
23

EN STUDIE OM UPPLÅTELSEFORMEN   
KOOPERATIV HYRESRÄTT

Högskolan i Halmstad
Sektionen för Ekonomi och Teknik
Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet

C-uppsats i Företagsekonomi, 41-60p
Slutseminarium: 2007-05-29
Författare:
Nicklas Eriksson
Erik Hultsbo
Sebastian Rehnholm

Handledare: Ingrid Svetoft



Förord 
Denna C-uppsats har utarbetats under våren 2007 på Högskolan i Halmstad.

Vi vill tacka vår handledare Ingrid Svetoft och våra opponentgrupper som hjälpt oss under 
uppsatsens gång. Vi utsänder också ett extra tack till Göran Boman på Halmstads Fastighets 
AB som gav oss idén till uppsatsens ämne.   

Vi vill även framföra ett särskilt tack till samtliga intervjupersoner som deltagit i studien.

Lennart Oliv (Mölndalsbostader AB)
Robert Hörnquist ( Varbergs Bostads AB)
Anna-Stina Hansén (Föreningen BiG i Mölndal)
Gunnar Ericson (Föreningen Vindragaren i Varberg)

Halmstad den 23 maj 2007

Nicklas Eriksson Erik Hultsbo Sebastian Rehnholm

Bilden på framsidan föreställer en kooperativ hyresrättsfastighet i Mölndal
Källa: www.boverket.se
Fotograf: Anna von Brömssen



Sammanfattning

I Sverige finns det i huvudsak tre typer av upplåtelseformer av bostäder. Dessa är 
bostadsrätt, hyresrätt och egna hem. Fastighetsföretag har under en lång tid kunnat erhålla
ränte- och investeringsbidrag för att bygga flerbostadshus, men nu skall dessa bidrag under en 
testperiod på fem år försvinna. Fastighetsägarna varnar nu för att dessa handlingar bidrar till
höga byggkostnader vilket medför att hyrorna skjuter i höjden så att ingen har råd att flytta in 
i lägenheterna. Även den s.k. stopplagen tas bort från och med den 1 juli 2007 vilket 
möjliggör att ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt kan ske i större utsträckning än 
tidigare. En del politiker kritiserar detta starkt, de tycker att den ekonomiska klyftan ökar 
mellan boende och att bostadssegregationen i landet kan öka i och med att mycket av 
allmännyttans hyreshus blir bostadsrätter. Detta gör det oerhört intressant för oss att 
undersöka om upplåtelseformen kooperativ hyresrätt kan vara ett alternativ vid fortsatt 
byggande.

Vårt syfte med denna uppsats är att öka kunskapen om upplåtelseformen kooperativ hyresrätt 
och att undersöka om den i framtiden kan bli ett komplement till den traditionella hyresrätten. 
Vidare är syftet att utifrån fastighetsbolagens sida redovisa risker och möjligheter för ett 
projekt med kooperativ hyresrätt.

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer som har genomförts med två fastighetsbolag och 
två boende på västkusten. Referensram och empiri har kopplats samman för att jämföra och 
dra slutsatser.

De båda fastighetsbolagen vi intervjuat ställer sig positiva till den kooperativa hyresrätten 
som upplåtelseform, och ser den som ett mindre komplement till den traditionella hyresrätten. 
Men det finns dock vissa problem med formen då speciellt lagstiftningen sätter käppar i 
hjulet. I vår forskning har det visat sig att just bristen på kunskap till största del är 
anledningen till att få vågar satsa på upplåtelseformen. 



Begreppsdefinitioner 

BiG Bo i Gemenskap, Kooperativ hyresrättsförening i 
Mölndal

Vindragaren Kooperativ hyresrättsförening i Varberg
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Blockhyra Den sammanlagda hyreskostnad som föreningen 
betalar till fastighetsägaren.
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Subventionsränta Subventionsränta bestäms av Boverket varje vecka. 
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och gäller i ärendet i fem år.

Totalentreprenad Entreprenör som tar hand om hela projektet

SABO De allmännyttiga fastighetsbolagens 
branschorganisation

Självkostnad Företagets egna kalkylerade kostnader för 
avskrivningar, ränta, drift och underhåll
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1 Inledning
Detta kapitel har till uppgift är att introducera läsaren i uppsatsens ämne. För att belysa 
ämnet finns här en bakgrund till uppsatsen och en problemdiskussion. Följande presenteras
uppsatsens frågeställning, syfte och vilka avgränsningar som har gjorts.   

1.1 Bakgrund
I Sverige finns det i huvudsak tre typer av upplåtelseformer av bostäder. Dessa är bostadsrätt,
hyresrätt och egna hem. Med anledning av att Sverige under hösten 2006 fick en ny regering 
kommer det att ske stora förändringar på den svenska bostadsmarknaden.

Fastighetsföretag har under en lång tid kunnat erhålla ränte- och investeringsbidrag för att 
bygga flerbostadshus. Nu skall dessa bidrag under en testperiod på fem år fasas ut.1 Den nya 
regeringen säger att det går att pressa byggkostnaderna med ökad konkurrens och att 
ekonomin förbättras med slopad fastighetsskatt.2 Fastighetsägarna däremot varnar nu för att 
dessa handlingar bidrar till höga byggkostnader vilket medför att hyrorna skjuter i höjden så 
att ingen har råd att flytta in i lägenheterna.3 De kommunala bostadsföretagens 
intresseorganisation har undersökt vilka effekter regeringens budget får. Och de är stora: 6000 
lägenheter som planerats under de närmaste åren läggs nu på is beroende på slopade 
investerings- och räntebidrag.4

Den så kallade stopplagen tas bort från och med den 1 juli 2007. Stopplagen har som syfte att 
reglera försäljning av allmännyttiga hyresbostäder vilket innebär bostäder som ägs av 
kommuner eller kommunala bolag. En slopad stopplag innebär således att staten, genom 
länsstyrelsen, inte längre kan neka de allmännyttiga bostadsföretagen att sälja ut delar av sitt 
fastighetsbestånd.5 Detta har skapat oro från vissa håll och livliga debatter den senaste tiden. I 
och med att stopplagen tas bort möjliggör det att ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt 
kan ske i större utsträckning än tidigare. En del politiker kritiserar detta starkt, de tycker att 
den ekonomiska klyftan ökar mellan boende och att bostadssegregationen i landet kan öka i 
och med att mycket av allmännyttans hyreshus blir bostadsrätter.

Redan idag lever vi i ett mycket segregerat samhälle. Generellt sett är välbärgade bosatta i 
vissa områden, äldre i en viss typ av boende och invandrare bor för sig. Denna 
bostadssegregering har lett till en misslyckad integration vilket är ett växande 
samhällsproblem. En förutsättning för att kunna lösa detta problem är att det finns integrerade 
bostadsområden.

I framtiden kan bostadsområden upplåtna som kooperativ hyresrätt vara ett bra alternativ. Den 
kooperativa hyresrättens största styrka är att den bidrar till att öka boendedemokratin och ger 
hyresgästen större påverkan över boendet och boendekostnaderna.6 Genom att ta mer eget 

  
1 www.boverket.se (2007-03-21) Räntebidrag – statlig bostadsbyggnadssubvention, Jan Gustavsson
2 Skoog, G (2006-08-31) Så påverkar valet byggandet – Den borgerliga alliansen skulle efter en seger ta bort 
vissa bidrag, Göteborgsposten
3 Forsberg, Anna-Karin (2006-12-05) Låna ut pengar och sänk hyran, Hallandsposten 
4 Lindsten, J (2006-12-02) Kört för hyresrätter – Regeringens bostadspolitik gör ägda bostäder allt mer 
attraktiva, Borås Tidning
5 www.sabo.se (2007-03-21)
6 www.boverket.se (2005-03-01) Kooperativ hyresrätt – Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen, Lars 
Malmgren 
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ansvar, i form av egenförvaltning (trappstädning, fastighetsskötsel mm), blir de boende 
medvetna om vad saker och ting kostar vilket i sin tur borde göra att man värnar mer om 
varandra och varandras boende.7  

En vd på ett stort svenskt fastighetsbolag har sagt ”Det nya nu är att man ser den kooperativa 
hyresrätten som ett medel för att kunna bygga flerbostadshus överhuvudtaget”.8

Denna bakgrund gör det oerhört intressant för oss att undersöka om den kooperativa 
hyresrätten som upplåtelseform kan bli ett komplement till den traditionella hyresrätten. 

1.2 Problemdiskussion
Eftersom Sverige under hösten 2006 fick en ny borgerlig koalitionsregering blir det nu under 
2007 vissa förändringar i fastighetsbranschen. Det vi åsyftar är dels att den stopplag som 
infördes 2002 av den förra regeringen till syfte att reglera ombildningar av allmännyttans 
hyresrätter till bostadsrätter, nu per den 1 juli 2007 ska tas bort.9 Men framförallt att bidragen 
för nyproduktion av fastigheter under en testperiod på 5 år helt ska slopas.10 Dessa aktioner 
har resulterat i livliga diskussioner den senaste tiden och åsikterna är många om hur det 
slutligen kommer att påverka fastighetsmarknaden.

Med anledning av ovan har vi kommit i kontakt med en upplåtelseform av lägenheter som än 
så länge är relativt okänd hos allmänheten. Benämningen är kooperativ hyresrätt och kan i 
stora drag beskrivas som en blandning av hyresrätt och bostadsrätt.

Problem som kan undersökas är huruvida kooperativ hyresrätt kan få en plats bland de ”stora” 
upplåtelseformerna. Ytterligare är vår avsikt att djupare undersöka och förklara exempelvis: 
Vad är och hur kännetecknas en kooperativ hyresrättsförening? Hur är det att bo i en 
kooperativ hyresrätt? Kan kooperativ hyresrätt i framtiden vara något att satsa på? Kan 
kooperativ hyresrätt rädda framtida byggprojekt då bidragen slopas och ekonomin stramas åt? 

1.3 Frågeställning

• Kan kooperativ hyresrätt i framtiden bli ett komplement till den traditionella 
hyresrätten?

  
7 Lesslie, M (2006-12-04) Ett hus byggt för gemenskap, Göteborgsposten
8 Forsberg, Anna-Karin (2006-12-05) Låna ut pengar och sänk hyran, Hallandsposten
9  www.regeringen.se (2007-04-16) 2007 års ekonomiska vårproposition
10 www.boverket.se(2007-03-21) Räntebidrag – statlig bostadsbyggnadssubvention, Jan Gustavsson, 
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1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och 
att undersöka om den i framtiden kan bli ett komplement till den traditionella hyresrätten. 
Vidare är syftet att utifrån fastighetsbolagens sida redovisa risker och möjligheter för ett 
projekt med kooperativ hyresrätt.

1.5 Avgränsningar
Uppsatsens syfte är baserat på en omfattande bakgrund. Bakgrunden innehåller breda 
områden som t.ex. bostadssegregeringen i det svenska samhället. Med tanke på områdets
bredd finns det risk för att vi kan få en osammanhängande uppsats, vi kan också bli för 
politiska i vårt skrivande. Därför har vi valt att inte gå in djupare på det området, utan bara 
förklara politiska ståndpunkter.

På grund av uppsatsens omfång har vi också valt att göra en geografisk avgränsning.
Avgränsningen innebär att vi enbart koncentrerar oss på att göra våra kvalitativa 
undersökningar hos bostadsbolag och boende som har erfarenhet av kooperativ hyresrätt och 
som är aktiva på den svenska västkusten. Eftersom ägarmodellen är ytterst ovanlig på 
västkusten har vi valt att skriva denna uppsats med utgångspunkt från hyresmodellen. 
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1.6 Disposition

Kapitel 1 - Inledning
Detta kapitel har till uppgift är att introducera läsaren i uppsatsens ämne. För att belysa ämnet 
finns här en bakgrund till uppsatsen och en problemdiskussion. Följande presenteras
uppsatsens frågeställning, syfte och vilka avgränsningar som har gjorts.

