

 Co-operative flat 

 Cooperative ownership. 

 Maintenance Schedule 

3.4 Diskussion kring källorna 
 

Vi har tittat på några av de källor våra vetenskapliga artiklar är hänvisade till och de stämmer. 
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Därför anser vi att våra många delar av våra källor är äkta. Dock kan vi inte uttala oss om att 

all text i de vetenskapliga artiklarna är helt äkta, då vi inte har hunnit kolla upp allting på 

grund av tidsbrist. Angående materialet vi har fått av Riksbyggen (årsredovisningar och 

underhållsplaner) tror vi är trovärdiga då vi har träffat bostadsrättsföreningarna som har haft 

samma information. Det enda vi anser kan vara bristfälligt är våra muntliga källor då det 

tyvärr inte har gått att kolla upp allt som har sagts. När man intervjuar en person kan det 

uppstå kommunikationsproblem för att när en fråga ställs kan motparten tolka den på ett helt 

annat sätt än vad som var menat. Samtidigt kan den person som intervjuar tolka svaret från 

motparten på ett helt annat sätt än vad som var menat.  

4 Empiri  

 

I detta kapitel presenterar vi varje bostadsrättsförening var och en för sig och presenterar även 

den intervjun vi genomförde med varje enskild bostadsrättsförening. De tre första 

bostadsrättsföreningarna vi presenterar har inte en underhållsplan som är dokumenterad, 

yrkesmässigt gjord eller uppdateras årligen. Adelsklubben 3 är en av dessa tre 

bostadsrättsföreningarna som inte uppfyller kraven men de har en gammal underhållsplan som 

är cirka fem år. Anders Salt har inte någon yrkesmässigt gjord underhållsplan och finns inte i 

dokumenterad form. Kungsgården har inte någon underhållsplan alls. De tre sista 

bostadsrättsföreningarna vi presenterar har samtliga en dokumenterad underhållsplan som 

uppdateras kontinuerligt och är yrkesmässigt gjord. 

4.1 Introduktion - nyckeltal av bostadsrättsföreningarna 
 

 
Byggnadsår Bostadsarea taxeringsvärde lägenheter lokaler 

parkering / 

garage 

Adelsklubben 1960 2733m
2
 21 172 000sek 51st 1st 23st 

       Anders Salt 1954 2481,5m
2
 - 36st 2st 21st 

       Kungsgården 1943 1985m
2
 - 40st 0st 14st 

                     

       Gävlehus 2 1945 1520m
2
 10 888 000 sek 36st 0st 22st 

       Gävlehus 19 1982 2921m
2
 14 921 000 sek 43st 1st 0st 
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Gävlehus 39 1990-1991 4137m
2
 - 41st 1st 32st 

              

Snitt  1962 2629m
2
 15 660 333sek 41st  1 18st 

 

4.2 Jämförelse av nyckeltal  

 

Förändring i bostadsrättsföreningarna från 2007-2010 

 

                              

Årsavgift 

                                    

Drift 

                      

Ränta Underhållsfond         Lån 

Adelsklubben 3 12,2% 19,1% -28,9% -4,1% -7,6% 

Anders Salt 10,2% - - - 141% 

Kungsgården 0% - - 53% -2,9% 

      Gävlehus 2 0% 30% -26,7% 69,6% -3,1% 

Gävlehus 19 4,6% -8% -16% -18,5% -3,5% 

Gävlehus 39 0% 25,5% -3,1% 10,7% -14% 

 

 

 

4.3 Placering av bostadsrättsföreningarna  

 
Här nedan har vi placerat in bostadsrättsföreningarna i figuren för att visa vilka av dessa som 

uppfyller kraven och vilka som inte gör det.  

 

Fig.4 Placering av våra bostadsrättföreningar 

 

Yrkessmässigt 
gjord 

Uppdateras 
årligen 

Dokumenterad 

Gävlehus 2, Gävlehus 19, Gävlehus 39 

Kungsgården 

Anders Salt 

Adelsklubben 3 
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64
 

Vi har vi skapat ett diagram för att lättare kunna se var bostadsrättsföreningarna står i 

dagsläget. När vi skriver att en bostadsrättsförening har en underhållsplan innebär det att (som 

vi tidigare nämnt) att underhållsplaner är dokumenterad, yrkesmässigt gjord och uppdateras 

årligen. Som diagrammet visar uppfyller Gävlehus 2, Gävlehus 19 och Gävlehus 39 och skall 

därför placeras in i diagrammet där alla tre kraven uppfylls. På samma sätt har vi placerat ut 

de övriga bostadsrättsföreningarna på samma sätt. Kungsgården exempelvis, uppfyller inte 

några av dessa tre kraven och hamnar därför utanför cirklarna.  

 
 

 

4.4 En kort översikt på alla intervjuer  

 
Förening / 

Företag 

Typ av 

intervju  

 

Respondenter  Position 

 

Datum  Föreningens 

ort  

Adelsklubben 3 

förening  

Personlig 

75 min  
Pär Jonsson Ordförande 20/4-12  Gävle  

Anders Salt  

förening 

 

Mail Jan Danielsson Ordförande 17/4-12 Gävle  

Kungsgården  

förening 

 

Personlig 

60 min  
Adam Ordförande 16/4-12  Gävle  

Gävlehus 2   

förening 

 

Personlig  

45 min  

Kalle Kaupi  Vise ordförande 2/5-12  Gävle  

Gävlehus 19  

förening 

 

Personlig 

60 min  
Ove Vestin Ledamot  17/4-12  Gävle 

Gävlehus 39  

förening 

Personlig 

60 min  
John Åsåker Styrelseordförande 12/4-12 Gävle 

 

 

Riksbyggen 

företag 

 

Personlig  

60 min 

Rudolf Rörland 

Petra Widén Lindh  

Teknisk förvaltare/ 

Marknadsområdes-

chef  

4/5-12 Gävle 

 

 

 

                                                           
64

 Figur skapad av författarna 
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4.5 Adelsklubben 3 
Årsredovisning för år 2010 

Bostadsarea:  2733m
2 

Taxeringsvärde:  21 172 000 sek 

Antal lägenheter:  51st  

Lokaler:  1st  

Parkeringsplatser/garage:   23st 

Underhållsfond:             1 006 428 sek 

Omsättningstillgångar:     623 497 sek 

 

Adelsklubben 3 äger fastigheten Väster 21:3 i Gävle. På fastigheten finns det en vinkelformad 

byggnad som är uppförd år 1960. Totalt finns det 51 bostäder som upplåts som 

bostadsrätter.
65

 

Historisk data 

                     2007 2010 ökning i %  

Årsavgift  549kr/m
2
 616kr/m

2
 12,2% 

Drift  235kr/m
2
 280kr/m

2
 19,1 % 

Ränta  138kr/m
2
 98kr/m

2
 -28,9% 

Underhållsfond  359kr/m
2
 344kr/m

2
 -4,1% 

Lån  2932kr/m
2
 2707kr/m

2
 -7,6% 

 

Intervju 1 

20/4 Kl 11.00-12.15 med Ordförande Pär Jonsson  

Pär Jonsson är ordförande i bostadsrättsföreningen Adelsklubben 3. Denna 

bostadsrättsförening har valt att ha en underhållsplan för att kunna hålla fastigheten i bra skick. 

Planen finns för att inte glömma bort vad som skall utföras under en viss tid. År 2008 gjordes 

en yrkesmässig underhållsplan av Riksbyggen till bostadsrättsföreningen men dock har inte 

underhållsplanen uppdaterats sedan dess.  Bostadsrättsföreningen har tidigare arbetat med 

                                                           
65

 Årsredovisning från Adelsklubben 2010  
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underhållsplaneringen på egen hand med fastigheten. Pär berättade för oss att han har varit 

med i styrelsen i över 20 år och att han har varit med och byggt upp bostadsrättsföreningen 

från noll. Bostadsrättsföreningen vill ha en underhållsplan för att kunna se hur 

underhållskostnaderna kommer att se ut i framtiden men att underhållsplanen inte följs 

slaviskt sade Pär. Pär tillade att det som är bra med en underhållsplan är också att man ser 

tydligt vad som behövs göras med fastigheten. Bostadsrättsföreningen använder sin 

underhållsplan som en bas men det händer att saker och ting tillkommer och ändras utan att 

det skrivs med i underhållsplanen. Adelsklubben 3 ville anlita ett företag som gjorde 

underhållsplanen åt dem, då de själva ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap inom 

detta område samt brist på tid. Bostadsrättsföreningen köpte in yrkesmässig hjälp av 

Riksbyggen för att få fram en underhållsplan. Pär sade att det kan vara skönt att 

säkerhetsställa det framtida skicket och behovet som fastigheten har på ett ordentligt sätt. Det 

utförs dock inte direkt någon regelbunden kontroll för att se att underhållsplanens mål hålls. 

Styrelsen vet att underhållsplanen bör uppdateras en gång per år men detta har inte gjorts 

sedan år 2008. Styrelsen anser även att det är viktigt att årligen avsätta pengar till 

underhållsfonden så att det finns pengar vid behov. Det är ingen som har frågat efter 

bostadsrättsföreningens underhållsplan, varken banken, försäkringsbolag eller 

bostadsrättsföreningsmedlemmarna. Pär är osäker på hur föreningsmedlemmarna uppfattar 

underhållsplanen eftersom att det inte är någon som har frågat efter den. Pär tyckte inte att 

underhållsplanen var svårläst, förmodligen eftersom att han är insatt. Han anser att 

underhållsplanen ej kan göras enklare men att de skulle underlätta för personerna att förstå 

planen om de satte sig in i ämnet själva.  

Angående hur bostadsrättsföreningen jobbar med miljöfrågor har en del åtgärder utförts. 

Några exempel är fönsterbyte för mindre förlust av värme och bytt ut gamla tvättmaskiner till 

mer effektiva. Bostadsrättsföreningen har även köpt in termostater till elementen för att spara 

på värmen. I större delen av fastigheten finns det rörelsesensorer som gör att lamporna tänds 

och släcks automatiskt. Vissa av lamporna i fastigheten har bytts ut till lågenergilampor. 