Kapitel 2 - Referensram
För att förstå vad den kooperativa hyresrätten är för något krävs att läsaren får en inblick i 
vilka olika upplåtelseformer som finns. Detta kapitel börjar därför med att förklara de olika 
upplåtelseformerna bostadsrätt, hyresrätt och kooperativ hyresrätt. Med anledning av 
uppsatsens syfte har tyngdpunkten lagts på den kooperativa hyresrätten. Vidare ger kapitlet 
läsaren en insyn i de juridiska bestämmelserna kring kooperativa hyresrättsföreningar.

Kapitel 3 - Metod
Detta kapitel förklarar på vilket sätt vi har arbetat för att uppfylla uppsatsens syfte. Valet av 
metod påverkar hur insamling, behandling och sammanställning av data gjorts. Därtill 
beskrivs validitet och reliabilitet av den data som under loppets gång använts.

Kapitel 4 - Empiri
De intervjusvar vi fått in sammanställs i detta kapitel. För att få en strukturerad bild av 
empirin redovisas respondenternas svar var för sig med indelning under samma rubriker. 
Kapitlet börjar med att redovisa fastighetsbolagens svar följt av de båda föreningarnas. 

Kapitel 5 - Analys
Genom att jämföra teori och empiri kommer vi i detta kapitel föra en diskussion angående 
likheter och skillnader som vi kan se. Fastighetsbolagen jämförs sinsemellan och likaså 
föreningarna. Meningen är således att koppla samman uppsatsens referensram med svaren vi 
erhållit från respondenterna. 

Kapitel 6 - Slutsats
Utifrån analysen har vi dragit slutsatser som diskuteras i detta kapitel. Här presenteras även 
övriga åsikter utifrån uppsatsen i stort. Vidare ges förslag till fortsatt forskning.
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2 Teoretisk referensram
För att förstå vad den kooperativa hyresrätten är för något krävs att läsaren får en inblick i 
vilka olika upplåtelseformer som finns. Detta kapitel börjar därför med att förklara de olika 
upplåtelseformerna bostadsrätt, hyresrätt och kooperativ hyresrätt. Med anledning av 
uppsatsens syfte har tyngdpunkten lagts på den kooperativa hyresrätten. Vidare ger kapitlet 
läsaren en insyn i de juridiska bestämmelserna kring kooperativa hyresrättsföreningar.  

2.1 Upplåtelseformer
I Sverige, liksom andra europeiska länder kan en bostad innehavas under flera olika rättsliga 
former. De finns tre olika former av innehav; ägande, indirekt ägande samt icke ägande.
Ägande omfattar ensamägande och andelsägande. Det indirekta ägandet består av att en 
juridisk person står som ägare till fastigheten. De boende är medlemmar eller andelsägare. 
Icke ägande innebär i praktiken hyresrätt som boendeform, där ett kontrakt mellan ägaren och 
nyttjaren består.11

2.2 Bostadsrätt
Vanligtvis beskrivs bostadsrätten som ägande av sin lägenhet. Men detta är en inte helt 
korrekt beskrivning av vad bostadsrätten som boendeform är och vad det innebär. Lägenheten 
ägs inte fysiskt av en person som t ex en villaägare äger sitt hus. Bostadsrätten innebär ägande 
av rätten att bo i lägenheten och att innehavaren äger en ekonomisk del i föreningen, som i sin 
tur äger fastigheten. 
Bostadsrätten ligger dock väldigt nära äganderätten så det är inte konstigt att bostadsrättsägare 
upplever att de äger sin lägenhet. Skillnaden gentemot äganderätt är att vissa beslut inte kan 
fattas enskilt av en bostadsrättsägare. Villaägaren däremot kan göra vad han vill med sin 
fastighet.

Det finns olika typer av föreningsformer. Vissa kan tillhöra stora organisationer såsom HSB 
eller Riksbyggen, och andra kan vara privata föreningar. Oavsett form är varje förening en 
egen ekonomisk enhet som själva måste skapa sin ekonomi. Den föreningsform som är 
vanligast är bostadsrättsföreningen, men det finns också bostadsföreningar som även kan 
kallas fastighetsförening, bostadsaktiebolag eller egnahemsföreningar. Vad som skiljer 
föreningsformerna bostadsrätt och bostadsförening åt, är att de lyder under olika lagstiftning. 
En särskild lagstiftning, bostadsrättslagen, reglerar bostadsrätter samtidigt som 
bostadsföreningar helt är beroende av sina stadgar i fråga om t ex boendefrågor. En annan 
skillnad är att bostadsrätten är ett allmänt accepterat kreditobjekt medan bankerna är mer 
noggranna att undersöka bostadsföreningar och deras ekonomi innan utlåning.

Vad gäller underhåll av bostadsrättsfastigheter är medlemmarna ansvariga för det inre 
underhållet av lägenheterna. Det övriga fastighetsunderhållet i de gemensamma utrymmena 
utanför lägenheterna sköts av föreningen. Detaljerade ansvarsområden finns indelade i 
stadgarna hos varje förening. 12  

  
11 Olsson, G (2003) Välja bostadsrätt Köpa-Bo-Sälja
12 Olsson, G. (2003) Välja bostadsrätt: köpa-bo-sälja
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2.3 Hyresrätt
Hyresrätt är en upplåtelseform där hyresgästen inte äger sin lägenhet utan som namnet antyder 
hyr sin bostad. Fastigheten ägs av ett företag, antingen privatägt eller kommunalt. Statistiska 
centralbyråns senaste kartläggning (2005) visar att 29,1 % av Sveriges befolkning bor i 
hyresrätt i flerbostadshus i form av både första- och andrahandskontrakt. Den åldersgrupp där 
största andelen bor i hyresrätt är 20-29 år, där hela 49,1 % har ett förstahandskontrakt och 5,6 
% har ett andrahandskontrakt.13 Denna statistik visar att hyresrätten är en stor och på så sätt 
viktig upplåtelseform för Sverige i stort, men kanske allra viktigast för unga som oftast startar 
sin första bostad i en hyresrätt. 

Att bo i en hyresrätt innebär att ingen insats behöver läggas. Inte heller behöver hyresgästen 
själv betala om t ex vitvaror eller dylikt skulle gå sönder. Hyresgästen besitter ändå sitt 
boende genom ett förstahandskontrakt men kan snabbt säga upp lägenheten om denne vill 
flytta. I allmänhet kan väl sägas att hyresrätten bidrar till att upprätthålla rörligheten av 
människor. Det blir en större process att flytta till en annan ort för att t ex arbeta, om man 
först måste sälja sin lägenhet och hitta en ny att köpa. 

Vad som avses som fördelar respektive nackdelar med boende i hyresrätt är självklart 
individuellt. Vissa har kanske inte möjlighet att äga sitt boende eller tycker det är bra att inte 
äga sin bostad med allt vad risk och bindande heter. Andra är villiga att acceptera en viss risk 
för att eventuellt kunna göra en vinst vid försäljning och gillar att äga sitt boende. Hur som 
helst visar Statistiska centralbyråns statistik att andelen av Sveriges befolkning som bor i 
hyresrätt drastiskt minskar efter ålder 30, till förmån för de andra upplåtelseformerna.14 Det 
kan tolkas som att många väljer att äga sitt boende om de får möjlighet till att göra det 
ekonomiskt.

  
13 www.scb.se  befolkning fördelad på ålder, kön, hustyp och boendeform, 2005
14 www.scb.se  befolkning fördelad på ålder, kön, hustyp och boendeform, 2005
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2.3.1 Allmännyttan
Allmännyttan är bostäder som ägs av kommuner och/eller kommunala bolag. Den svenska 
allmännyttan startade i början på 1900-talet. Det var den stora befolkningsökningen i Sverige 
som var startskottet till allmännyttan.15

Under 1950-talet blev det allmännyttiga boendet mer utbrett och då bildades SABO (de 
allmännyttiga bostadsföretagens organisation).
Deras största uppdrag är att utan vinstintresse erbjuda bra boende. Målet beskrivs som: ”Allas 
rätt till en god bostad till en rimlig hyra.”16

När 60-talet kom startade det så kallade miljonprogrammet, det massproducerades billiga 
lägenheter. De främjade både bostadsbyggandet och gav de kommunala företagen en 
betydande ställning på den svenska bostadsmarknaden.
Det producerades nya bostäder dels för att regeringen ökade bidragen av flerfamiljshus 
med hjälp av räntebidrag. Men också för att det ställdes högre krav på bostadsstandarden, 
och den växande realinkomsten gjorde att betalningsviljan ökade.17

I början på 70-talet infriades löftet om en miljon nya bostäder. Det konstaterades dock senare 
att både kvalitén och miljön i dessa lägenheter visade sig vara undermålig. Man försöker 
dock nu att göra ombyggnationer och större förbättringar. Under 90-talet gjordes många 
stiftelser om till aktiebolag, så de flesta bolagen är idag numera aktiebolag.
Men under denna period blev allmännyttans roll på bostadsmarknaden mer debatterad, och 
av både politiska men kanske mest ekonomiska skäl sålde kommuner ut delar eller hela sitt 
allmännyttiga bostadsbestånd till privata aktörer.18

Under 2002 införde den socialdemokratiska regeringen en s.k. stopplag. Lagen innehåller 
regler som begränsar hur mycket av vinsten som ett bostadsföretag kan dela ut till ägaren, det 
vill säga användas till annan kommunal verksamhet. Lagen anger också under vilka 
förutsättningar en kommun kan sälja allmännyttans bostäder.19

Denna lag kommer att försvinna under 2007, som ett resultat av den nya regeringens förslag.

  
15 www.sabo.se (2007-03-21)
16 www.sabo.se (2007-03-21)
17 Ramberg, K (2000) Välfärdsbygge 1850-2000
18 Ramberg, K (2000) Välfärdsbygge 1850-2000
19 Sjöstedt, L (2007-02-19) Bostadsministern hotar hyresrätten, Göteborgsposten
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2.4 Kooperativ hyresrätt

2.4.1 Historik och nuläge
Kooperativ hyresrätt har funnits i olika former sedan början av förra seklet. 1987 infördes en 
försökslagstiftning, vilken innebar att kooperativa hyresrättsföreningar kunde registreras som 
ekonomiska föreningar.20 Efter en period i slutet av 1980- och början av 1990-talet fick 
många föreningar tillsammans med ett stort antal andra fastighetsbolag ekonomiska problem. 
Men tack vare denna försökslagstiftning stabiliserades antalet föreningar runt ett 60-tal,
spridda över landet.21 Antalet föreningar minskade dock under slutet av försöksperioden till
drygt ett 40-tal. Boverket konstaterade att den kooperativa hyresrättens problem till stor del 
bottnade i att försöksverksamheten sammanföll med en mycket turbulent period för såväl den 
svenska ekonomin, som bostadsmarknaden i stort. Försöksverksamhetens tillfälliga natur,
med osäkerhet om framtida lagstiftning, bidrog också till svårigheterna.22

Boverket gjorde en utvärdering 1996 där det bl.a. konstaterades att hyresrättsföreningarna var 
missgynnade i förhållande till exempelvis bostadsrättsföreningar.23 Boverket lade också fram 
flera olika förslag till förbättringar. Dessa utreddes i en statlig utredning, som lämnade ett 
betänkande ”kooperativ hyresrätt” (SOU 2000:95) i slutet av 2000. Härefter återkom 
regeringen med en proposition, 2001/02:62, som ledde fram till ett riksdagsbeslut, där en enig 
riksdag var för införandet av den kooperativa hyresrätten. Sedan den 1 april 2002 finns 
således en lagstiftning som permanentar den kooperativa hyresrätten som ny upplåtelseform, 
vid sidan av hyresrätten, bostadsrätten och egna hem.24 Denna nya lag (SFS  2002:93), 
reglerar de juridiska villkoren för kooperativa hyresrättsföreningar.25