Adelsklubben 3 prioriterar kvalitén framför priset gällande tjänster och varor. 

Bostadsrättsföreningar köper in städtjänster från ett företag som kommer en gång i veckan för 

att rengöra trapphuset och övriga gemensamma utrymmen. Den administrativa delen samt 

snöröjningen sköter Riksbyggen åt dem. Det är styrelsen som ansvarar över 

underhållsplaneringen nu. Det finns en person i bostadsrättsföreningen som ansvarar för 

bostadsrättsföreningens ekonomi men det är Riksbyggen som sköter bokföringen. 
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Adelsklubben 3 har samarbetsavtal med andra företag som sköter om bostadsrättsföreningens 

behov vid reparation och underhåll som till exempel elektricitet, VVS (värme, ventilation och 

sanitet), lås, städning mm. Det är även bostadsrättsföreningen själva som handlar upp dessa 

avtal med sina samarbetspartners. Underhållsfonden används för att utföra planerat underhåll 

och även för oförutsedda utgifter som till exempel när ett låssystem går sönder och det 

behövdes bytas ut omgående. För att kunna finansiera större underhåll används pengar från 

underhållsfonden och lån av banken. Årsavgiftshöjning har också varit aktuell för att kunna 

finansiera underhållet.  

Årsavgiften höjdes i samband med att en stamrenovering och lås- och dörrbyten gjordes. Det 

Pär tycker är bäst med bostadsrättsföreningen är att de har en liten privat bostadsrättsförening 

med en rimlig boendekostnad samt en stabil ekonomi. Pär är även nöjd med tvättstugan som 

de gjorde om. Han säger även att han är nöjd med hur sophanteringen fungerar. Dock tycker 

han att det kan bli en enmans-show (som han själv uttryckte det) vid mötena ibland. Pär skulle 

därför gärna vilja se mer engagemang från fler föreningsmedlemmar. Det Pär är mest nöjd 

med angående underhållsplanen är att den täcker upp allting. Man får en bred bas som visar 

vilka underhållsbehov som kommer att finnas i framtiden. Prismässigt tycker Pär att det går 

bra att köpa in underhållsplanen av Riksbyggen. Pär tillägger att han tycker att personer som 

sitter med i styrelsen ska vara kunniga inom det området som de ansvarar över. 
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4.6 Anders Salt 

Årsredovisning för år 2010-2011 (brutet räkenskapsår) 

Bostadsarea:   2481,5 m
2 

 (inklusive 348m
2
 lokal) 

taxeringsvärde:   - 

Antal lägenheter:  36st 

Lokaler:    2st 

Parkeringsplatser/garage:   21st 

Underhållsfond:    24 871 sek 

Omsättningstillgångar:   275 168 sek 

Anders salt äger fastigheten Gävle Söder 49:5 i Gävle. På fastigheten finns det två bostadshus 

som är uppförda år 1954. Totalt finns det 36 bostäder och 2 lokaler och båda lokalerna 

hyresrätter. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom att upplåta bostäder utan tidsbegränsning till sina medlemmar.
66

 

Historisk data 

                      2007 2010 ökning i %  

Årsavgift  409kr/m
2
 451kr/m

2
 10,2% 

Drift  -/m2 341/m
2
 - % 

Ränta  -/m2 -/m2 -% 

Underhållsfond  -kr/m
2
 10kr/m

2
 -% 

Lån  626kr/m
2
 1512kr/m

2
 141% 

 

Intervju 2 

17/4 Kl  09.00 med ordförande Jan Danielsson 

Denna intervju är gjord via mail. Tyvärr fick vi inte ut lika djupgående svar när vi ställde 

frågorna via mail som vi fick när vi ställde frågorna på plats. Jan Danielsson heter den person 

som är ordförande i denna bostadsrättsförening. Under de senaste åren har det genomförts 

stora renoveringar och därför har de endast en långsiktig underhållsplan. När styrelsen ska 

göra en underhållsplan ser de först och främst till behovet under det nuvarande året och sedan 
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 Årsredovisning från Anders Salt 2010-2011  
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för de närmaste fem åren. De använder underhållsplanen på det sättet att de genomför de 

befattande besluten och ändrar eller reparerar problemen själva. Denna bostadsrättsförening är 

mån om att uppdatera sin underhållsplan varje år sade Jan Danielsson. Cirka en gång i 

månanden har bostadsrättsföreningen styrelsemöte och då görs en regelbunden kontroll för att 

se att underhållsplanens mål följs. Jan Danielsson sade även att underhållet av fastigheten är 

viktig. Det har faktiskt hänt att bostadsrättsföreningsmedlemmar har frågat efter 

underhållsplanen och Jan tror att de boende upplever underhållsplanen som positiv. Jan anser 

att deras underhållsplan redan är lättförståelig och ej kan göras enklare att förstå. 

Bostadsrättsföreningen har jobbat med miljöfrågor på så vis att de har gjort en obligatorisk 

ventilationskontroll, (OVK). Jan anser att det inte är aktuellt att använda sig av någon 

outsourcing. Det är styrelsen som ansvarar över underhållsplaneringen, ekonomin, utförandet 

och upphandlingen. Bostadsrättsföreningens underhållsfond används till underhåll och 

underhållsfonden finansieras genom att årliga avsättningar. I största allmänhet är Jan nöjd 

med bostadsrättsföreningen och underhållsplanen.  
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4.7 Kungsgården 
Årsredovisning för år 2010 

Bostadsarea:  1985m
2 

Taxeringsvärde:  - 

Antal lägenheter:  40st  

Lokaler:   0st  

Parkeringsplatser/garage:   14st 

Underhållsfond:  687 372 sek 

Omsättningstillgångar:   371 775 sek 

 

Kungsgården äger fastigheten Gävle Norrtull 18:6 i Gävle. På fastigheten finns det ett 

bostadshus som är uppfört år 1943. Totalt finns det 40 bostäder som nyttjas som bostadsrätter. 

Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

upplåta bostäder utan tidsbegränsning till sina medlemmar. Under 1989-1990 genomfördes en 

omfattande renovering.
67

 

Historisk data 

       2007 2010 ökning i %  

Årsavgift  807kr/m
2
 807kr/m2 0 % 

Drift  -/m
2
 348/m

2 
- % 

Ränta  -/m
2
 369/m

2 
-% 

Underhållsfond  225kr/m
2
 346kr/m

2
 53% 

Lån  7237kr/m
2
 7026kr/m

2
 -2,9 

 

 

Intervju 3 

16/4 Kl 14.00-15.00 med ordförande  Adam 

Kungsgården har i dagsläget ingen underhållsplan och har inte haft det tidigare heller men 

styrelsen har nyligen beställt en underhållsplan av Riksbyggen. Adam som är 

styrelseordförande säger att de vill ha en underhållsplan för att undvika stora akuta kostnader 

för reparationer. Adam vet i dagsläget inte hur ofta en underhållsplan skall uppdateras och 

tillägger att han inte vet hur fastighetens skick ser ut, då de väntar på ett svar från Riksbyggen 
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 Årsredovisning från Kungsgården 2010  
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som har varit och besiktat fastigheten. Kungsgården har tidigare jobbat med underhållet av 

fastigheten men utan någon riktig underhållsplan.  

Alla mindre underhåll sköter bostadsrättsföreningen och de har även utfört mycket av 

renoveringen själva. Bostadsrättsföreningen är idag intresserad av en underhållsplan för att 

slippa oförutsedda händelser. Adam säger även att det kommer bli enklare att göra en budget 

och lättare att planera ekonomin med en underhållsplan. Det är en tidigare styrelse som kom 

med förslaget att Kungsgården skulle införa en underhållsplan med hjälp av Riksbyggen. Idén 

om att ha en underhållsplan har sakta vuxit fram men nu äntligen (efter ca 2-3 års väntan) 

skall en underhållsplan införas på riktigt. De flesta som bor i fastigheten kommer troligtvis 

uppleva att detta är en bra idé att ha en underhållsplan säger Adam. Underhållsplanen skulle 

troligtvis leda till att medlemmarna skulle få mer insikt i hur fastigheten skick är samt att 

börja engagera sig mer och börja ställa frågor etc. Tanken är att den nya underhållsplanen 

skall gås igenom på årsmötena så att alla kan förstå den. Det är de personer som bor i 

fastigheten som sköter städningen, de hyr alltså inte in något företag som gör det åt dem. 

Bostadsrättsföreningen utför gräsklippningen själva men det är ett inhyrt företag som hjälper 

dem med snöröjningen, men Adam sade att han börjat fundera på om han ska göra detta själv 

istället då företaget tar 1000 kr betalt i timmen vilket Adam tycker är väldigt dyrt. Det är en 

person i styrelsen som planerar in städveckorna. Det är upp till var och ens ansvar i 

fastigheten att städa och varje person skall städa fem veckor per år. Adam tillägger att de 

boende sköter sitt städjobb men ibland har det skett vissa missförstånd med tider. För någon 

månad sedan var det ett lås som hade gått sönder, då erbjud sig en person som hade 

låskunskaper att hjälpa personen i fråga. Detta är ett bra sätt att spara pengar på tillägger 

Adam. Angående sophanteringen kan man slänga hushållsopor, tidningar och kompost. Dock 

finns det ingenstans man kan slänga glasflaskor, för att kunna slänga detta får man gå till en 

miljöstation.  

Fastigheten är byggd på 40-talet. Lägenheterna har självventilation och en fläkt i köket. 

Kungsgården har lagt till en tilläggsisolering i taket för att behålla värmen bättre samt lagt in 

isolering runt fönstren. De använder sig av fjärrvärme. Det är Riksbyggen som kommer att 

sköta underhållsplaneringen i framtiden och alla i styrelsen kommer att hjälpa till så att den 

blir så bra som möjligt och att målen uppnås. Kungsgården har haft två möten efter årsmötet 

2011/2012 men satsar nu på att ha styrelsemöte ca var 6:e vecka. Det är Riksbyggen som 

förvaltar över deras ekonomi och det finns en sekreterare från Kungsgården som hjälper till 

med detta. Det är Adam som är huvudansvarig för utförandet av underhållsplanen och även 
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upphandlingen av tjänster. Underhållsfonden finansieras genom årsavgiften och används för 

underhåll och reparation. Bostadsrättsföreningen har alltså höjt årsavgiften eftersom att de 

inte kan använda sig av så många fler medel säger Adam. Det Adam är mest nöjd med i 

bostadsrättsföreningen är att det är bra stämning och folk ställer upp, det finns inget som 

Adam är missnöjd med. I övrigt tilläger Adam att fastigheten verkar vara i bra skick och det 

verkar vara bra standard på allt. 

 

4.8 Gävlehus 2 

Årsredovisning för år 2010-2011 (brutet räkenskapsår) 

Bostadsarea:  1520m
2 

Taxeringsvärde:  10 888 000 sek 

Antal lägenheter:  36st  

Lokaler:   0st  

Parkeringsplatser/garage:   22st 

Underhållsfond:   1 150 144 sek 

Omsättningstillgångar:   3 272 098 sek 

Gävlehus 2 äger fastigheten Södertull 16:15 i Gävle. På fastigheten finns det två bostadshus 

som är uppförda år 1945. Totalt finns det 36 bostäder. Riksbyggen har biträtt Gävlehus 2 med 

tecknat avtal om fastighetens förvaltning. Gävleshus 2 är medlem i Riksbyggens 

bostadsrättföreningars intresseförening i Gävleborg.
68

 

Historisk data 

        2007 2010 ökning i %  

Årsavgift  875kr/m
2
 875kr/m

2
 0 % 

Drift  280/m
2
 365/m

2
 30 % 

Ränta  336/m
2
 246/m

2
 -26,7% 

Underhållsfond  428kr/m
2
 726kr/m

2
 69,6% 

Lån  6625kr/m
2
 6418kr/m

2
 -3,1% 
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 Årsredovisning från Gävlehus 2 2010 
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Intervju 4 

 2/5 Kl 14.00-14.45 med vice ordförande Kalle Kauppi 

Kalle är vice styrelseordförande i denna bostadsrättsförening. Han säger att 

bostadsrättsföreningen har en underhållsplan för att kunna se vad som ska utföras inom en 

viss tid. Att ha en underhållsplan underlättar även för bostadsrättsföreningen att kunna planera 

sin ekonomi. Underhållsplanen har bostadsrättsföreningen köpt in av Riksbyggen eftersom att 

de själva inte har kompetensen att framställa en. Kalle säger även att det krävs en hel del tid 

och kunskap för att kunna framställa en så detaljerad underhållsplan som Riksbyggen har 

gjort. I underhållsplanen står det vad som ska bytas och när. Det står även hur mycket det 

kommer att kosta och hur mycket bostadsrättsföreningen bör lägga undan årligen för att klara 

av det planerade underhållet. Kalle sade att han är nöjd med deras underhållsplan och att den 

är väldigt omfattande och täcker allt, även småsaker som man lätt kan glömma bort. Han 

tycker inte att underhållsplanen är svår att förstå och tycker att den inte kan göras mycket 

enklare utan man får snarare sätta in sig i underhållsplanen för att förstå den.  

När bostadsrättsföreningen köper in underhållsplanen är det Riksbyggen som utformar den på 

egen hand.  Kalle sade att bostadsrättsföreningen använder underhållsplanen som ett stöd. Står 

det till exempel i underhållsplanen att taket behöver bytas ut men i verkligheten behövs det 

inte, utför bostadsrättsföreningen inte återgärden förrän behovet finns. I 

bostadsrättsföreningen är det ekonomin som styr och det är de mest akuta återgärderna som 

prioriteras. Varje år uppdaterar bostadsrättsföreningen sin underhållsplan men det utförs inga 

årliga kontroller. Kalle säger dock att bostadsrättsföreningen har funderat på detta och 

kommer troligtvis att kontrollera detta i framtiden. Det finns ingen som frågat efter 

bostadsrättsföreningens underhållsplan varken bank, försäkring eller någon av 

bostadsrättsföreningsmedlemmarna. Kalle sade att han tror att många i bostadsrättsföreningen 

inte ens vet att det finns en underhållsplan men han tror att de flesta tycker att ha en 

underhållsplan är något positivt. Varför så få känner till underhållsplanen kan ha göra med att 

många som köpt lägenheterna och flytta in är unga och studerar fortfarande på gymnasiet eller 

på högskola. 

 Bostadsrättsföreningen har möten ca 4-5 gånger per år och det är väldigt få av de unga 

medlemmarna som är med och deltar. Bostadsrättsföreningen arbetar inte aktivt med 

miljöfrågor men när saker väl behöver bytas ut som till exempel lampor byter det självklart 
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till mer miljövänliga och energisnåla lampor istället för att ha kvar de gamla. 

Bostadsrättsföreningen har skaffat sopkärl för glas i sophuset men utöver detta har inga andra 

miljöåtgärder utförts. Detta kan bero på att det är ekonomin som går i första hand, som vi 

tidigare nämnt. Kalle berättade för oss att han själv utför vissa små och enkla återgärder själv 

som till exempel trägårdsarbete, gräsklippning, byte av lampor eller fixa lösa skruvar mm. För 

det mer avancerade utförande hyr man in yrkesmässig hjälp. Samma sak gäller städningen av 

huset. Då hyr bostadsrättsföreningen in en städfirma som städar åt dem.  

 I dagsläget är det Riksbyggen och bostadsrättsföreningen tillsammans som ansvarar över 

underhållet av fastigheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar även för sin egen ekonomi, 

upphandlig och utförandet av underhållsplaneringen. Kalle sade att Gävlehus 2 kommer att 

lägga över upphandling och utförande på Riksbyggen då Kalle själv försökt att ta kontakt med 

olika företag som skulle komma med offerter och utföra återgärder men vilket aldrig blev av. 

Detta var något som krävde tid, kunskap och engagemang tillade han. Vid val av enkla 

återgärder är det priset som styr istället för kvalitén, exempelvis vid byte av mattor eller 

tapeter . Är det däremot återgärder som handlar om byte av tvättmaskiner kan kvaliteten vara 

den viktigare faktorn framför priset. Gävlehus 2 underhållsfond används endast för 

underhållsarbete och pengarna finns låsta hos Riksbyggen vilket gör att det inte bara går att 

plocka ut pengar från underhållsfonden hur som helst. Bostadsrättsföreningen har finansierat 

sin underhållsfond genom att årligen göra avsättningar till underhållsfonden. Det Kalle är 

mest nöjd med i bostadsrättsföreningen är att det är bra läge där huset ligger och även en bra 

sammanhållning inom styrelsen. Det som däremot skulle kunna förbättras är 

bostadsrättsföreningsmedlemmarnas aktivitetsnivå, utomhusmiljön och sophanteringen.  
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4.9 Gävlehus 19 
Årsredovisning för år 2009-2010 (brutet räkenskapsår) 

Bostadsarea:  2921m
2 

Taxeringsvärde:  14 921 000 sek 

Antal lägenheter:  43st  

Lokaler:   1st  

Parkeringsplatser/garage:   0st 

Underhållsfond:     782 359 sek 

Omsättningstillgångar:   1 263 297 sek 

Gävlehus 19 äger fastigheten Brynäs 10:7 i Gävle. På fastigheten finns det två bostadshus som 

är uppförda år 1982. Totalt finns det 43 bostäder och en lokal. Riksbyggen har biträtt 

Gävlehus 19 med tecknat avtal om fastighetens förvaltning. Gävleshus 19 är medlem i 

Riksbyggens bostadsrättföreningars intresseförening i Gävleborg.
69

Eftersom det inte har skett 

någon årsavgiftshöjning mellan år 2009 och 2010 utgår vi att årsavgiften år 2010 ligger 

samma som år 2009. Gävle hus har ändrat sin bokföring och därför skulle bli missvisande 

med en årsavgift på 16 månader. Drift och ränta har vi korrigerat genom att dividera på 16 

månader och multiplicera med 12 månader (helår). Till underhållfonden avsätts det pengar en 

gång per år (i slutet av året) och behöver därför inte korrigeras. Vi har återfört lånebetalningar 

för fyra månaders tid tillbaka för att korrigera lån. 

Historisk data 

       2007 2010 ökning i %  

Årsavgift  715kr/m
2
 748kr/m

2
 4,6% 

Drift  265/m
2
 242/m

2
 -8 % 

Ränta  288/m
2
 242/m

2
 -16% 

Underhållsfond  328kr/m
2
 267kr/m

2
 -18,5% 

Lån  6726kr/m
2
 6517kr/m

2
 -3,5% 
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Intervju 5 

 17/4 Kl 14.00-15.00 med ledamot Ove Vestin 

Ove sitter med i styrelsen i Gävlehus 19. Ove är inte styrelseordförande men är den personen 

som har hand om underhållsplanen. De har valt att ha en underhållsplan för att planera 

framtida underhållsbehov. Underhållsplanen uppdaterades senast år 2011.  Det är Riksbyggen 

som gör deras underhållsplan dock hade gärna Ove gjort det själv men han säger att det är för 

dyrt att köp in ett datasystem för att kunna skapa underhållsplaner själva. Ove säger det är bra 

att följa en viss ordning när man ska göra en underhållsplan. Först skall en besiktning av 

fastigheten ske, sen skall man göra en mall för vad som skall göras, sedan utföra och uppfölja. 

Varje år uppdaterar bostadsrättsföreningen sin underhållsplan och följer upp det som skall 

göras. Gävlehus 19 utför varje år en regelbunden kontroll av att underhållsplanen följs. 

Handelsbanken har frågat efter bostadsrättsföreningens underhållsplan.  