Efter det att lagen om kooperativ hyresrätt (LKH) trädde i kraft den 1 april 2002 har endast ett 
15- tal kooperativa hyresrättsföreningar registrerats på Bolagsverket. Här utöver finns det 
ytterligare ett 40-tal ekonomiska föreningar vilka registrerades under försöksperioden som har 
till ändamål att fungera som kooperativa hyresrättsföreningar, men som ännu inte 
omregistrerats. Dessa föreningar omfattas dock inte av den nya lagstiftningen. Av dessa äldre 
föreningar återfinns drygt ett 20-tal inom SABO:s medlemsföretag vilka allmänt kallas 
boföreningar och som verkar enligt hyresmodellen.26

2.4.2 Allmänt
Enkelt förklarat är den kooperativa hyresrätten en mellanform mellan vanlig hyresrätt och 
bostadsrätt. Den kan användas för upplåtelse av bostadslägenheter i hyresform men inte för 
upplåtelse av lokaler.27

Den kooperativa hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten stämmer i åtskilliga avseenden 
överens med vad som gäller för vanlig hyresrätt. Hyresvärden är emellertid en kooperativ 
hyresrättsförening. De kooperativa hyresgästerna måste vara medlemmar i föreningen. Det 

  
20 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
21 www.boverket.se (februari 2005) Bygga och bo i kooperativ hyresrätt- En handbok för tillskapande av nya 
bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar
22 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
23 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
24 www.boverket.se (februari 2005) Bygga och bo i kooperativ hyresrätt- En handbok för tillskapande av nya 
bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar
25 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
26 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
27 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
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går också bra att bli medlem i föreningen även om man ännu inte förvärvat någon lägenhet, 
t.ex. om man står i kö.28

Upplåtelseformen syftar på flera olika modeller för hur hyresgästerna inom ramen för en 
ekonomisk förening ska kunna nå ökat självbestämmande.  Det finns tre olika huvudformer. 
Arrendemodellen eller hyresmodellen som den också kallas, innebär att föreningen blockhyr
huset av en annan hyresvärd och övertar vissa beslut- och ansvarsfunktioner som annars vilar 
på fastighetsägaren. Ägarmodellen innebär att föreningen äger huset. Det finns också en tredje 
modell som kallas för uppdragsmodellen men den är inte aktuell i dagens läge.29

2.4.3 Modeller

Arrendemodellen/hyresmodellen
Som nämnts ovan betyder hyresmodellen att föreningen blockhyr fastigheten av en 
allmännyttig eller privat hyresvärd. Härmed upprättas ett blockhyresavtal mellan föreningen 
och hyresvärden. Detta avtal skall formellt godkännas av hyresnämnden. Det är sedan 
föreningen som i sin tur hyr ut lägenheterna till föreningens medlemmar. Dessa avtal är även 
att betrakta som förstahandsavtal.30

Den hyra som föreningen sedan erlägger för huset, skall återspegla fastighetens sannolika 
bruksvärde. Det innebär att den sammantagna hyran som hyresvärden skall ta ut, skall 
grundas på övriga hyror inom bolagets bestånd eller på fastighetens självkostnad. Om man 
utgår från att hyressättningen är korrekt inom det allmännyttiga bostadsbeståndet, bör 
motsvarande hyra i princip tas ut av den kooperativa hyresrättsföreningen. Men först måste 
som nämnts fastighetens bruksvärde fastställas.31

Föreningen tecknar sedan ett förvaltningsavtal med hyresvärden, vilket reglerar de åtaganden 
som föreningen vill ansvara för vad det gäller skötsel, underhåll, förvaltning och övrig drift.
Det kan vara fråga om värme, vatten, el, sophantering, mindre reparationer, inre underhåll, 
städning, yttre skötsel etc. Om föreningen sedan beslutar att själva överta dessa eller en del av 
dessa sysslor, måste detta beaktas när bruksvärdeshyran skall bedömas. Utöver de påverkbara 
förvaltningskostnaderna, finns även fasta opåverkbara kostnader, såsom fastighetsskatt samt 
halvfasta kostnader som försäkringar, viss administration planerat yttre underhåll etc. De 
påverkbara förvaltningskostnaderna räknas fram och dras ifrån det totala bruksvärdet. Således 
kan hyran bli lägre än för likvärdiga lägenheter. (se tabell 1)

  
28 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
29 Victorin, A (2003) Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt
30 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
31 www.boverket.se (februari 2005) Bygga och bo i kooperativ hyresrätt- En handbok för tillskapande av nya 
bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar
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1 000 kr/kvm BOA hyresintäkter i årskostnadskalkyl
 

200 kr/kvm Påverkbara driftkostnader 
övertagna av föreningen

20 kr/kvm  blockhyra
800 kr/kvm

Påverkbara driftkostnader kvar 
i bolaget

80 kr/kvm Fasta eller halvfasta 
driftkostnader kvar i bolaget

700 kr/kvm Finansiella omkostnader

Tabell 1. Blockhyran räknat utifrån en årskostnadskalkyl grundad på fastighetens 
självkostnader.

En kooperativ hyresrättsförening bildas oftast i samband med nyproduktion. Föreningen kan 
då i samarbete med hyresvärden medverka i planeringen av huset, uthyrningen av 
lägenheterna till sina medlemmar och bättre anpassa lägenheternas standard efter 
hyresgästernas önskemål. Det ska också sägas att hyresmodellen är den vanligaste av 
modellerna.32

Ägarmodellen  
Skillnaden gentemot hyresmodellen är att i detta fall äger föreningen huset, eller husen som 
upplåtes med kooperativ hyresrätt. Föreningen kan antingen ha varit delaktig i att som 
beställare eller byggherre, producera nya hus, eller förvärva en befintlig fastighet.33 Om 
föreningen väljer att äga fastigheten, finns det ju ingen annan ägare att erlägga hyra till. 
Istället kommer fastighetens kapitalkostnader att utgöra den största utgiften. Denna modell 
ger föreningen ännu större möjligheter att råda över sina kostnader och boendevillkoren i 
övrigt, samtidigt som kraven på föreningens ekonomi, kompetens och långsiktighet blir större.
Hyressättningen kommer styrelsen på samma sätt som i hyresmodellen att ansvara för genom 
de regler som föreskrivs i stadgarna, med den skillnaden att man inte behöver ta någon hänsyn 
till lägenheternas bruksvärde enligt hyreslagen. Det blir istället föreningens ekonomi som blir 
avgörande för hur hög hyran skall vara.34

Överlåtelserna i ägarmodellen sker efter ”konsum-modellen”. Det innebär att den som lämnar 
föreningen har rätt att få tillbaka sin insats, om den tillträdande medlemmen betalar insatsen.35

  
32 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
33 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
34 www.boverket.se (februari 2005) Bygga och bo i kooperativ hyresrätt- En handbok för tillskapande av nya 
bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar
35 Victorin, A (2003) Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt



12

2.4.4 Förvaltning
En av de stora och mest avgörande skillnaderna mellan kooperativ hyresrätt och vanlig
hyresrätt är självförvaltningen.

Boendeformen är ägnad att ge förutsättningar för en bättre boendemiljö med större inslag av 
boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt. Ökad självförvaltning ger bättre 
möjligheter att anpassa boendet till hyresgästernas särskilda önskemål.36 De besparingar som 
föreningen gör genom att hålla nere förvaltningskostnaderna, genom t.ex. varsamhet eller 
medlemmarnas eget arbete, kommer medlemmarna till godo genom lägre hyra eller i form av 
en förening med stabilare ekonomi. En kooperativ hyresrättsförening har därför stora 
möjligheter att mobilisera hyresgästerna för att väl vårda fastigheten och skapa en 
kostnadseffektiv förvaltning.37

En hög grad av egenförvaltning sänker kostnaderna men ställer högre krav på 
bomedlemmarnas kunskaper och engagemang jämfört med att föreningen köper in 
förvaltningstjänsterna. Väljer föreningen att upphandla förvaltningen, blir det styrelsens 
uppgift att teckna avtal samt att regelbundet säkerställa kvaliteten på den upphandlade 
tjänsten.38

Genom denna närhet mellan hyresgästen och föreningen bör man alltså kunna uppnå en 
effektivare förvaltning. Hyresgästernas delaktighet i boendet kan bidra till en större social
gemenskap och, i positiv bemärkelse, social kontroll. Detta bör leda till en ökad omsorg om
boendemiljön och därmed också till minskat slitage. Genom förbättrad boendedemokrati och 
större social gemenskap ökar också tryggheten i boendet.39

Tabell 2. I en undersökning gjord av Institutet för bostads- och Urbanforskning vid Uppsala universitet (nov 
2004), har svenska folket fått ta ställning till vilken upplåtelseform som man skulle föredra om man fritt fick 
välja.40

  
36 www.boverket.se (februari 2005) Bygga och bo i kooperativ hyresrätt- En handbok för tillskapande av nya 
bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar
37 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
38 www.boverket.se (2004) Renässans för självbyggeri
39 www.boverket.se (februari 2005) Bygga och bo i kooperativ hyresrätt- En handbok för tillskapande av nya 
bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar
40 www.vitanovis.se (2007-05-22)
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2.4.5 Ekonomi
I anslutning till att riksdagen antog lagen om kooperativ hyresrätt, ändrades därför statens 
villkor för bostadskrediter. En kooperativ hyresrättsförening vilken förvärvar en fastighet eller 
bygger en ny, kan i dag få en kreditgaranti utfärdad av Bostadskreditnämnden, BKN. Denna
garanti uppgår till högst 95 % av fastighetens marknadsvärde, räknat på det pantbrev vilket 
har det bästa förmånsvärdet. Denna förordning, (SFS 1991:1924), ändrades i augusti 2002 
varefter dessa nya regler särskilt gäller för kooperativa hyresrättsföreningar.

Föreningens ekonomi bygger på de hyror, insatser och avgifter som föreningen får in från 
medlemmar och hyresgäster. 

2.4.5.1 Medlemsinsats
Inom den kooperativa hyresrätten finns det två olika slags insatser, medlemsinsats och 
upplåtelseinsats. Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats, vilken 
regleras i stadgarna. Medlemmen har alltid rätt att få tillbaka samma belopp som denne betalat 
i insats/er när medlemskapet upphör. Det är fullt möjligt att ha fler medlemmar än lägenheter i 
huset, då det saknas en fast koppling mellan andelsrätten och nyttjanderätten till en lägenhet. 
Härigenom kan föreningen organisera en kö bland medlemmar, om det finns flera som vill 
invänta en ledig lägenhet i huset. Möjligheten att dela upp insatsen i dels en medlemsinsats 
och en upplåtelseinsats, gör att medlemsinsatsen kan sättas till ett belopp som möjliggör ett 
köande, och där upplåtelseinsatsen sätts till ett belopp som tillförsäkrar föreningen erforderligt 
kapitaltillskott för föreningens kapitalutgifter från de medlemmar som bor i huset. Om 
medlemmen säger upp sitt medlemskap, är det detsamma som att man sagt upp sitt 
hyresavtal.41

2.4.5.2 Upplåtelseinsats
Det är föreningen själv som beslutar om storleken på insatsen. De insatser som medlemmarna 
betalar, syftar till att ge föreningen det kapital som behövs för att föreningen långsiktigt skall 
klara sina ekonomiska åtaganden. Det kommer därför att skilja sig åt mellan föreningar, 
beroende på om de blockhyr eller äger huset. I nyproduktion kommer insatsen att finansiera 
del av topplånet. Insatser och hyror blir då kommunicerande kärl, högre hyror kan ge lägre 
insatser och vice versa.42 Upplåtelseformen skall vara spekulationsfri, därmed har inte den 
upplåtelseinsats som föreningen tar ut någon koppling till lägenhetens tänkta marknadsvärde, 
såsom inom bostadsrätten. I normalfallet blir insatserna därför väsentligt lägre för den 
kooperativa hyresrättslägenheten.43

2.4.5.3 Hyra
Vad det gäller hyran för en lägenhet så bestäms den traditionellt sätt efter
bruksvärdesmetoden, men så är inte fallet i en kooperativ hyresrättsförening. Där grundar sig 
hyran på vad som står i föreningens stadgar samt dess ekonomi och utifrån det bestämmer 
föreningen själv hyran för de enskilda lägenheterna.44 Problemet är bara att det är långtifrån 
säkert att hyresnämnden kan anföra synpunkter på hyran eller övriga villkor med tanke på att 
bruksvärdesreglerna inte gäller i en kooperativ hyresrättsförening. Dock kan medlemmarna 
begära hyresnämndsprövning när det gäller övriga villkor.45

  
41 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
42 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
43 www.boverket.se (februari 2005) Bygga och bo i kooperativ hyresrätt- En handbok för tillskapande av nya 
bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar
44 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
45 Victorin, A (2003) Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt
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Som nämnts tidigare finns det en naturlig koppling mellan föreningens insatser och hyrans 
storlek. Hyrorna för de enskilda lägenheterna bör ju helst vara lägre än hyran för likvärdiga 
hyresrättslägenheter på orten, om det även tillkommer en insats. Kostnader för skötsel, drift 
och service kan skifta, och då blir det en viktig uppgift för styrelsen att fastställa rättvisa 
hyror.46

Det är också meningen att hyran som lägenhetsinnehavaren betalar skall kunna kopplas till 
den hyra som föreningen avkrävs av fastighetsägaren.47

2.4.5.4 Serviceavgift
Denna avgift syftar till att finansiera t.ex. administrationen av ett kösystem, 
medlemsinformation eller andra löpande åtaganden som bör delas lika av alla medlemmar.  
Om sådana kostnader skulle bakas in i hyran, kunde det lätt uppfattas som orättvist av den 
mindre grupp medlemmar som hyr lägenheter. Även detta högsta belopp skall anges i 
stadgarna.