Ove tror att de boende uppfattar underhållsplanen som någonting positivt. Enligt Ove kan en 

underhållsplan inte göras mer lättförståelig men däremot kan de personer som har hand om 

den bli bättre på att förklara så att alla förstår. Han sade att underhållsplaner skall styras 

stenhårt uppifrån. Gävlehus 19 har jobbat mycket med miljöfrågor. De har fjärrvärme, 

närvarobelysning i trapphus, garage och andra offentliga utrymmen. Det finns miljörum med 

all sorts sophantering och de har även lagt till extra isolering runt fönstren och i taket för att 

behålla värmen bättre. Gävlehus 19 utför ej deras städning själva utan de hyr in ett företag 

som gör denna tjänst åt dem. Dock utför det själva gräsklippningen och snöröjningen. Det är 

Riksbyggen som ansvarar för underhållsplaneringen och bostadsrättsföreningen som ansvar 

för sin ekonomi. Det är vicevärden som ansvarar över utförandet och tillsammans ansvarar 

styrelsen över upphandlingen.  Bostadsrättsföreningens underhållsfond används till att utföra 

det som finns i underhållsplanen och deras underhållsverksamhet finansieras (som många 

andra bostadsrättsföreningar) via fondavsättningar. Bostadsrättsföreningsmedlemmarna i 

Gävlehus 19 har ett stort intresse av att sköta om saker både i och runt fastigheten och på 

sommaren är det mycket vackert på gården. Ove har arbetat i Stockholm och om han jämför 

styrelser i olika bostadsrättsföreningar i Stockholm och Gävle sade han att det finns en helt 

annan mentalitet här i Gävle, här tar oftast allting längre tid. Gävlehus 19 underhållsplan är 

alltid bra uppdaterad vilket gör att man alltid kan följa den efter ett bra sätt och styra den efter 

behoven. Det Ove är minst nöjd med gällande underhållsplanen är att man inte har använt sig 

av den tidigare. Ove håller koll på att allt som görs med fastighetens underhåll är 
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fackmannamässigt utfört. Företagen som arbetar med underhållsplaner skall vara kunniga och 

veta vad de gör. Det sista Ove ville tillägga var att han är besviken på 

bostadsrättsföreningarna som inte har någon underhållsplan.  

 

4.10 Gävlehus 39 
Årsredovisning för år 2009-2010 (brutet räkenskapsår) 

Bostadsarea:  4137m
2 

(ink lokal 388m2)
 

Taxeringsvärde:  ?   

Antal lägenheter:  41st  

Lokaler:   1st  

Parkeringsplatser/garage:   32st 

Underhållsfond:  2 674 881 sek  

Omsättningstillgångar:      510 503 sek 

OBS Föregående år 

Underhållsfond:  2 781 566 sek  

Omsättningstillgångar:   4 712 333 sek 

 

Gävlehus 39 använde 4 000 000 kr till att betala av deras fastighetslån för att få ner 

räntekostnaderna. Eftersom man inte behöver dessa pengar inom en snar framtid kommer 

bostadsrättsföreningen att istället låna vid behov. Gävlehus 39 äger fastigheten Söder 54:1 i 

Gävle. På fastigheten finns det ett bostadshus som är uppfört år 1990-1991. Totalt finns det 41 

bostäder som är bostadsrätter varav fem bostäder hyrs av Gävle kommun för gruppboende. 

Gruppboendet räknas som en lokal. Riksbyggen har biträtt Gävlehus 39 med tecknat avtal om 

fastighetens förvaltning. Gävleshus 39 är medlem i Riksbyggens bostadsrättföreningars 

intresseförening i Gävleborg.
70

 Gävlehus 39 har ändrat i sin bokföring och därför har vi 

korrigerat den till 12 månader istället för 16 månader. Vi gjorde korrigeringen på samma sätt 

med denna bostadsrättsförening som vi gjorde med Gävlehus 19.  
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Historisk data 

         2007 2010 ökning i %  

Årsavgift  626kr/m
2
 626kr/m

2
 0 % 

Drift  200/m
2
 251/m

2
 25,5 % 

Ränta  325/m
2
 315/m

2
 -3,1% 

Underhållsfond  644kr/m
2
 713kr/m

2
 10,7% 

Lån  8611kr/m
2
 7405kr/m

2
 -14% 

 

Intervju 6  

12/4 kl 10.15 -11.15 med Styrelseordförande John Åsåker. 

John är styrelseordförande i denna bostadsrättsförening och arbetar med detta på halvtid. I 

denna bostadsrättsförening finns det en underhållsplan för att de anser att det är ett måste. 

Bostadsrättsföreningens medlemmar anser att underhållsplanen är ett stöd för verksamheten 

samt underlättar planeringen. Underhållsplanen bygger på tidigare historik och erfarenheter. 

Det är Riksbyggen som har utformat underhållsplanen för Gävlehus 39. Tidigare har 

bostadsrättsföreningen haft en totalförvaltning med Riksbyggen men har sedan en tid tillbaka 

sagt upp delar av avtalet och nu förvaltar bostadsrättsföreningen vissa delar själva istället. 

Bostadsrättsföreningen bestämde sig för att säga upp totalförvaltningen på grund av för dyra 

tjänster och deras utförande. Varje år tittar bostadsrättsföreningen på underhållsplanen och 

uppdaterar den. John säger att de ligger efter och försöker komma ikapp underhållsplanen. De 

utför regelbundna kontroller för att se att underhållsplanens mål är uppfyllda men det största 

problemet just nu är att det hela tiden kommer upp nya problem att lösa som inte är 

medräknade i underhållsplanen. Bostadsrättsföreningen jobbar med att hålla målen genom 

styrelsemöten månadsvis eller varannan månad. De personer som är med i styrelsen har alla 

fått olika ansvarsområden. Det finns delade meningar om hur underhållsplanen uppfattas av 

de personer som bor i Gävlehus 39. Majoriteten tycker att underhållsplanen är bra men det 

finns även vissa personer som tycker att alla utföranden inte är nödvändiga. Andra personer i 

bostadsrättsföreningen är ej insatta i underhållsplaneringen och nöjer sig med allt som sker. 

Underhållsplanen är ej offentliggjord och den finns i en pärm på kontoret men efterfrågas 

aldrig av bostadsrättsföreningens medlemmar. Många av bostadsrättsföreningsmedlemmarna 

uppfattar att utformningen av underhållsplanen är en börda och är därför glada om de inte 
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behöver vara med att planera. Gävlehus 39 jobbar aktivt med miljöfrågor och fokuserar mest 

på fjärrvärme, källsortering, energiförbrukning, städning av trappor och garage. Det finns fler 

framtida planer på förbättringar med det går inte att göra allt på samma gång av ekonomiska 

och tidsmässiga skäl. Ett konkret exempel på en av de senaste åtgärderna är att de numera 

använder sig av rörelsesensorer istället för att lamporna står på dygnet runt i garaget och 

trappuppgångarna. 

Gävlehus 39 sköter inte städningen själva utan hyr in den tjänsten av ett företag. När vi 

skriver städning syftar vi på den städningen som görs veckovis i trappuppgången, 

gemensamma utrymmen etc. Höst- och vårstädningen sköter de dock själva. Styrelsen tar 

hjälp av Riksbyggen för att planera ekonomin, underhållsplanen, utförandet och 

upphandlingen. John sade till oss att han tycker att det är viktigt med en huvudansvarig samt 

en biträdande person om någon skulle bli sjuk eller inte kunna närvara av olika anledningar. 

Riksbyggen har det största ansvaret över ekonomin men deras före detta revisor Leif ser att 

allt stämmer.  

Bostadsrättsföreningen har en underhållsfond och den används för att fastigheten ska hållas i 

bra skick och för att utföra planerat underhåll. Bostadsrättsförenigen ser också till att det finns 

lika mycket pengar i kassan som det finns i underhållsfonden. Bostadsrättsföreningen har 

ingen tanke på att höja årsavgiften för de boende utan har snarare funderat på att sänka den. 

Gävlehus 39 har haft en god ekonomi och har därför valt att amortera på deras lån för att få 

ner räntekostnaderna. Detta är en anledning till att det inte finns lika mycket pengar i kassan 

som i bostadsrättsföreningens underhållsfond. Vid behov av kapital i framtiden kommer man 

att låna pengar för renovering eller underhåll. Det John är mest nöjd med i Gävlehus 39 är 

sammanhållningen och den goda ekonomin. Det som John tyckte var mindre bra är att det är 

svårt att få bostadsrättsföreningens medlemmar att vara mer aktiva. Många i 

bostadsrättsföreningen kan inte engagera sig i styrelsen på grund av sin ålder. Anledningen till 

Gävlehus 39 goda ekonomi är att de är noga med planeringen. Det John är mest nöjd med i 

underhållsplanen är själva planeringen och det John är minst nöjd med är utförandet, priset 

och upphandlingen. 
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4.11 Riksbyggen 

 

Intervju med Riksbyggen 4/5 Kl 10.00 – 11.00 

Mellan kl. 10.00- 10.45  pratade vi med Rudolf Rörland (teknisk förvaltare) och mellan kl 

10.45-11.00 med Petra Widén Lindh (marknadsområdeschef). Rudolf har svarat på alla frågor 

förutom fråga 10 som Petra svarade på. Rudolfs huvuduppgift på Riksbyggen är att göra 

underhållsplaner för bostadsrättsföreningar. 

 Av följande anledningar anser Rudolf att bostadsrättsföreningar bör ha en underhållsplan  

 Tydliggöra framtida kostnader 

 Jämna ut kostnaderna över en lång period 

 Underlag för avsättningsbehov 

 Skapa rättvisa boendekostnader 

 Kunna följa upp och prioritera 

 Höja kreditvärdigheten 

 Underlätta för styrelsens arbete med bland annat budget och beslut om eventuella 

avgiftsförändringar. 

När Rudolf ska göra en underhållsplan åt bostadsrättsföreningarna börjar han alltid med att 

fråga efter deras ritningar. Rudolf förklarade att det underlättar mycket att få en bild av hur 

fastigheten ser ut innan han tar sig dit och skall beräkna allting. När Rudolf har tittat på 

ritningarna åker han ut och tittar på fastigheten. När han väl är på plats gör han en så kallad 

besiktningsrapport vilket betyder att man ordentligt går igenom rum för rum och skriver upp 

varenda liten detalj. Rudolf mäter väggar, golv, tak och tittar på fastighetsskicket. Rudolf 

räknar ut antal fönster, kvadratmeter, lampor etc. Han tittar även vad det är för typ av material 

som skall åtgärdas.  