2.4.6 Juridik
En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening, men av särskilt slag, på samma 
sätt som bostadsrättsföreningar. Det innebär att lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) 
endast är tillämplig i de delar som det finns hänvisningar från lagen om kooperativ hyresrätt.
Således kan t.ex. inte en kooperativ hyresrättsförening uppta några förlagsinsatser som en 
ekonomisk förening annars har möjlighet till. Å andra sidan har registrerade kooperativa 
hyresrättsföreningar en väsentligt tydligare och hållbarare juridisk plattform när det gäller att 
reglera hyresgästers rättigheter och skyldigheter, hyressättning och bruksvärde mm, än vad en 
ren ekonomisk förening skulle ha haft. De hyresrättsliga frågor som berör kooperativa 
hyresrättsföreningar utgår från hyreslagen, (JB 12 kap), medan de avvikelser som endast berör 
föreningarna regleras i lagen om kooperativ hyresrätt.48 Kooperativa hyresrättsföreningar 
styrs även av lagen om ekonomiska föreningar.49  

2.4.6.1 Grundläggande bestämmelser
En kooperativ hyresrättsförening är en förening med ändamål att upplåta bostadslägenheter 
med hyresrätt till sina medlemmar. Antalet bostadslägenheter som föreningen avser att 
upplåta skall vara minst tre. Föreningen skall även kunna ha medlemmar som inte innehar 
någon hyresrätt hos föreningen.50

En upplåtelse med kooperativ hyresrätt skall avse en bostadslägenhet i ett hus som föreningen 
äger eller en bostadslägenhet som föreningen hyr av husets ägare. Upplåtelsen får även 
omfatta mark som ligger i anslutning till huset, om marken skall användas som komplement 
till nyttjandet av huset eller en del av huset. Upplåtelsen kan ske endast till den som är 
medlem i föreningen.51

  
46 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
47 Victorin, A (2003) Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt
48 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
49 www.boverket.se (2004) Renässans för självbyggeri 
50 Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt, Kap,1§3
51 Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt kap1, §4
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En kooperativ hyresrättsförening skall vara registrerad. För registrering krävs att föreningen 
har minst tre medlemmar, att den antagit stadgar och att den har utsett en styrelse och minst 
en revisor.52

2.4.6.2 Skillnader mellan kooperativ hyresrätt och vanlig hyresrätt
Skillnader mellan dessa båda lagrum är bl. a att den kooperativa hyresrättsföreningen har 
ansvaret för lägenhetsunderhållet och fastställande av hyra för lägenheterna. Överlåtelse av 
hyresavtal, uthyrning i andra hand, ändring av hyresvillkor och förverkande av hyresrätten 
utgår således från hyreslagens bestämmelser, men vissa undantag görs med hänsyn till 
föreningsansvaret. Således måste en inflyttande hyresgäst begära medlemskap i föreningen för 
att kunna byta till sig en lägenhet.53

Hyreslagen: En bostadshyresgäst har ett så kallat direkt besittningsskydd, vilket innebär att 
huvudregeln är att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet vid uppsägning. Om 
hyresgästen inte avflyttar efter uppsägning, måste hyresvärden hänskjuta frågan till prövning 
vid hyresnämnden, där utgångspunkten är att hyresrätten ska bestå.

LKH: I princip har den kooperative hyresgästen ett direkt besittningsskydd på samma sätt som 
enligt Hyreslagen. Det kan dock föreligga förverkandegrund om hyresgästen på ett flagrant 
sätt bryter mot föreningens stadgar, exempelvis personliga åtaganden.54

Hyreslagen: Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall hyran fastställas 
till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre än 
hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.55

LKH: För ett blockhyresavtal mellan en fastighetsägare och föreningen gäller 
bruksvärdeshyra. När det gäller hyran i relationen mellan föreningen och den kooperative 
hyresgästen, bestäms den enligt grunder som ska vara fastställda i stadgarna. Hyran fastställs 
av styrelsen i enlighet med dessa grunder. I motsats till bestämmelserna i Hyreslagen kan den 
kooperative hyresgästen därmed inte få hyrans skälighet prövad av hyresnämnd.56

Hyreslagen: På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, 
tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är 
fullt brukbar för det avsedda ändamålet.57

Lagen om kooperativ hyresrätt: Om föreningen i sina stadgar har bestämt att en kooperativ 
hyresgäst på egen bekostnad ska hålla sin lägenhet eller den mark som ingår i upplåtelsen i ett 
visst skick, gäller detta istället för 12 kap 15§ jordabalken. Hyresgästen kan heller inte göra 
gällande de sanktioner som avses i 12 kap. 16§ jordabalken.58

Hyreslagen: Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, 
tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har 
hyresvärden rätt till ersättning för skadan.59

  
52 Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt, Kap2 §1
53 Malmgren, L. (januari 2005) Kooperativ hyresrätt i Sverige- En orientering om modeller och möjligheter
54 www.boverket.se (2004) Renässans för självbyggeri
55 Jordabalken kap 12, §55, 1stycket
56 www.boverket.se (2004) Renässans för självbyggeri
57 Jordabalken kap. 12, §19
58 Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt, Kap 3, §3
59 Jordabalken kap. 12, §24, 1 stycket
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Lagen om kooperativ hyresrätt: När en kooperativ hyresrätt har vidtagit en åtgärd med stöd av 
12 kap. 24a § jordabalken gäller, istället för vad som sägs i den paragrafens första stycke 
andra meningen, att föreningen har rätt till ersättning för skada som beror på att åtgärden inte 
är fackmässigt utförd eller på annat sätt otillfredsställande.60

2.4.6.3 Utveckling och förbättring av den kooperativa hyresrätten 

Upplåtelseinsatsen 
En vanlig fråga är varför inte upplåtelseinsatsen ska kunna indexregleras eller uppräknas på 
något annat sätt. Boverket har kommit fram till att upplåtelseformen kooperativ hyresrätt ska 
vara en spekulationsfri form av boende och att den därigenom alltid ska kunna kallas för 
allmännyttig och bl.a. kunna komma ifråga för kommunal marktilldelning i likhet med 
kommunala bostadsföretag. Riktmärket för en upplåtelseinsats bör enligt Boverkets förslag 
ligga runt 100 000 kr för en normallägenhet. Boverket anser emellertid att det ska vara möjligt 
att därutöver betala in en högre frivillig upplåtelseinsats och med denna kunna reducera sin 
årshyra.

Uppskovsavdrag 
En sådan högre upplåtelseinsats, som nämnts ovan, kan ha sitt ursprung från en vinst från en 
försäljning av en bostadsrätt eller småhus. I sådana fall anser Boverket att uppskovsavdrag 
ska kunna få göras enligt 47 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed undviker man att 
den kooperativa hyresrätten blir negativt särbehandlad i förhållande till bostadsrätten och 
äganderätten.

Schablonbeskattning  
En kooperativ hyresrättsförening som äger huset vars lägenheter de hyr ut till sina medlemmar 
enligt den så kallade ägarmodellen beskattas enligt schablonbeskattningsprincipen 
(Inkomstskattelagen 39 kap. 25 §). Om föreningen blockhyr lägenheterna från ett 
bostadsföretag, saknas idag särskilda beskattningsregler. Boverket föreslår att 
Inkomstskattelagen ändras på sådant sätt att kooperativa hyresrättsföreningar vilka blockhyr 
minst tre lägenheter, skall beskattas på motsvarande sätt som privatbostadsföretag, så som 
bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar enligt ägarmodell. Med den 
skillnaden att föreningen som intäkt tar upp motsvarande andel av fastighetens taxeringsvärde 
som blockhyresavtalets omfattning av fastigheten utgör. På detta sätt skulle en kooperativ 
hyresrättsförening enligt hyresmodellen inte missgynnas i förhållande till ägarmodellen eller 
bostadsrättsföreningen.61

Övrigt
Föreningslagens regler om återbetalning av medlems- och upplåtelseinsatser är formulerade 
utifrån andra förutsättningar och inte anpassade till denna speciella bostadsmarknad. Det kan 
gå upp till 18 månader innan en avflyttad medlem återfår sin insats, vilket blir orimligt om 
insatsen skall användas till ett nytt boende. En möjlighet att återbetala insatser inom tre 
månader från avflyttning skulle stärka upplåtelseformen.

Förutom oklara beskattningsregler för föreningar enligt hyresmodell finns även vissa 
oklarheter vad det gäller hantering av överskott och fondering.62

  
60 Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt, Kap 3, §9
61 www.boverket.se (2004) Renässans för självbyggeri
62 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
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2.4.7 Den kooperativa hyresrättens styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot

Styrkor
Det spekulationsfria boendet är en stor styrka i den kooperativa hyresrätten. Den andra 
tydligaste styrkan med den kooperativa hyresrätten, är att den medverkar till att öka 
boendedemokratin och ger hyresgäster större påverkansmöjlighet över boendet och 
boendekostnaderna. Just kombinationen av det spekulationsfria inslaget vilket idag mest 
associeras med allmännyttan, tillsammans med den ökande boendedemokratin, som mest 
förknippas med bostadsrättens föreningsform, gör denna upplåtelseform unik i sig. 
En undersökning visar även att den kooperativa hyresrätten till viss del stärker hyresgästers 
inflytande. Att kunna påverka sitt boende är också en viktig del i den kooperativa hyresrätten. 
Då är det väldigt viktigt att visa engagemang. Viljan till engagemang, om det skulle påverka 
boendekostnaderna, ger ett högt balansvärde, vilket är högst bland just hyresgäster. 
Kombinationen av ett spekulationsfritt boende med ökad boendedemokrati och 
påverkansmöjlighet verkar således som den kooperativa hyresrättens absoluta styrka. 

Svagheter
En del kommer att uppfatta låga upplåtelseinsatser som inte kan räknas upp, som en svaghet i 
jämförelse med den värdetillväxt som skett inom bostadsrätten. Andra kan uppfatta 
förväntningarna på ett mer aktivt deltagande i självförvaltning som en betungande del i 
jämförelse från vad hyresrätten erbjuder. 

Hot
Det mest avgörande hotet mot den kooperativa hyresrättens utvecklingsmöjligheter ligger i 
den bristande kunskap som finns i ämnet, både hos hyresgäster och bland intressenter. 
Hyresgästers okunskap leder till att upplåtelseformen inte efterfrågas i den omfattning som 
skulle vara fallet om fler hade kunskap om dess styrkor och möjligheter. Finns det ingen 
efterfrågan, tas inte initiativ till att skapa kooperativa hyresrätter av fastighetsägare eller 
entreprenörer. Med allt för få konkreta exempel, ökar också tveksamheten inför den 
kooperativa hyresrätten bland kreditgivare.

Möjligheter
För att den kooperativa hyresrätten skall utvecklas till ett seriöst komplement till de övriga tre 
upplåtelseformerna, måste det visas en tydlig efterfrågan på detta boende. Eftersom 
upplåtelseformen i stort är helt okänd bland hyresgäster gör att det inte går att dra några 
riktiga slutsatser om den faktiska efterfrågan på upplåtelseformen utifrån det tillstånd som 
råder idag. Man kan dock konstatera att de nyproducerade lägenheter som upplåtits med 
kooperativ hyresrätt under senare år, har varit starkt efterfrågade. Anledningen till att det lilla 
antalet byggherrar som hittills valt att satsa på kooperativ hyresrätt är de oklarheter i 
regelverken eller den bristande kunskapen som råder bland entreprenörerna.63

  
63 www.boverket.se (Mars 2005) Kooperativa hyresrätter- Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen
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2.5 Bidrag  

2.5.1 Räntebidrag
Räntebidragssystemet började tillämpas 1993, enligt i huvudsak de regler som fortfarande 
gäller.

Stöd enligt det nuvarande räntebidragssystemet utgick ursprungligen till byggande av såväl 
egnahem som bostäder upplåtna med hyresrätt och bostadsrätt. Systemet var dock så utformat 
att stödet till egnahemmen successivt fasades ut.64 På motsvarande sätt minskade årligen 
stödet till ny- och ombyggnad av övriga bostäder för att i början av 2000-talet ha nått den 
stödnivå som nu tillämpas.

Bidrag lämnas nu med ett belopp som motsvarar 30 % av ett beräknat teoretiskt räntebelopp. 
Räntebeloppet beräknas genom att ett bidragsunderlag multipliceras med en subventionsränta 
som bestäms med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna 
kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med fem års löptid. 

Den nya regeringen som tillträdde hösten 2006 ser att dessa eviga bidrag har inneburit att en 
alltmer orimlig situation uppstår när en växande andel av landets fastigheter ges löpande 
subventioner.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att riksdagen skall godkänna formerna för en 
avtrappning av den statliga bostadsbyggnadssubventionen.
Förslaget innebär att ett projekt måste ha påbörjats senast den 31 december 2006 för att kunna 
beviljas räntebidrag. Ansökan om räntebidrag skall ha kommit in senast den 30 juni 2007.
Vad gäller redan beviljade räntebidrag föreslår regeringen att en utfasning påbörjas år 2007 
med sikte på att inga räntebidrag kommer att beräknas efter utgången av år 2011. 
Avtrappningen förutsätts ske i något olika takt beroende på om fastigheterna betalar 
fastighetsskatt eller inte. Detta sker genom en koppling till fastigheternas värdeår, som är ett 
skatterättsligt begrepp med betydelse för fastighetsskatteuttaget. Fastighetens värdeår när 
avtrappningen börjar år 2007 blir avgörande för i vilken takt den enskilda fastigheten fasas ut 
ur räntebidragssystemet. För projekt som beviljats räntebidrag föreslås gälla en 
avtrappningsmodell enligt nedanstående tabell. Projekt som färdigställs efter år 2006 föreslås 
fasas ut enligt tabellen beroende av sitt värdeår alternativt färdigställandeår.65

Tabell 3. Utfasning av räntebidrag (Bidragsandel 2007-2012 angiven i procent)

Detta förslag antogs av riksdagen den 6 december 2006. 

  
64 www.riksdagen.se Proposition 2006/07:43
65 www.regeringen.se (2007-04-16) 2007 års ekonomiska vårproposition 
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2.5.2 Investeringsbidrag och investeringsstimulans
Utöver de räntebidrag som nu avskaffats, har det funnits ett investeringsbidrag. Detta bidrag 
är ämnat för byggande i nya områden med bostadsbrist. Bidragets storlek är beroende av 
storleken på det bidragsunderlag som används vid beräkning av räntebidraget för projektet 
samt av var i landet byggnaden uppförs. De finns också en så kallad investeringsstimulans för 
byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder. Detta stöd, som förutsätter att 
projektet även får räntebidrag, utgår i någon form av kreditering på mottagarens skattekonto 
och motsvarar skillnaden mellan den mervärdeskatt som fastighetsägaren betalat och den skatt 
som skulle utgått om skattesatsen i stället varit 6 %. Precis som investeringsbidraget är 
investeringsstimulansen tidsbegränsad till utgången av år 2006. 66

  
66 www.riksdagen.se (2006-04-06) Proposition 2005/06:100 s.143
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3 Metod 
Detta kapitel förklarar på vilket sätt vi har arbetat för att uppfylla uppsatsens syfte. Valet av 
metod påverkar hur insamling, behandling och sammanställning av data gjorts. Därtill 
beskrivs validitet och reliabilitet av den data som under loppets gång använts.

3.1 Metodansats
Metodiken anger vilka tillvägagångssätt som ska användas för att kartlägga verkligheten. 
Metoden för datainsamling kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ. Både kvantitativ och 
kvalitativ data är empiri (data om verkligheten) men kvalitativ data handlar om ord medan 
kvantitativ data är empiri i form av siffror.67

En kvalitativ ansats bör väljas då man eftersträvar en mångsidig beskrivning av hur människor 
förstår och uppfattar en situation. Samt när problemställningen är oklar och behöver utforskas 
närmre. Fördelen med en kvalitativ ansats är öppenheten, forskaren har inte i förväg bestämt 
vad han eller hon ska leta efter, vilket ofta leder till att datainsamlingen blir mångsidig. Det 
finns också en hög intern giltighet i en kvalitativ ansats, forskarna påtvingar inte de 
undersökta fasta frågorna med givna svarsalternativ. Dessutom är kvalitativa ansatser relativt 
flexibla. Utgångspunkten är ju att de finns en problemställning som vi vill belysa. Men denna 
problemställning kan ändras efter hand som vi får reda på mer. Vi kan gå tillbaka och ändra 
under problemställningen och datainsamlingsmetoden, processen blir alltså interaktiv. Man 
upptäcker då också att gränsen mellan datainsamling och analys är oklar och vag i kvalitativa 
ansatser. Vi analyserar data under tiden som vi får in dem, och gör sedan utifrån denna analys 
ändringar i den fortsatta datainsamlingen.68

Figur 1. Den kvalitativa undersökningsprocessen som interaktiv process.68  

  
67 Eriksson, L T. (2006) Att utreda, forska och rapportera
68 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför?
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Den största nackdelen med en kvalitativ ansats är att den är väldigt resurskrävande. De 
ingående intervjuer som utförs tar oftast lång tid, det leder då ofta till en mindre mängd 
respondenter. Vi måste alltså göra ett val där vi prioriterar många variabler framför många 
enheter, en så kallad intensiv utformning, i motsats till hur man arbetar i den kvantitativa 
ansatsen. Det finns två anledningar till att utföra en intensiv utformning, dels är de mycket 
lämpligt för att belysa en problemställning där vi är intresserade av djup, nyanser och 
förhållandet mellan individ och kontext. Men också en pragmatisk anledning, att kvalitativa 
ansatser är resurskrävande både under datainsamlingen och under analysfasen. Det finns inte
resurser att genomföra många intervjuer och inte någon kapacitet att analysera stora mängder 
ostrukturerad information. Därmed blir kvalitativa metoder ofta intensiva genom att man 
väljer ut ett eller några få fall eller ett fåtal enheter.

En annan stor nackdel är att den stora mängden information man får in kan vara svår att tolka, 
data är ostrukturerat och det är svårt att dela in i kategorier. Utformningen är alltså komplex.69

Den största skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats är hur öppen forskaren är 
för nya inslag och oväntad information under datainsamlingens gång. Kvantitativa studier är 
inte så mottagliga för ny information som ej är känd i förväg medan kvalitativa ansatser ger 
den öppenhet och flexibilitet som krävs vid utforskning. Kvalitativa metoder har i regel inte 
som mål att säga om det generella eller typiska, utan är istället inriktade på att ta reda på de 
unika och speciella.70

3.2 Val av ansats
En kvalitativ ansats bör väljas när man vill vara öppen för oväntade händelser, för nya 
impulser och när vi skall utveckla nya teorier och hypoteser. Det underlättar också betydligt 
när man inte har så mycket kunskap om det som skall undersökas, problemställningen är
oklar. En kvalitativ ansats är också i regel avsedd att få fram hur människor tolkar och förstår 
en given situation.71

När vi skall bestämma oss för vilken ansats vi ska välja bör detta bestämmas utifrån studiens 
problemställningar som kan göras i tre dimensioner. Om problemställningen är förklarande 
(kausal) eller beskrivande (deskriptiv), om problemställningen är oklar eller klar, samt om 
avsikten är att kunna dra generella slutsatser.72

En problemställning som är beskrivande betyder att forskaren vill bilda sig en uppfattning av 
hur situationen ser ut vid en viss tidpunkt eller hur utvecklingen över tiden sett ut. En 
förklarande innebär däremot att forskaren letar efter orsaker till någonting som har inträffat. 
De vi skall försöka göra är att beskriva fenomen, och försöka ge ökad kunskap om ämnet vi 
forskar i. 

I vårt fall är problemställningen ganska så oklar. Det betyder att vi har begränsade 
förkunskaper om det som avses undersökas. Det leder i sin tur till en utforskande (explorativ) 
problemställning.

En generalisering innebär att forskaren eftersträvar att utifrån ett mindre antal stickprov kunna 
dra generella slutsatser och uttala sig om många fler än de som ingår i stickprovet. Men för att 

  
69 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför?
70 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder
71 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför?
72 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför?
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kunna utföra detta måste stickprovet vara representativt för dem som avses generaliseras.73

Denna uppsats har inte som huvudsyfte att dra generella slutsatser, men beroende på 
resultaten av datainsamlingen kan det vara uppenbart att vissa slutsatser kan ursköljas, 
åtminstone inom vissa områden.

I vårt fall har vi valt en intensiv uppläggning, vilket innebär att vi koncentrerar oss på ett fåtal 
respondenter men vi skapar en djup och så nyanserad information som möjligt. 

Alla dessa fördelar som nämnts leder oss fram till att en kvalitativ ansats är den som lämpar 
sig bäst för vårt syfte.

3.3 Datainsamling
För datainsamling finns det två huvudtekniker. Den ena är primärinformation där författaren 
själv samlar in den fakta som behövs. Det andra är sekundärinformation där befintlig och 
tillgänglig information finns från tidigare undersökningar och intervjuer.74 I denna uppsats har 
vi använt oss av de båda teknikerna för datainsamling.

3.3.1 Primärdata
Av forskaren själv insamlad information till syfte för den egna uppsatsen kallas för 
primärdata.75 Vid en kvalitativ ansats fås denna information vanligast genom intervjuer av 
olika slag, såsom personliga intervjuer och telefonintervjuer. För att samla in primärdata har 
vi valt att göra besöksintervjuer med 4 olika personer. Två som representerar bostadsföretag 
och två som är boende i kooperativ hyresrätt.

Fördelen med primärdata och dess insamlingsmetoder är att informationen är relevant just till 
uppsatsen. Besöksintervjuer har en fördel med att det blir enklare att ställa följdfrågor och 
även inväga kroppsspråk för vidare förståelse av svaren. Nackdelen är dock att denna metod 
är resurskrävande.76

3.3.1.1 Urval av respondenter
För att samla in primärdata och för att uppfylla syftet med uppsatsen har vi valt att intervjua 
personer som representerar bostadsföretag och personer som bor i kooperativ hyresrätt. Detta 
för att se hur kooperativ hyresrätt uppfattas ur fastighetsföretagets, såväl som den boendes 
synpunkt.