Rudolf anser att en underhållsplan bör innehålla följande saker: 

 Teknisk beskrivning 

 Mängdförteckning 

 Besiktningsrapport 

 Fondavsättning 

 Eventuellt bilder 
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 Årtal för senaste underhåll 

 Tidplan för återkommande åtgärder 

 Prioriterade åtgärder 

 Åtgärdsplanering 

 10- och 30åriga underhållsplaner 

Han avslutade med att säga att det är viktigt att underhållsplanen uppdateras årligen. Rudolf 

tror att bostadsrättsföreningarnas medlemmar upplever underhållsplanen som lätt eftersom det 

tydligt står exakt vad som skall göras. Om Rudolf tydligt förklarar hur underhållsplanen skall 

läsas bör det inte vara några problem med att förstå den. Det är viktigt att det finns en bra 

kommunikation mellan Rudolf och bostadsrättsföreningarna. Rudolf tror även att 

bostadsrättsföreningen ser underhållsplanen som en hjälp och hittills har mer eller mindre alla 

varit positiva till underhållsplaneringen har gjort åt dem.   

Vi frågade varför bostadsrättsföreningarna skall köpa in en underhållsplan från Riksbyggen 

istället för att utforma den själv och då svarade Rudolf att det kan vara svårt att göra en själv 

då man behöver använda sig av ett program som heter Summarum och detta dataprogram är 

mycket dyrt. Bostadsrättsföreningarna har inte detta program och oftast tyvärr ingen 

ekonomisk möjlighet att införskaffa det heller. Priserna på alla material ändras varje år i 

februari vilket gör att det är mycket viktigt att uppdatera underhållsplanen varje år. Det som 

kan hända med bostadsrättsföreningar som inte har någon underhållsplan är att de kan gå i 

konkurs. Om de inte har någon underhållsplan och att man helt plötsligt upptäcker att hela 

taket måste bytas och det inte finns några avsatta pengar till detta kommer det önskade 

utförandet ej gå att göra, bostadsrättsföreningen kommer helt enkelt inte ha råd att byta ut 

taket. Bostadsrättsföreningen kommer då att gå till banken och försöka få ett lån. När banken 

får reda på att bostadsrättsföreningen inte har någon underhållsplan kommer 

bostadsrättsföreningen förmodligen inte få något lån. Det värsta som kan hända vid ett sådant 

här tillfälle att det blir exekutiv försäljning av fastigheten.  

Det är viktigt att ha en underhållsplan för att: 

 Medlemmarna ska känna sig trygga i den fastigheten de bor i 

 Styrelsen – Ett effektivt arbetsredskap för planering och budgetering 

 Få lånelöfte och bättre ränta av baken (underlag för kreditbedömning) 
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 Fastighetsmäklaren (det kommer gå bättre att både köpa och sälja en lägenhet med 

en bra underhållsplan.) Köparen/säljaren - Information om framtida 

underhållsåtgärder 

 Ekonomen – Avsättning till yttre fond 

 Revisorn – Avstämningsmaterial för kontroll 

Underhållsfonden kan finansieras via 

1 Årsavgiften 

2 Lån 

Rudolf anser att alla sorters byggnader bör ha en underhållsplan, oavsett hur stor den är eller 

vem som äger den. Underhållsplanen finns även till för effektiv förvaltning. Han tycker att 

precis som man gör en energibesiktning på en villa kan man göra en underhållsplan för en 

villa. Rudolf avslutade intervjun med att säga att om man är ute i god tid minimeras risken för 

oförutsedda kostnader. Petra förklarade för oss att det är viktigt att förstå att den summan som 

bokföringen visar i underhållsfonden behöver inte vara den summan som finns i verkligheten. 

Eftersom bostadsrättsföreningarna årligen avsätter pengar till underhållsfonden i bokföringen 

behöver inte det betyda att man gör det i verkligheten. Bokföringen skall avspegla 

verkligheten och det bästa är om det finns lika mycket pengar till underhåll i verkligheten som 

det finns i underhållsfonden.  

4.12 Sammanställning av intervjuerna för analys 
 

Först har vi analyserat alla intervjuer för sig, sedan har vi jämfört alla intervjuer med varandra 

och ställt de mot teorin. Vi analyserar intervjuerna i tre steg. 1. Underhållsplanering, 2. 

Finansiering, 3. Förvaltning av fastigheten.  

Adelsklubben 3 
Underhållsplanering 

Det som Adelsklubben 3 nämnde var att deras underhållsplan fanns för att kunna hålla 

fastigheten i bra skick samt att inte glömma bort vad som skall utföras inom en viss tid.  

Underhållsplanen finns även för att lättare kunna se hur kostnaderna kommer att vara i 

framtiden. Bostadsrättsföreningens underhållsplan köptes in år 2008 och har inte uppdaterats 

sen dess. Denna bostadsrättsförening följer inte sin underhållsplan slaviskt. Adelsklubben 3 

köpte in underhållsplanen av Riksbyggen eftersom att de själva inte hade tid och kunskap att 
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utforma den själva. Styrelsen vet att underhållsplanen skall uppdateras årligen men detta har 

de inte gjort någon gång.  

Finansiering 

För att kunna finansiera underhållet avsätter Adelsklubben 3 årligen pengar till 

underhållsfonden. För de större underhållsbehoven lånar bostadsrättsföringen kapital av 

banken. Uppstår det behov som inte finns med i underhållsplanen som oförutsedda utgifter, 

används underhållsfonden. Årsavgiftshöjning har varit aktuell för att klara av finansieringen. 

Förvaltning av fastigheten  

Det är bostadsrättföreningens styrelse som ansvarar för underhållsplaneringen. Riksbyggen 

ansvarar för den administrativa biten och sköter även snöröjningen. Adelsklubben 3 använder 

sig av outsourcing, det vill säga att de köper in yrkesmässiga städtjänster av företag. Alla 

tjänster som Adelsklubben 3 köper in upphandlar de själva.   

 

Anders Salt 
Underhållsplanering 

Anders Salt har endast en långsiktig underhållsplan. Bostadsrättsföreningen ser först och 

främst till att ordna de behoven som finns under det nuvarande året. Därefter kan 

bostadsrättföreningen planera fem år framåt. Anders Salt är mån om att uppdatera sin 

underhållsplan varje år. Cirka en gång i månanden har bostadsrättsföreningen styrelsemöte 

och då görs en regelbunden kontroll för att se att underhållsplanens mål följs.  

Finansiering 

Underhållsfonden används för att finansiera underhållsbehov. Varje år avsätter 

bostadsrättsföreningen pengar till underhållsfonden. 

Förvaltning av fastigheten 

Bostadsrättföreningen anser att det inte är aktuellt att använda sig av någon outsourcing. Det 

är styrelsen som ansvarar över underhållsplaneringen, ekonomin, utförandet och 

upphandlingen.  
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Kungsgården 
Underhållsplanering 

Kungsgården har i dagsläget ingen underhållsplan och har inte heller haft det tidigare. 

Nyligen har bostadsrättsföreningen beställt en underhållsplan Riksbyggen. Anledningen till 

att ha en underhållsplan är att undvika akuta kostnader för reparationer. I dagsläget vet inte 

bostadsrättsföreningen hur fastighetens skick är. Bostadsrättsföreningen är idag intresserad av 

en underhållsplan för att slippa oförutsedda händelser och lättare kunna planera ekonomin. 

 

Finansiering 

Underhållsverksamheten finansieras genom årsavgiften. Underhållsfonden används för att 

finansiera underhåll och reparation. Med anledning av detta har bostadsrättsföreningen höjt 

årsavgiften eftersom att de inte kan använda sig av så många fler medel. 

 

Förvaltning av fastigheten 

Det är Riksbyggen som förvaltar över bostadsrättsföreningens ekonomi och det finns en 

sekreterare från bostadsrättsföreningen som hjälper till med detta. Det är Adam som är 

huvudansvarig för utförandet och även för upphandlingen. De flesta reparationerna och 

underhållsarbeten utförs av bostadsrättsföreningens medlemmar. Däremot köper 

bostadsrättsföreningen in snöröjningen. 

 

Gävlehus 2 
Underhållsplanering 

Bostadsrättföreningen har en underhållsplan för att kunna se vad som ska utföras inom en viss 

tid. Att ha en underhållsplan underlättar även för bostadsrättsföreningen att kunna planera sin 

ekonomi. Underhållsplanen har bostadsrättsföreningen köpt in av Riksbyggen eftersom att de 

själva inte har kompetensen att framställa en. Gävlehus 2 använder underhållsplanen som ett 

stöd. Står det till exempel i underhållsplanen att taket behöver bytas ut men det i verkligheten 

inte behövs, utför bostadsrättsföreningen inte återgärden förrän behovet finns. Varje år 

uppdaterar Gävlehus 2 sin underhållsplan. 
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Finansiering 

Bostadsrättsföreningens underhållsfond används endast för underhållsarbete och pengarna 

finns låsta hos Riksbyggen vilket gör att det inte bara går att plocka ut pengar från 

underhållsfonden hur som helst. Bostadsrättsföreningen har finansierat sin underhållsfond 

genom att årligen göra avsättningar till underhållsfonden. 

 

Förvaltning av fastigheten 

Bostadsrättsföreningens medlemmar utför vissa små och enkla återgärder själva som till 

exempel trägårdsarbete, gräsklippning och byte av lampor. För mer avancerade utföranden 

hyr dem in yrkesmässig hjälp till exempel städning från en städfirma. 

I dagsläget är det Riksbyggen och bostadsrättsföreningen tillsammans som ansvarar över 

underhållet av fastigheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar även för sin egen ekonomi, 

upphandling och utförandet av underhållsplaneringen. Gävlehus 2 kommer att lägga över 

upphandling och utförande på Riksbyggen eftersom det var för svårt att göra detta på egen 

hand.  