Urvalet av respondenter, deras befattning och koppling till kooperativ hyresrätt anges nedan:
Robert Hörnquist, VD, Varberg bostads AB (Allmännyttigt bostadsbolag)
Gunnar Eriksson, boende, Vindragaren (kooperativ hyresrättsförening i Varberg)
Lennart Oliv, VD, Mölndalsbostäder (Allmännyttigt bostadsbolag)
Anna-lisa Hansén, boende, föreningen BiG (kooperativ hyresrättsförening i Mölndal)

De olika respondenterna har vi funnit genom att vi läst utredningar från Boverket om 
kooperativa hyresrättsföreningar. Därefter har vi kontaktat fastighetsföretagen som hyr ut 
fastigheterna. Därigenom har vi blivit lotsade till boende som gärna berättade om sina 
föreningar.

  
73 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför?
74 Arbnor, I., Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära
75 Arbnor, I., Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära
76 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder
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Att alla våra respondenter är kopplade till den så kallade hyresmodellen av kooperativ 
hyresrätt har förklaring till att denna form är störst i Sverige. Ägarmodellen är ovanlig här, 
därför har det blivit så.  
Det var viktigt för oss att hitta personer med god kunskap om ämnet. Därför blev det naturligt 
att intervjua personer som är beslutsfattare i fastighetsföretag med kooperativ hyresrätt i 
fastighetsbeståndet. 

3.3.1.2 Intervjuernas genomförande
Enligt avgränsningarna har vi med våra intervjuer valt att koncentrera oss på den svenska 
västkusten. Detta för att kunna utföra besöksintervjuer. Även om Sveriges största kooperativa 
hyresrättsförening finns i Stockholm tror vi att intervjusvaren från våra respondenter kan 
beskriva verkligheten och belysa tendenser och trender för den kooperativa hyresrätten.
Genom att använda förbestämda intervjufrågor i en mall fick vi frågat det vi åsyftade. 
Intervjuerna byggdes på allteftersom följdfrågor ställdes.   

Intervju med Robert Hörnquist, gjordes den 3 april i Varberg. De övriga intervjuerna med 
Anna-Stina Hansén, Lennart Oliv och Gunnar Ericson gjordes den 25 april.

3.3.1.3 Sammanställning av intervjuresultat
Alla intervjuer spelades in på diktafon och transkriberades ner i text. Efter det sammanställdes 
intervjusvaren i en löpande skrift. Liknande upplägg och rubriker i empirin gjordes för att 
enklare kunna urskilja svar och jämföra de olika intervjusvaren. 

3.3.2 Sekundärdata
Information som inte är direkt insamlad av forskaren utan kommer från tidigare forskning och 
undersökning i form av litteratur och utredningar kallas för sekundärdata. Med denna 
information gäller det att inta en kritisk förhållning till innehållet. Även att syftet från tidigare 
forskning ofta avviker från forskarens egna avsikter.77

Vår information från sekundärdata kommer framförallt från litteratur, artiklar och utredningar 
som vi hittat genom att söka i olika databaser, Internet och bibliotekskataloger. 
Vi märkte snabbt att ämnet var högaktuellt och framförallt artikelhögen fylldes på snabbt, 
vecka efter vecka. Även om allt inte var med utgångspunkt på kooperativ hyresrätt utan mer 
handlade om slopade bidrag och om avskaffandet av stopplagen fann vi ändå information om 
bakgrunden till vår problemställning. 

Genom en kritisk syn av innehållet av artiklarna har vi inhämtat åsikter, tendenser och 
framtidstro hos författarna, men inte lagt så stor vikt eller tilltro till innehållet eftersom det i 
många fall uppstått åsiktsskiljaktigheter. Litteratur och utredningar däremot känns reliabla. 
Den litteratur vi använt oss av, och som vi även känner tilltro till, kommer från statliga 
utredningar (SOU) och litteratur om allmänt kända former och fakta. Aktuella utredningar om 
kooperativ hyresrätt från Boverket och deras olika samarbetspartners känner vi stor tilltro till 
och har även grundat stora delar av vår teoretiska referensram kring deras forskning.     

Sekundärdata har givit oss ökad kunskap och förståelse i ämnet som vi sedan har använt oss 
av i intervjuer och analys av primärdata.

  
77 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför?
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3.4 Reliabilitet
Reliabilitet står för tillförlitlighet och trovärdighet. Det betyder att undersökningen måste gå 
att lita på, vilket innebär att forskaren vid insamling av data måste ta hänsyn till information 
som delgivs kan vara snedvriden beroende på uppgiftslämnarens personliga bedömningar och 
potentiella egenintressen. För att studien skall vara användbar måste följaktligen 
informationen vara tillförlitlig, och det kan uppfyllas om den inte innehåller grundläggande 
felaktigheter och ej är förvriden.78

Våra intervjuer är mycket viktiga då uppgiftslämnarens kunskap i ämnet påverkar i stor 
omfattning tillförlitligheten i informationen. Därför har vi i yttersta mån försökt använda oss 
av uppgiftslämnare med gedigen kunskap i ämnet. Det är också en anledning därför vi valt 
datainsamling med stor omsorg för att få så tillförlitlig information som möjligt. De har visats 
i en del forskning att större tillit sätts på de källor som står nära händelsen. Det beror på att ju 
längre ifrån förstahandskällan forskaren befinner sig, desto större plats för personliga 
bedömningar.79

Reliabiliteten är dock vid en kvalitativ ansats ganska svår att fastställa.80

Vi har vid intervjuerna försökt att formulera frågorna så att svaren blir mer nyanserade och av 
mer diskuterande karaktär, så att våra respondenter fått berätta så fritt som möjligt. Vi har 
även skickat empirin till våra respondenter för verifiering och godkännande.

3.5 Validitet
Validitet står för giltighet och relevans. Det innebär att forskaren faktiskt mäter det som 
önskas mäta, men också att det forskaren har mätt uppfattas som relevant.81

Vi har hela tiden under vår undersökning sett tillbaka till vårt syfte och frågeställningar för att 
finna relevanta teorier som motsvarar dessa. Detta finner vi i viss grad har ökat validiteten i 
vår undersökning.

En viktig sak att poängtera är de fall vi använt oss av tidningsartiklar och tidskrifter från 
media som kan stå för en viss politisk ideologi, så här har vi lagt extra stor vikt på att vara 
objektiva genom att studera och jämföra ett flertal olika källor. Tron är därför att de källor vi 
valt att använda oss av inte inverkar på uppsatsens relevans och tillförlitlighet i någon större 
utsträckning.

  
78 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder
79 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer
80 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjuv
81 Bryman, A., Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder
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4 Empiri
De intervjusvar vi fått in sammanställs i detta kapitel. För att få en strukturerad bild av 
empirin redovisas respondenternas svar var för sig med indelning under samma rubriker.
Kapitlet börjar med att redovisa fastighetsbolagens svar följt av de båda föreningarnas. 

4.1 Varbergs bostads AB
Varbergs Bostads AB ägs till 100 % av Varbergs stadshus AB. Varbergs stadshus AB är ett av 
Varbergs kommun helägt dotterbolag. Verksamheten består av uthyrning och förvaltning av 
bostäder och lokaler. Företaget har 91 anställda. Vid årsskiftet 05/06 förvaltades ca 6.700 
hyresobjekt varav ca 5.000 lägenheter. Den vägda ytan uppgår till 367.000 m² Varbergs
Bostads AB visade år 2006 ett positivt resultat på 8944 tkr och en likviditet på 30.1%.

4.1.1 Kooperativ hyresrätt
Varbergs Bostad AB har tolv års erfarenhet av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och var 
ett av de första fastighetsbolagen i Sverige som satsade på denna upplåtelseform. Varbergs 
Bostad har sammanlagt fyra olika kooperativa föreningar som blockhyr ett antal fastigheter av 
bolaget och det är allt ifrån barnfamiljer till äldre som bor där. Företaget tyckte att det verkade 
vara en intressant mellanväg mellan hyresrätt och bostadsrätt samtidigt som det verkade vara 
en valfrihet som kunde intressera olika aktörer på marknaden. 

Väljer ett fastighetsbolag att uppföra fastigheter med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt 
finns en del att tänka på. Till och börja med bör en marknadsstudie göras så man vet hur 
marknaden ser ut och hur stort intresset är för boendeformen. Man bör också tänka på att 
planera väldigt mycket samt att inte överdriva det kollektiva tänkandet alltför mycket.

Det är många som ser den kooperativa hyresrätten som ett äldreboende med mycket 
gemensamma utrymmen. Det finns sådana föreningar men den idén har Varbergs Bostad 
aldrig riktigt trott på. Frågan är om man vill använda dessa utrymmen säger Robert Hörnquist. 
Det blir också de boende som får betala för detta. Finns det t.ex. 10 lägenheter och en 
gemensam yta på 100 kvm får de betala för 10 kvm extra. Företaget tror helt enkelt inte att 
man måste ha en organiserad fritid tillsammans för att få en bra gemenskap. Deras objekt är 
heller inte så stora, mellan 20-30 lägenheter, vilket gör att det blir en bättre gemenskap. 
Robert Hörnquist menar att man bygger dessa utrymmen för att, som han uttrycker det ”det 
ska verka bra”. Det kan bara bli dyrare att bygga på det viset, om man inte ersätter alla kök 
med ett stort kök, men det är det nog ingen som vill. Han är också ganska säker på att det 
finns väldigt många kollektivkök som står tomma.

Den stora risken med kooperativ hyresrätt, sett från fastighetsbolagets sida, är att alla skulle 
flytta och ta med sig sitt insatskapital och då sitter bolaget där med huset. Robert Hörnquist 
jämför denna risk med risken som finns för en vanlig hyresrätt. Han menar att samma sak kan 
ske i en vanlig hyresrätt, alla lägenhetsinnehavare kan faktiskt flytta efter tre månader. Vad 
det gäller den kooperativa hyresrätten är den risken mycket liten i dem större städerna, 
däremot ute på landsbygden kan det finnas en större risk. Ett exempel är Markaryd där det står 
tomma lägenheter.

Robert Hörnquist tror inte att slopandet av investerings- och räntebidragen kommer att 
påverka byggandet av den kooperativa hyresrätten i någon större omfattning. Däremot tror 
han definitivt att upplåtelseformen har en framtid men att utrymmet är ganska begränsat. Han 
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tror att om man kan komma ner i den kostnaden som Varbergs Bostad har, omkring fyra 
femhundratusen istället för en och en halv miljon i insats så finns det en marknad för det 
också. Vidare anser han att det kanske finns utrymme för en eller två föreningar till i Varberg 
men att marknaden sedan är mättad. Men om det fungerar med sex föreningar i Varberg borde 
det även finnas en marknad i andra medelstora städer samt i storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Men det är alltid svårt när man kommer med en ny juridisk form och 
inte har någon tradition riktigt.  

Samhället går mot en ökad rörlighet, folk flyttar ihop, flyttar isär och flyttar till andra orter, 
hyresrätten passar den livsstilen ganska väl eftersom upplåtelseformen inte innebär några 
direkta risker eller problem. Ett ägande innebär alltid en risk, du kan både vinna och förlora 
på det. När man har ett ägande måste man också vänta tills det finns någon som vill köpa 
lägenheten vid flytt. Det kan vara enkelt och gå snabbt men det kan också ta lång tid. Därför 
ska Varbergs Bostad fortsätta att bygga hyresrätter ändå. De kommer att satsa på ett mer 
industriellt inriktat byggande. Husen måste bli mer standardiserade utan att för den sakens 
skull ta bort skönhet och arkitektur.

Robert Hörnquist är övertygad om att den kooperativa hyresrätten aldrig kommer att ersätta 
bostadsrätten eller den vanliga hyresrätten, däremot tror han att upplåtelseformen kommer att 
ta en liten nisch utav marknaden. Men för att detta ska ske krävs mycket mer kunskap samt 
den politiska viljan att satsa på det här. 