Gävlehus 19 
Underhållsplanering 

Gävlehus 19 har valt att ha en underhållsplan för att kunna planera framtida underhållsbehov. 

Underhållsplanen uppdaterades av Riksbyggen förra året och uppdateras varje år. Det är 

Riksbyggen som gör deras underhållsplan dock hade gärna bostadsrättsföreningen gjort det 

själv men det är för dyrt att köpa ett datasystem för att kunna skapa underhållsplaner.  

 

Finansiering 

Bostadsrättsföreningen underhållsfond används till att utföra det som finns i underhållsplanen 

och deras underhållsverksamhet finansieras via fondavsättningar. 

 

Förvaltning av fastigheten 

Gävlehus 19 utför ej deras städning själva utan de hyr in ett företag som gör denna tjänst åt 

dem. Dock utför de gräsklippning och snöröjning själva. Bostadsrättsföreningen ansvarar 

tillsammans med Riksbyggen för underhållsplaneringen och ekonomin. Bostadsrättföreningen 

ansvarar själva för utförandet och upphandlingen.  Gävlehus 19 anser att det är viktigt att 

fastighetens underhåll skall vara fackmannamässigt utfört. 
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Gävlehus 39 
Underhållsplanering 

Bostadsrättsföreningen anser att underhållsplanen är ett stöd för verksamheten samt 

underlättar planeringen. Underhållsplanen bygger på tidigare historik och erfarenheter samt 

uppdateras varje år. 

 

Finansiering 

Bostadsrättsföreningen har en underhållsfond och den används för att fastigheten ska hållas i 

bra skick och för att utföra planerat underhåll. Bostadsrättsföreningen ser också till att det 

finns lika mycket pengar i kassan som det finns i fonden. Bostadsrättsföreningen har inga 

funderingar över att höja årsavgiften för de boende utan har snarare funderat på att sänka den. 

Bostadsrättsföreningen har haft en god ekonomi och har därför valt att amortera på deras lån 

för att få ner räntekostnaderna. Detta är en anledning till att det inte finns lika mycket pengar i 

kassan som i bostadsrättsföreningens underhållsfond. Vid behov av kapital i framtiden 

kommer man att låna pengar för renovering eller underhåll. 

 

Förvaltning av fastigheten 

Bostadsrättsföreningen sköter inte städningen själva utan hyr in den tjänsten av ett företag. 

Styrelsen tar hjälp av Riksbyggen för att planera ekonomin, underhållsplanen, utförandet och 

upphandlingen. 

 

Riksbyggen 
Underhållsplanering 

Av följande anledningar anser Riksbyggen att bostadsrättsföreningar bör ha en underhållsplan:  

 Tydliggöra framtida kostnader 

 Jämna ut kostnaderna över en lång period 

 Underlag för avsättningsbehov 

 Skapa rättvisa boendekostnader 

 Kunna följa upp och prioritera 

 Höja kreditvärdigheten 

 Underlätta för styrelsens arbete med bland annat budet och beslut om eventuella 

avgiftsförändringar. 
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Riksbyggen anser att en underhållsplan bland annat bör innehålla följande saker: 

 Fondavsättning 

 Årtal för senaste underhåll 

 Tidplan för återkommande åtgärder 

 Prioriterade åtgärder 

 Åtgärdsplanering 

 10- och 30åriga underhållsplaner 

Riksbyggen anser att alla sorters byggnader bör ha en underhållsplan, oavsett hur stor den är 

eller vem som äger den. Riksbyggen säger att om man är ute i god tid minimeras risken för 

oförutsedda kostnader och att underhållsplaner finns till för effektiv förvaltning. 

Finansiering 

Underhållsfonden kan finansieras via 

1 Årsavgiften 

2 Lån 

Det är viktigt att förstå summan som bokföringen visar i underhållsfonden, den behöver inte 

vara den summan som finns i verkligheten. Eftersom bostadsrättsföreningarna årligen avsätter 

pengar till underhållsfonden i bokföringen behöver inte det betyda att man gör det i 

verkligheten. Bokföringen skall avspegla verkligheten och det bästa är om det finns lika 

mycket pengar till underhåll i verkligheten som det finns i underhållsfonden. 

Det som kan hända med bostadsrättsföreningar som inte har någon underhållsplan är att de 

kan gå i konkurs. Om de inte har någon underhållsplan och att man helt plötsligt upptäcker att 

hela taket måste bytas och det inte finns några avsatta pengar till detta kommer det önskade 

utförandet ej gå att göra, bostadsrättsföreningen kommer helt enkelt inte ha råd att byta ut 

taket. Bostadsrättsföreningen kommer då att gå till banken och försöka få ett lån. När banken 

får reda på att bostadsrättsföreningen inte har någon underhållsplan kommer 

bostadsrättsföreningen förmodligen inte få något lån. Det värsta som kan hända vid ett sådant 

här exempel är att det blir exekutiv försäljning av fastigheten.  
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5 Analys  

 

5.1 Likheter mellan bostadsrättsföreningarna med en underhållsplan 

 

Underhållsplaner  

Det likheter vi kan se mellan Gävlehus 2, Gävlehus 19 och Gävlehus 39 är att alla tre 

bostadsrättsföreningarna har en underhållsplan som uppdateras årligen, är dokumenterad och 

är yrkesmässigt gjorda. Dessa bostadsrättföreningar har även en underhållsplan för att kunna 

planera ekonomin lättare.  

Finansiering 

Det likheter vi kan se mellan Gävlehus 2, Gävlehus 19 och Gävle hus 39 är att alla tre 

bostadsrättsföreningar gör årliga avsättningar till underhållsfonden. Underhållsfonden 

används endast till planerat underhåll.  

 

Förvaltning av fastigheten  

Det likheter vi kan se mellan Gävlehus 2, Gävlehus 19 och Gävle hus 39 är att alla tre 

bostadsrättsföreningar utför små enkla återgärder själva. Bostadsrättsföreningarna hyr in 

professionell hjälp för svårare återgärder.  

5.2 Skillnader mellan bostadsrättsföreningarna med en underhållsplan 

 
Det finns inga större skillnader mellan dessa bostadsrättsföreningar. Men det lilla som skiljer 

bostadsrättsföreningarna åt är i så fall vem som ansvarar över ekonomin, utförandet och 

upphandlingen samt vilka tjänster som hyrs in. 

 

5.3 Likheter mellan bostadsrättsföreningarna utan en underhållsplan 

 
Underhållsplaner 

Som vi tidigare nämnt har vi delat upp bostadsrättsföreningarna i två kategorier. 

Adelsklubben 3, Anders Salt och Kungsgården tillhör den kategorin som inte uppfyller kraven 

på att underhållsplanen uppdateras årligen, finns i dokumenterad form eller är yrkesmässigt 

gjord.  
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Finansiering 

Det likheter vi kan se mellan Adelsklubben 3, Anders Salt och Kungsgården är att alla tre 

bostadsrättsföreningar gör årliga avsättningar till underhållsfonden.  

Förvaltning av fastigheten 

Anders Salt och Kungsgården utför mycket av reparationsarbetet själva. 

5.4 Skillnader mellan bostadsrättsföreningarna utan en underhållsplan 

 
Underhållsplaner 

Adelsklubben 3 har en gammal underhållsplan som ej är uppdaterad. Kungsgården har ingen 

underhållsplan men vill ha det i framtiden. Bostadsrättsföreningen Anders Salt har en 

underhållsplan som inte finns dokumenterad eller är yrkesmässigt gjord.  

Finansiering 

Adelsklubben 3 och Kungsgården använder även underhållsfonden till att utföra reparationer 

och till det planerade underhållet. Vi är osäkra på hur bostadsrättsföreningen Anders Salt 

använde sin underhållsfond då det inte framgick klart och tydligt under intervjun.  

Förvaltning av fastigheten 

Bostadsrättsföreningen Anders Salt sköter allting själva. Adelsklubben 3 och Kungsgården 

hyr in professionell hjälp för svårare åtgärder. 

 

5.5 Sammanställning av likheter och skillnader 

 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan tre bostadsrättsföreningar med en yrkesmässig 

underhållsplan kontra tre bostadsrättsföreningar utan en yrkesmässig underhållsplan? 

 

I denna del besvarar vi vår frågeställning som just är vad det finns det för likheter och 

skillnader mellan bostadsrättsföreningarna med en underhållsplan kontra de 

bostadsrättsföreningarna utan en underhållsplan. Alla sex olika bostadsrättsföreningarna 

använder sig eller vill använda sig av en underhållsplan för att lättare kunna planera sin 

ekonomi. Ytterligare någonting alla bostadsrättsföreningarna har gemensamt är att en 

underhållsplan skall finnas till för att hålla fastigheten i ett bra skick. De anser även att en 

underhållsplan underlättar för bostadsrättsföreningen att se vad som skall göras i framtiden. 
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David L. Lewis skriver i sin artikel att underhållsplaner är menade att styra tillgångar och 

resurser under ett system som maximerar sparandet och förlänger livslängden på 

tillgångarna
71

. Vi ser en tydlig koppling mellan det David L. Lewis har skrivit jämfört med 

det Rudolf på Riksbyggen sade under vår intervju. Rudolf sade att en underhållsplan tydliggör 

framtida kostnader, underlättar budgetering samt jämnar ut kostnaderna över en längre 

period
72

. Även i vår teoridel som vi har döpt till 2.4Anledningar till att ha en underhållsplan 

och där har vi skrivit att en underhållsplan minskar kostnaderna för akuta reparationer, 

underlättar planering, jämnare avgiftsutveckling och håller fastigheten i bra skick
73

. Dessa 

ovanstående ord är återkommande i alla våra intervjuer. 