4.1.2 Allmännyttan
Med tanke på att stopplagen försvinner så tror många att stora delar av allmännyttan kommer 
att säljas ut. Var man ställer sig i frågan är till stor del politisk. Robert Hörnquist är däremot 
övertygad om att allmännyttan kommer att finnas kvar. Frågan är snarare storleken på 
allmännyttan. Regeringen idag är överens om att allmännyttan spelar en viktig roll. Det är väl 
främst i Stockholm som den kommer att säljas ut. Där råder en konflikt i politiken, i de flesta 
andra städer eller kommuner i Sverige är det samsyn på mer än vad det är i Stockholm. 

På grund av att marknaden för bostadsrätter ser ut som den gör idag tror Robert Hörnquist inte 
att ombildningar från vanlig hyresrätt till kooperativ hyresrätt kommer att ske i någon större 
utsträckning. Om konjunkturen viker kommer antagligen folk inse att de betalar för mycket 
och att de förlorar pengar istället för att tjäna. Den kooperativa hyresrätten skulle få en annan 
dager då.   

4.1.3 Förvaltning
Det är styrelsen som sköter föreningens ekonomi och de har även ansvar för det inre 
underhållet utav lägenheterna. Dock inte vad det gäller underhåll av t.ex. spis och diskmaskin, 
det ansvarar varje hyresgäst själv för. I övrigt har man lagt ut skötseln utav fastigheterna, t.ex. 
sophämtning och sådant på utomstående, vilket innebär Varbergs Bostad. Ansvaret för det 
yttre underhållet av fastigheten ligger också på Varbergs Bostad, det kan man inte som 
fastighetsägare lägga över till någon annan menar Robert Hörnquist. Fastighetsbolagets 
erfarenhet är att man inte gärna vill sopa gatan och klippa gräset själv utan det vill man ha 
någon som gör, sen har föreningen självklart gemensamma städdagar och lite sådant.

Robert Hörnquist säger att förvaltningen har fungerat mycket bra. En viktig sak man ska tänka 
på när det gäller förvaltningen är att det från början finns en klar rollfördelning. Samtidigt är 
det också viktigt att Varbergs Bostad sköter sina åtaganden emot föreningen. Om de skulle 
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göra ett dåligt jobb och ta ett högt pris så skulle föreningen antagligen köpa förvaltningen av 
någon annan. 

Som vi nämnt ovan är det styrelsen som sköter föreningens ekonomi. Varbergs Bostad har 
dock ålagt sig att hjälpa föreningen med den ekonomiska förvaltningen, redovisning, 
bokföring etc. Varbergs Bostad har också en representant i föreningens styrelse som fungerar 
som en länk mellan bolaget och föreningen. Arbetet tar ganska mycket tid, men har man satsat 
30-40 miljoner i ett projekt vill man gärna vara med och se vad som händer säger Robert 
Hörnquist.    

4.1.4 Ekonomi
Föreningens ekonomi bygger på de olika avgifter som kommer in från medlemmar och 
hyresgäster. Eftersom Varbergs Bostad hjälper föreningen med deras ekonomi och bokföring 
mm så är det de som kommit fram till en passande summa för upplåtelseinsatsen, inte 
föreningen själv. Insatserna bestämdes genom att företaget började med att räkna fram en 
hyresnivå som verkade intressant vilket gjorde att de senare kom fram till en lämplig 
kapitalinsats. Insatsen varierar mellan 350000 kr och 650000 kr och hyran varierar mellan 
3700 kr och 5400 kr. Självklart beror både insatsen och hyran på hur stor lägenheten är. 
Företaget menar att det måste märkas på hyran att du bor i en sådan här förening. Dels har du 
ett mindre slitage på husen och om du har samma hyra som ett nybyggt hyreshus intill så är 
det ju ingen större skillnad. Det måste vara någon skillnad och det får du om du sätter in en 
summa pengar. Robert Hörnquist påpekar samtidigt att i jämförelse med vad en 
bostadsrättsförening har för insatsbelopp så är dessa summor relativt blygsamma.   

Ända upp till 60 % av insatskapitalet som hyresgästen måste betala kan belånas hos Varbergs 
Bostad. Då går först föreningen i borgen för banklånet sen går vi i efterborgen, berättar 
Robert. Han ser det också som en viktig jämställdhetsaspekt att man inte behöver ha en halv 
miljon för att flytta in utan man kan låna de beloppen. Bankerna i Varberg är även 
informerade om denna upplåtelseform.

4.1.5 Juridik
Robert Hörnquist nämner två punkter där han tycker att lagstiftningen borde ses över. Den 
första är problemet med indexuppräkningen. Man får nämligen inte räkna upp insatskapitalet 
med inflationen. Det tycker han är ganska orättvist. Det andra problemet är 
skattelagstiftningen för kooperativa hyresrättsföreningar. Man får inte sätta av pengar i någon 
fond. Så fort man gör någon vinst får man skatta för den och så är det inte i 
bostadsrättsföreningar, där får man ha en reserv.   
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4.2 Mölndalsbostäder AB
Mölndalsbostäder AB är ett traditionellt allmännyttigt bostadsbolag som byggt och förvaltat 
bostäder i över 60 år. De har ett bostadsbestånd på ungefär 4000 lägenheter. Bolaget ägs till 
100 % av Kvarnfallet AB som i sin tur ägs av Mölndals stad. Det som skiljer 
Mölndalsbostäder från andra bostadsbolag är att de uppför väldigt mycket nya lägenheter hela 
tiden. De har oftast haft ett eller flera nya projekt igång samtidigt, berättar VD, Lennart Oliv. 
Avsikten med bolaget är att det skall inneha ett ungt fastighetsbestånd genom ett aktivt 
byggande.

4.2.1 Kooperativ hyresrätt
Mölndalsbostäder började med kooperativ hyresrätt redan 1998, alltså innan den riktiga 
lagstiftningen trädde i kraft. Då levde föreningen på en dispens, en så kallad 
försökslagstiftning som kom 1987. Nu har bostadsbolaget två stycken kooperativa föreningar, 
som båda blockhyr från företaget. Dessa föreningar skiljer sig dock ganska kraftigt ifrån 
varandra. BiG-föreningen uppkom underifrån, med att hyresgästerna själva startat föreningen 
med initiativ att vilja bo i en kooperativ hyresrättsförening. Den andra föreningen har 
Mölndalsbostäder själva startat och sedan annonserat ut det för blivande hyresgäster. Det 
kanske inte är rätt väg att gå, menar Lennart Oliv.

Det finns två skäl till varför Mölndalsbostäder vill satsa på kooperativ hyresrätt. Främst 
kanske för den historiska bakgrunden i företaget. Många som arbetar på Mölndalsbostäder 
kommer sedan tidigare från HSB. Där har de haft bostadsrätten i ryggraden, och det är 
förmodligen därför de vill kombinera de bästa från bostadsrätten tillsammans med 
hyresrätten. Boinflytande är för många idag mycket viktigt och då är ju den kooperativa 
hyresrätten ett mycket bra alternativ tror Lennart. Det andra skälet är den ekonomiska biten. 
Genom att man satsar en egen slant får man en lägre boendekostnad. Lennart tror även att de 
blir längre kvarboende och ökad social stabilitet i ett område när man jobbar i en förening och 
tar ansvar. Man vårdar huset bättre helt enkelt och det blir även mindre förslitning och mindre 
skadegörelse säger han. 

Många kan tycka att kooperativ hyresrätt förknippas med gruppboende och seniorboende, 
men detta tycker inte alls Lennart. Han tycker det mer handlar om var husen ligger och vilken 
typ av fastighet det är. Om man vill satsa på kooperativ hyresrätt som fastighetsbolag är det 
oerhört viktigt med information, både tidig och mycket information till hyresgäster. Det är 
också viktigt att personalen är kunnig i ämnet. För det kommer vara mycket frågor vid 
uppstarten. En stor fördel är också att personalen är intresserad och engagerad. Det är även 
viktigt att regelverket och lagstiftningen är instuderad ordentligt så att det inte blir några 
konflikter i början berättar Lennart.

Nu när ränte- och investeringsbidragen försvinner tror han att den kooperativa hyresrätten är 
ett bra alternativ. För att uttrycka det enkelt som Lennart säger: De bidrag som staten gav ut
får nu hyresgästerna själva ställa upp med. Lennart menar också att fördelarna överväger 
definitivt nackdelarna med kooperativ hyresrätt. En nackdel för fastighetsbolaget kan dock 
vara att det är lite krångligt administrativt. Alla ekonomisystem måste läggas om i 
datasystemet när bolaget sköter administrationen av föreningen. Finns det inte tillräckligt med 
kunskap kan det också vara svårt att locka nya hyresgäster. Lennart tror att marknaden i större 
städer som t ex Göteborg inte är något problem, eftersom bostadsregistret är så pass stort. 
Men ute på landsbygden kanske det är lite svårare att få någon att betala den insatsen. Det bör 
dock sägas att denna insats i snitt nästan är en miljon lägre än vad du skulle behöva betala för 
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en bostadsrätt på lika många kvadratmeter. En annan fördel är att man kan hoppa över i 
bostadssystemet, och på så sätt lättare få tag i en lägenhet.

Lennart tror även att det är en fördel rent ekonomiskt för fastighetsbolaget att inneha 
kooperativa hyresrätter. Om man kommer upp i högre hyresnivåer, t ex 10000 kr per m2. Då 
är företaget inte så räntekänsligt eftersom fastighetsbelåningen sjunker. Med det gör 
förändringar i räntan inte speciellt mycket, eftersom hyresgästerna lånar ut pengar till oss i en 
fiktiv fast ränta. Så det har stora fördelar säger Lennart.

Han tror vidare att de finns en marknad i centrala Mölndal för att bygga nytt, men där det kan 
bli svårare i ytterområdena. 
Lennart nämner även att det ibland kan vara svårt att se vilken marknad vi vänder oss åt med 
kooperativa hyresrätten. Han tror att man försöker ligga på bostadsrättsmarknaden, men då 
med nästan en miljon lägre i insats än en likvärdig bostadsrätt.

De enda risker som Lennart ser med kooperativ hyresrätt är så klart om alla hyresgästerna 
skulle flytta och det skulle stå tomma lägenheter. Men risken för detta i Mölndal är relativt 
låg. Däremot i mindre kommuner och ute på landsbygden är risken betydligt större. Det är 
nog också en anledning till att det inte uppförts några kooperativa hyresrätter där menar han. 

Just nu är det bara nyproduktioner som blir kooperativa hyresrätter. Lennart tror det dels beror 
på att det allmänt sett finns för lite kunskap. Dels för att de flesta vill åt värdeökningen vid en 
ombildning till bostadsrätt. Han tror därför också att det är anledning till att det nästan inte 
alls finns några föreningar som själva äger sina hus. De har svårt med finansieringen där, svårt 
att få in de stora insatserna. Om man tänker sig en grupp människor som skall bygga, bo och 
äga sin bostad, väljer de upplåtelseformen bostadsrätt, tack vare värdestegringen men också 
p.g.a. de skattemässiga fördelar det ger.

4.2.2 Allmännyttan
I fråga om stopplagens slopande och utförsäljningen av allmännyttan tror Lennart det dock 
kommer att märkas främst i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Han är även tveksam till att den kooperativa hyresrätten som form kommer att stärkas när 
allmännyttan säljs ut. Det har en politisk dimension över sig menar han. Nu när vi har en 
borgerlig regering tror han att de flesta allmännyttiga fastigheterna som säljs ut, kommer att 
bli bostadsrätter. Hade vi däremot haft en socialdemokratisk regering tror han att de skulle 
uppmana föreningar till att starta kooperativa hyresrätter istället.
Lennart berättar att Mölndalsbostäder med hög sannolikhet kommer att sälja ut en del av sitt 
bestånd. De har fått intresseförfrågningar ifrån ett 10-tal områden som vill ombilda till 
bostadsrätt men dock inte till kooperativ hyresrätt. 