Alla bostadsrättsföreningarna gör en årlig avsättning till deras underhållsfond för att kunna 

finansiera deras underhåll. I en artikel skriven av Martti Lujanen skriver han att 

bostadsrättsföreningarnas ekonomi finansieras via årsavgifter eller via lån
74

. Även Rudolf 

nämnde dessa två alternativ under vår intervju
75

. Här stämmer vår empiri mycket bra överens 

med vår teori. Alla bostadsrättsföreningar utför även enklare åtgärder själva. Alla 

bostadsrättsföreningar utom Anders Salt hyr in yrkesmässig hjälp för städning av fastigheten 

och andra liknande utföranden
76

. Författaren H.H Martin skriver i sin artikel om outsourcing 

att det finns olika sorters kontakt bostadsrättsföreningarna kan använda sig av beroende på 

vad som skall göras
77

. Vi ser även här att vår empiriska studie stämmer bra överens med 

teorin. Vi förstår att vissa bostadsrättföreningar väljer att hyra in tjänster av andra företag på 

grund av att de inte har tid eller saknar kvalifikationen för att göra det själva. 

En viktig skillnad mellan bostadsrättsföreningarna är hur ofta underhållsplanen uppdateras. 

De bostadsrättsföreningarna med yrkesmässig underhållsplan uppdaterar den årligen och de 

bostadsrättsföreningarna med en gammal, ej dokumenterad eller ingen underhållsplan 

uppdaterar inte sin underhållsplanen årligen. Dock är Anders Salt ett undantagsfall och 

uppdaterar sin underhållsplan varje år. Rudolf sade under vår intervju att det var viktigt att 

underhållsplanen uppdateras årligen
78

. Detta sade även bostadsrättföreningarna Gävlehus 2, 
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Gävlehus 19, Gävlehus 39
79

. Här ser vi tydligt att bostadsrättsföreningarna och Riksbyggen är 

överrens. Båda parterna anser att det är viktigt att underhållsplanen uppdateras årligen. En 

annan väsentlig skillnad är hur underhållsfonden används. I de bostadsrättsföreningarna som 

har en yrkesmässig underhållsplan används underhållsfonden bara till planerat underhåll. I 

bostadsrättsföreningarna utan yrkesmässig underhållsplan används underhållsfonden till 

planerat underhållsarbete och även för reparationer. Dock är vi osäkra på hur Andes Salt 

använder sin underhållsfond då detta inte framgick under intervjun. I vår teoridel 

1.2underhållsplanes funktion nämns det att i underhållsplanen ingår det inte reparationer eller 

oförutsedda händelser
80

. Det blir väldigt enkelt att använda underhållsfonden till andra saker 

som tycks vara viktigare som David L. Lewis säger
81

. Även Petra på Riksbyggen säger att det 

är viktigt att det finns lika mycket pengar tillgängliga i bostadsrättsföreningen som det finns i 

deras underhållsfond
82

. Av årsredovisningarna vi har tittat på kan vi se ett tydligt mönster. 

Bostadsrättsföreningar som använder underhållsfonden till annat än underhåll har mindre 

pengar tillgängliga än vad som finns i underhållsfonden, i detta fall Adelsklubben 3 och 

Kungsgården. Det finns ett undantag och det är bostadsrättföreningen Anders Salt som har 

mer pengar tillgängliga. Dock är deras underhållsfond mindre i jämförelse med andra 

bostadsrättsföreningar och har endast 24 871 sek
 
. Gävlehus 2 och Gävlehus 19 har mer 

pengar tillgängliga än vad som ska finnas i underhållsfonden. Gävlehus 39 har valt att 

amortera av sitt fastighetslån för att få ner räntekostnaderna då de inte har något större 

underhållsbehov de närmaste åren och kommer istället att låna vid behov. Vi tror att Gävlehus 

2, Gävlehus 19 och Gävlehus 39 har lyckats så bra med deras underhållsfondsavsättning 

eftersom att de har kunnat planera bättre med en aktuell underhållsplan. 

Ännu en skillnad som vi ser är att alla bostadsrättsföreningarna köper olika yrkesmässiga 

tjänster beroende på deras behov. Vissa köper in tjänster för att få hjälp med bokföringen och 

andra behöver hjälp med upphandlingen. När vi analyserar nyckeltalen i årsredovisningarna 

ser vi att Adelsklubben 3 och Anders Salt har hart mycket högre hyreshöjningar än vad alla 

andra bostadsrättsföreningar haft under samma period. Martti Lujanen skriver i sin artikel att 

bostadsrättsföreningen kan finansiera sin verksamhet på olika sätt. Antingen genom att höja 

årsavgiften eller genom att ta lån
83

. Som vi kan se hade Adelsklubben 3 inte uppdaterat sin 

underhållsplan och därför hade inte tillräckligt med pengar att avsätta till planerat underhåll 
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då en fem års gammal plan inte är aktuell i dagsläget. Samtidigt använder Adelsklubben 3 sin 

underhållsfond även till reparationer
84

. Finns det inga pengar får bostadsrättföreningen höja 

årsavgiften. Anders Salt har haft lika hög årsavgift under denna period men deras belåning har 

ökat med 141 procent 
85

. Vi tror att allt detta kan beror på att det uppkommit flera akuta 

återgärder som behövts återgärdas men som inte funnits med i underhållsplaneringen.  

Då årsavgiften är bostadsrättsföreningarnas enda inkomstkälla är det den som måste höjas för 

att bostadsrättsföreningen skall kunna klara av sin ekonomi.  Tittar vi även på siffror som 

Gävlehus 2, Gävlehus 19 och Gävlehus 39 ser vi att alla har lika mycket pengar eller mer 

pengar tillgängliga jämfört med vad som finns i underhållsfonden. Undantaget är Gävlehus 39 

som valt att amortera på sitt lån och låna vid behov istället. I teorin 2.4anledningar till att ha 

en underhållsplan står det att en underhållsplan leder till jämnare boendekostnader
86

. Detta är 

även vad Rudolf sade under vår intervju med honom
87

. Vi tror att Gävlehus 2, Gävlehus 19 

och Gävlehus 39 har haft en jämnare årsavgiftsutveckling än Adelsklubben 3 och Anders Salt 

på grund av att de har haft en yrkesmässig underhållsplan
88

. 

 

En annan vetenskaplig artikel skriven av David Sherwin beskriver hur en underhållsplan 

skapas. Han berättar steg för steg hur man bör gå tillväga för att göra en underhållsplan. Han 

säger att det behövs ett avancerat IT-system för att kunna göra en underhållsplan
89

. Även detta 

fick vi bekräftat av Rudolf på Riksbyggen som arbetar som teknisk förvaltare med 

underhållsplaner. Rudolf använde sig av liknande steg för att få fram en underhållsplan och 

använder sig av ett avancerat IT-system som heter Summarum
90

. Som David Sherwin säger i 

sitt sista steg på hur en underhållsplan skapas nämner han att underhållsplanen skall finnas i 

dokumenterad form
91

. Detta är något som underlättar för alla bostadsrättsföreningar för att de 

inte ska glömma av vad som faktiskt skall göras i framtiden. Detta fick vi även bekräftat 

under vår intervju med Adelsklubben 3
92

. Vi själva anser att bostadsrättföreningen inte kan 

komma ihåg alla detaljer och behöver därför ha underhållsplanen dokumenterad för att inte 

glömma av framtida återgärder. 
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 http://www.sbc.se/Documents/forvaltning/Produktblad%20f%C3%B6rvaltning/3/Produktblad%20-

%20Underh%C3%A5llsplan.pdf kl14:40 2012-05-07 
87

 Intervju Riksbyggen 
88
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I vår teoridel har vi med tre stycken olika modeller som är gjorda av Franck Taillandier. Det 

är framförallt en figur vi tycker stämmer överrens med vår empiri och det är figur 3
93

. I denna 

figur kan man se att speciallisterna (i detta fall Riksbyggen) utformar underhållsplanen med 

all kunskap som finns tillgänglig i deras databas.  Beslutsfattaren som i detta faller skulle 

representera bostadsrättsföreningarna köper in underhållsplanen av Riksbyggen och beslutar 

själva hur underhållsplanen används. Detta kan vara en kostnadsfråga eftersom det kostar 

pengar för föreningen att köpa in underhållsplaner från professionella företag.  Som David L. 

Lewis säger är det oftast underhållsbudgeten som skärs ner i första hand
94

. Samtidigt säger 

även Dawid Sherwin att det blir väldigt enkelt att spara pengar idag genom att låta bli att göra 

reparationer men istället kostar det mer att återgärda senare
95

. Under våra sex intervjuer är det 

ingen som anser sig ha kompetensen att göra en underhållsplan på egen hand förutom Anders 

Salt. Den som utformar underhållsplanen skall kunna utföra beräkningar, jämföra leverantörer, 

beräkna livscykelskostnader, ta hand om ekonomin samt kunna beräkna investeringsvinsten
96

. 

Vi tror att det blir mycket enklare för en person med kvalificerade kunskaper inom detta 

område att utforma en underhållsplan. Det räcker inte att gissa sig fram till hur mycket det 

kanske kommer att kosta och hur mycket föreningen bör lägga undan för att klara av 

underhållet. 

 Vi tror att många som bor i bostadsrättsföreningar inte har kunskapen eller viljan att själva 

göra en underhållsplan och därför tycker vi att det är bättre att låta någon med yrkesmässiga 

kunskaper göra det istället.  

Värt att notera är även att de finska husföretagen är lika de svenska bostadsrättföreningarna. 

När vi jämförde de svenska bostadsrättsföreningarna med de finska husföretagen kunde vi se 

tydliga likheter. För att en förening skall kunna skapas i Sverige behövs minst tre medlemmar 

och de ska antagit stadgar, utsett en styrelse och ha minst en revisor
97

. Det som gäller i 

Finland är snarlikt, där skall föreningen ha en styrelseledamot och minst tre medlemmar
98

. 

Både i Finland och i Sverige är det medlemmarna som äger föreningen och har ett gemensamt 

ägande av mark samt gemensamma utrymmen
99

.  Även författaren Hannu Ruonavaara säger 

att dessa två former av ägande har många likheter gällande hur man äger sin bostad och hur 
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man kan disponera den
100

. Vi tycker att en svensk bostadsrättsförening är väldigt lik ett finskt 

husföretag. Det mesta som skiljer dessa två ifrån varandra är namnet och övriga smådetaljer. 

6 Slutsats 
 

Finansiering 

De bostadsrättsföreningarna som inte har en underhållsplan, det vill säga, Adelsklubben 3 och 

Kungsgården har mindre pengar tillgängliga än vad som finns i underhållsfonden. Undantaget 

Anders Salt har mer pengar tillgängliga än vad som finns i underhållsfonden. Dock har deras 

underhållsfond för hela fastigheten endast 24 871 sek och detta är väldigt lite jämfört med 

andra bostadsrättsföreningar. Petra på Riksbyggen sade att det är väldigt viktigt att det finns 

lika mycket pengar tillgängliga för bostadsrättsföreningen som det finns i underhållsfonden. 

Detta håller vi med om eftersom vi vet att det är viktigt att ha koll på ekonomin. Sätter man in 

till exempel 2000 kr på ett bankkonto fungerar det inte att bokföra en insättning på 4000 kr 

istället och hoppas på att kunna betala räkningar för 4000 kr. 

Underhållsplaner och förvaltning av fastigheten 

 Rudolf på Riksbyggen sade att om en bostadsrättsförening inte har en underhållsplan och helt 

plötsligt upptäcker att hela taket måste bytas ut och det inte finns några avsatta pengar till 

detta, kommer det önskade utförandet ej gå att göra. Bostadsrättsföreningen kommer helt 

enkelt inte ha råd att byta ut taket. När detta inträffar kommer bostadsrättsföreningen behöva 

gå till banken och be om ett lån. När banken får reda på att bostadsrättsföreningen inte har 

någon underhållsplan kommer bostadsrättsföreningen förmodligen inte få något lån. Får inte 

bostadsrättsföreningen ihop sin ekonomi och inte kan utföra de akuta återgärderna kan det 

leda till konkurs som i värsta fall leder till exekutiv försäljning av fastigheten. Det gäller med 

andra ord att vara väldigt noggrann med sin underhållsplan. Vi håller med om det Rudolf sade 

eftersom vi vet att detta även kan hända för privatpersoner. Betalar man inte sina räkningar får 

man en påminnelse om att betala räkningarna. Gör man inte detta kommer Kronofogden 

tillslut och gör en utmätning. Det finns enligt oss många fördelar med en underhållsplan men 

även en nackdel och det är att alla bostadsrättsföreningar kanske inte har råd att köpa in en 

yrkesmässig underhållsplan. Vi tror också att det blir svårare för en mindre 

bostadsrättsförening att köpa in en underhållsplan för att kostnaden per lägenhet blir mycket 
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mer än vad det blir för en större bostadsrättsförening som kan sprida ut kostnaden på fler 

lägenheter.  

Vi håller även med Rudolf när han säger att oavsett hur byggnaden ser ut, vart den ligger eller 

hur den ägs behöver den ha en underhållsplan. En underhållsplan skapar trygghet och 

stabilitet. Vi anser även att en underhållsplan ska vara utformad av någon som har kunskap 

och erfarenhet inom detta område. Problemet med att inte ha en underhållsplan är att allting 

kan se bra ut till den dagen då bostadsrättföreningen måste utföra en återgärd som kostar 

mycket pengar. Det spelar ingen roll hur mycket bokfört värde det finns i underhållsfonden 

om dessa pengar inte finns i verkligheten. Utan en underhållsplan blir det svårt att planera 

bostadsrättsföreningens avsättningar som skall göras årligen som behövs för att kunna klara 

av framtida underhållet.  Underhållsfonden skall bara användas för planerat underhåll och inte 

för reparationer. Används pengarna i underhållsfonden för att utföra reparationer av 

fastigheten kommer inte pengarna att räcka till det planerade underhållet i framtiden.  

Vi drar den slutsatsen att i en underhållsplan bör det framgå vilka återgärder som skall göras i 

framtiden. En bostadsrättsförening har en underhållsplan för att sprida ut kostnaderna på en 

längre tid och finns till för att undvika stora akuta kostnader. Vi tycker att underhållet av en 

bil kan jämföras med underhållet av en fastighet.  Bilen skall inte köras till den havererar, 

utan man bör fylla på bränslet med jämna mellanrum, byta filter vid behov samt besiktiga 

bilen. Det blir självklart mindre kostsamt om man gör åtgärderna i tid istället för att göra 

åtgärderna sent när allt har gått sönder.  

Vår slutsats är att det finns många skillnader mellan de bostadsrättsföreningar vi har tittat på 

samt att en bostadsrättsförening bör ha en yrkesmässig underhållsplan för att få en tryggare 

framtid och en stabilare ekonomi.  

Fortsatt forskning  

Det är oklart hur man egentligen definierar en underhållsplan. Det finns inga officiella regler 

för vad som räknas som en underhållsplan. Det vore intressant att forska om regler och mål 

som skall uppnås för att en underhållsplan skall klassas som giltig. Det vore även intressant 

att forska vidare inom underhållsplaner som inte bara rör bostadsrättsföreningar, utan 

underhållsplaner för hyresrätter, hus och kommersiella fastigheter. 

 Det skulle också vara intressant att se hur underhållsplaner skiljer sig åt runt om i världen. 

Hur arbetar övriga länder med sin underhållsplanering? Tampas vi med samma problem? Kan 
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man se något samband mellan att bostadsrättsföreningar som har mer pengar sköter sitt 

underhåll av fastigheter bättre än de bostadsrättsföreningar som har det sämre ställt?   
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Figur 4 Figur skapad av  
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Bilagor 

Ordlista på översättningar  

Condominium ownership = ägarlägenhet / andelslägenhet / bostadsrätt 

Co-operative flat =  insatslägenhet 

Co-operative = kooperativ förening , Samverkan 

Tenant ownership = Bostadsrätt (insatslägenhet) 

Cooperative ownership = kooperativt ägande 

Housing company = Husföretag (finska motsvarigheten till svenska bostadsförening) 

Housing co-operative = bostadsrättförening 

 

Frågor till bostadsrättsföreningar 

Underhållsplan 

1. Varför har ni valt att ha/inte ha en underhållsplan?  

 (Lujanen Martti (2010) s 180)   

 

2. Hur ser er underhållsplan ut? Och varför ser de den ut så?   

3. Hur går ni till väga för att få fram en underhållsplan?   

(Taillandier Franck, Gérard Sause , Régis Botetto (2011) s 345-347)                     

                      

4. Hur jobbar/använder ni er underhållsplan?  

(Lewis David L. (1991) s 500)   

5. Hur ofta uppdaterar ni er underhållsplan?    

6. Utför ni någon regelbunden kontroll för att se att underhållsplanens mål hålls?  

(Sherwin David (2000) s 156) 

7. Hur jobbar ni med att hålla underhållsplanens mål?                                                         

8. Varför har ni underhållsplaner?  

(Sherwin David (2000) s 145)                                                                             

9. Har någon frågat efter er underhållsplan någon gång?                                                          
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10. Hur tror ni de boende upplever er underhållsplan?                                                            

11.  Hur skulle ni kunna göra den mer lättförståelig?  

(Sherwin David (2000) s 142)                                                          

12. Har ni jobbat med miljöfrågor i er underhållsplan? I så fall hur? Ge exempel. 

(Sherwin David (2000) s 145)                    

13.  Använder ni er av outsourcing för att få ned kostnaderna när ni förnyar era fastigheter? 

(Sherwin David (2000) s 139) 

14. Ansvar 

Vem ansvarar och sköter om      

-underhållsplaneringen 

- ekonomin 

-utförandet 

- upphandling 

(Taillandier Franck, Gérard Sause , Régis Botetto (2011) s 345-347)                      

 15. Underhållsfond 

Hur används er underhållsfond?   

(Lewis David L. (1991) s 495)   

16. Finansiering  

Hur finansieras er underhållsverksamhet?  

(Lujanen Martti (2010) s 181-182)     

18. Åsikt 

a)Vad är ni mest nöjda / missnöjda  med i eran bostadsrättsförening? Varför?  

  

b)Vad är ni mest nöjda / missnöjda  med i eran underhållsplan ? Varför?   

19. Enligt en artikel skrivs det att på grund av tekniska framsteg, högre krav på säkerhet och 

miljöanpassat ställs även högre krav på de som utför jobben. Hur ser ni på detta? Prioriterar ni 

specialutbildade människor som utför arbetet eller prioriterar ni låga priser?   

(H.H Martin (1997) s 83) 

Frågorna vi frågade följde vi upp med hur, var, när och varför?  
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Frågor till Riksbyggen 
Underhållsplan 

1. Varför ska bostadsrättsföreningar ha en underhållsplan?   

(Lujanen Martti (2010) s 180)  

 

2. Hur går du/ni  tillväga för att få fram en underhållsplan?  

(Taillandier Franck, Gérard Sause , Régis Botetto (2011) s345-347)            

  

 

3. Hur ska en underhållsplan se ut? Och varför ska den se ut så?                        

 

4. Hur tror du att bostadsrättsföreningarna upplever underhållsplanen?                                                            

5.  Hur skulle ni kunna göra den mer lättförståelig?      

(Sherwin David (2000) s 142)                                                                                                                        

6. Har ni jobbat med miljöfrågor i er underhållsplaner? I så fall hur? Ge exempel.       

(Sherwin David (2000) s 145)                                 

7. Varför skall bostadsrättsföreningarna köpa in en underhållsplan från Riksbyggen  istället 

för att utforma den själva? 

(Sherwin David (2000) s 139) 

 

8. Vad kan hända med bostadsrättsföreningar som inte har en underhållsplan?  

 

9. Varför är underhållsplaneringen viktig?  

10. Hur skall underhållsfonden finansieras?  

(Lujanen Martti (2010) s 181-182)  

11. Behöver alla ”sorters” byggnader underhållsplan? Oavsätt  vart byggnaden ligger, hur stor 

den är, eller vem som äger den osv.?  

 

12. Fritt ord, tillägg från Rudolf och Petra 

 

Frågorna vi frågade följde vi upp med hur, var, när och varför?  

 

 

 

 