4.2.3 Förvaltning
I BiG-huset är det föreningen själv som sköter sin förvaltning. Mölndalsbostäder kollar 
givetvis upp förvaltningen med jämna mellanrum. Just nu besiktar de huset var 5:e år för att 
se att det sköts rätt berättar Lennart. I den andra föreningen sköts all förvaltning av 
Mölndalsbostäder. De utgår helt och hållet från en mall om hur fastigheten skall skötas när 
fastighetsförvaltning upphandlas. Det är ett ganska omfattande avtal, och det tror Lennart är 
väldigt viktigt så det inte blir några tveksamheter under vägens gång. 
Mölndalsbostäder står för den yttre förvaltningen, som t ex tak och fasad. Men även 
ventilationssystemen och elektriciteten är deras ansvar. Föreningen själva ansvarar för 
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vitvaror med mera inne i huset. Det är således den enskilde hyresgästen som får betala till 
föreningen när vitvaror med mera går sönder. 
Lennart trycker på punkten att det väldigt viktigt att alla avtal genomarbetas in i detalj, så att 
risken för konflikter i efterhand kan minimeras.

4.2.4 Ekonomi
Föreningarnas ekonomi styrs av de avgifter som kommer in från medlemmarna och 
hyresgästerna. I BiG-huset där medlemmarna varit med från början har de själva bestämt att
upplåtelseinsatsen skulle ligga på 1000kr/m2. De har också kunnat få ner byggkostnaderna 
genom att hela tiden följa projektet från sidan. Den andra föreningen som blockhyr ifrån 
Mölndalsbostäder har en upplåtelseinsats på fyra månadshyror.
Denna upplåtelseinsats baseras inte på något speciellt. Men när bidragen fanns hade 
Mölndalsbostäder som mål att ligga på en nivå som inte var för stort hinder för den enskilde 
hyresgästen berättar han. Lennart tror dock att framöver måste en ny kalkyl arbetas fram med 
tanke på slopade bidragen.

4.2.5 Juridik
Ett juridiskt problem med den kooperativa hyresrätten är att föreningen inte får göra några 
skattefria avsättningar som en bostadsrättsförening får göra. Detta måste ändras i 
lagstiftningen för att den kooperativa hyresrätten skall bli attraktivare menar Lennart.
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4.3 Kooperativa hyresrättsföreningen ”Bo i gemenskap”

4.3.1 Förening och boende
I Mölndal strax utanför Göteborg finns ett nybyggt punkthus på 11 våningar. Huset utmärker 
sig i det befintliga kv. Bifrost som främst utgörs av hyreshus från 1970-talet. Den kooperativa 
hyresrättsföreningen BiG, förkortning för ”Bo i Gemenskap”, startade 2002 med planer på att 
bygga ett bostadshus för gemenskap. Genom hårt arbete mot uppsatta mål stod huset färdigt 
för inflyttning sommaren 2006. 

BiG-huset är utformat med 44 lägenheter på plan 2 -10. Markplan och den översta våningen 
är utformade som gemensamma utrymmen där det finns gemenskapsrum, ett stort gemensamt 
kök, motionsrum, bastu, gästrum och en stor takterrass runt hela huset. Lägenheterna varierar 
på en yta mellan 40- upp till 70 m2 och är planerade för att släppa in mycket ljus genom något 
större fönster än normalt. Det märks direkt att detta är ett hus som är utformat utifrån de 
boendes önskemål och medverkan. Varje del är noggrant planerad i förväg.

Föreningen BiG har dragit den kooperativa idén flera steg längre än en normal kooperativ 
hyresrättsförening. Lägenheterna har utformats mindre till yta för att ge plats åt de 
gemensamma utrymmena. De boende förvaltar huset själva och i den gemensamma matsalen 
serveras middag varje vardagskväll till dem som önskar.

Vi träffade Anna-Stina Hansén den 25 april för en intervju i BiG-huset. Hon är en av 
initiativtagarna till projektet och har varit med från starten. 

Anna-Stina har erfarenhet från att bo i flera olika boendeformer. Hyresrätt, bostadsrätt och till 
och med har hon bott i ett mindre kollektiv på 1970-talet. För utomstående kan även BiG ses 
som en typ av kollektiv, men vi är väldigt noga med att inte kalla det för kollektiv för det har 
en lite negativ klang säger hon. Den korrekta benämningen blir således ett kooperativ med 
gemenskap. Anna-Stina berättar även att BiG-huset i media har framstått lite som att vara ett 
seniorboende. Men åldersspridningen är mellan 26-73 år även om tyngdpunken ligger mellan 
55-65 år. Könsfördelningen är den att 75 % av de boende är kvinnor.

I dagsläget är det 50 personer boende i de 44 lägenheterna i huset. Vid inflyttning fick alla 
skriva på ett avtal om deltagande i vissa aktiviteter. Varje boende måste delta i ett matlag som 
var 6: e vecka har hand om middagarna och allt vad det innebär. Samma sak gäller med 
städguppen som håller rent i huset. Övrigt finns det förutom ”gemenskapsaktiviteter” en 
ekonomigrupp, en trädgårdsgrupp och en självförvaltningsgrupp. Föreningen är väldigt 
välorganiserad och allt är utformat i stadgarna säger Anna-Stina. Men naturligtvis blir det så 
att vissa jobbar mer än andra, fast inte till den grad att det skapar osämja tillägger hon. Helt 
fritt från konflikter är det dock inte.

4.3.2 Plan och genomförande
Anna-Stina och en väninna fastnade för idén om kooperativ hyresrätt efter ett besök hos en 
förening i Stockholm 2002 och bestämde sig för att köra igång. I början fick de söka efter 
hjälp då de inte hade någon kunskap om kooperativ hyresrätt. Hyresgästföreningen i Göteborg 
visade intresse och hjälpte dem med vad de kunde. Även organisationen Coompanion 
(tidigare Kooperativ konsult) hjälpte dem med att tolka lagstiftningen och utbildade några i 
föreningen som i sin tur ordnade studiecirklar för resten av medlemmarna. 
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Anna-Stina berättar att föreningen under processens gång haft runt 300 personer i sitt nätverk, 
men att de flesta hoppat av projektet allteftersom det blev mer och mer seriöst. Men detta är 
allmänt vedertaget och vi blev informerade om detta vid ett tidigt skede säger hon.

Peab fick en totalentreprenad på uppförandet av huset och på grund av föreningens fasthet till 
maxbelopp för projektet skedde mycket av upphandlingen av material runt om i Europa. Detta 
var något som var nytt även för Mölndalsbostäder berättar hon. Men hon tillägger även att på 
grund av den ständiga prisdiskussionen med vissa av leverantörerna ledde till att vissa 
upphandlingar fick göras om och därför var det viktigt att projektet fick ta den tid som 
behövdes. Hon berättar även att huset utformades så att de skulle kunna få maximalt med 
bidrag. Men i och med utfasningen kommer deras blockhyra att höjas en aning.

4.3.3 Fördelar och nackdelar
Fördelarna med att bo i BiG-huset tycker Anna-Stina är att det är väldigt personligt och hon 
tycker det är roligt att känna alla som bor i huset. Sedan är det så att den gemensamma 
kompetensen blir väldigt stor och man kan lära sig av varandra och dra nytta av deras 
kompetens och kunskap. Att få en lägre hyra är också en stor fördel med att bo som vi gör. 
Boverket har räknat ut att vi har 20 % lägre byggkostnad än motsvarande nybyggda 
lägenheter vilket är en av orsakerna till att vi kan ha hyresnivå som vi har säger hon. 
Varsamheten om huset och att hålla det rent och fint tycker hon är en enorm skillnad från när 
hon bodde i traditionell hyresrätt. Det förekommer inte att det är skräpigt här och det är 
väldigt trevligt säger hon.

Anna-Stina ser inga direkta nackdelar med själva boendet men något som är negativt för 
kooperativa hyresrättsföreningar i allmänhet tycker hon är den negativa särbeskattningen.
Att det inte går att fondera och spara medel för framtida underhåll vilket exempelvis en 
bostadsrättsförening kan göra. Hon tycker det är tråkigt att föreningen skall behöva betala 28 
% i skatt för eventuellt överskott för att de sköter om huset så bra. Även om detta kan justeras 
genom en hyresreduktion på årets sista hyra tycker hon att lagstiftningen är orättvis. En annan 
sak är att upplåtelseinsatsen inte kan indexregleras av den boende. Men eftersom 
upplåtelseinsatserna inte är så höga i BiG-huset (1000kr/m2), tycker hon inte att det är något 
större problem.

4.3.4 Risker
Den största risken för föreningen är om de inte får uthyrt alla lägenheter. Detta för att 
föreningen betalar en blockhyra till Mölndalsbostäder, oavsett om det bor folk i lägenheterna 
eller inte säger hon. Ett annat problem som i slutändan kan innebära en risk är att kunskapen 
om kooperativ hyresrätt inte är så utbredd i samhället. Det är då väldigt svårt att marknadsföra 
boendet berättar hon. Anna-Stina berättar även att de för närvarande har en bostadskö på ca 8 
personer. Detta anser hon är för lågt för en förening som BiG och att de nu aktivt skall arbeta 
för att värva nya medlemmar.

Med facit i hand säger hon att det har krävts mycket arbete för att ro hem ett projekt som BiG. 
Hon poängterar att det krävs goda kunskaper i ekonomi och juridik för att klara av det. Även 
att föreningen från början måste vara noggranna med att skriva sina stadgar och utbilda de 
framtida boende i vad kooperativ hyresrätt innebär. Hon tror inte att så många klarar av det 
som BiG har gjort då det har krävts väldigt mycket engagemang från många inblandade.  
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4.4 Den kooperativa hyresrättsföreningen ”Vindragaren”

4.4.1 Förening och boende
2004 stod ett mindre bostadsområde i centrala Varberg klart. De 27 lägenheterna fördelade på 
7 hus hade uppförts av Varbergs bostads AB med tanke att hyra ut till en kooperativ 
hyresrättsförening. Området runtomkring utgörs av klassiska äldre trähus om 3-4 våningar. Så 
är även de nybyggda husen utformade för att smälta in. När området stod klart bildades en 
förening av de intresserade och framtida boende i området berättar Gunnar Ericson, som är 
ordförande i föreningen. Att bo i våra lägenheter är nog mer likt att bo i hyresrätt än i 
bostadsrätt säger han. Detta på grund av att föreningen köper allt underhåll och all förvaltning 
från Varbergs Bostads AB. Den enda skillnaden gentemot traditionell hyresrätt är 
upplåtelseinsatsen som betalas när man flyttar in säger han. Insatsen för Gunnar och hans frus 
ca 100m2 stora lägenhet låg på dryga 600 000kr berättar han. På det sättet håller de ner 
hyrorna litegrann säger han.

Gunnar är ordförande i föreningen och har regelbundet möten med de andra i styrelsen. Men 
annars är det inte så mycket gemensamma aktiviteter i föreningen. Varje år hålls en gårdsfest 
och en årsstämma berättar han. Den sociala biten tycker Gunnar inte skiljer sig så mycket mot 
andra boendeformer. Man hälsar och småpratar med sina grannar men så mycket mer blir det 
inte säger han. Det är ett litet område och man känner alla så det skapar väl en 
gemenskapskänsla men under väldigt diskreta former berättar han. Eftersom jag är ordförande 
i föreningen blir det ofta att någon kommer till mig om de undrar något tillägger han.

4.4.2 Fördelar och nackdelar
Eftersom vår boendeform är väldigt lik hyresrätt är det en väldigt trygg och stabil boendeform 
säger Gunnar. Det har förts en dialog med Varbergs Bostad om indexregleringen av 
upplåtelseinsatsen berättar han. Men det är oklart hur det blir med den biten. Hur som helst 
skulle inga pengar gå till den enskilde direkt utan istället tillfalla föreningen, och då förbättras 
föreningens ekonomi och hyrorna kan hållas på en bra nivå säger han. Genom att vi hyr vårt 
boende och att vi endast köpt en dispositionsrätt kan man ju inte ändra om hur man vill i 
lägenheterna. Tapetsera och måla om får vi göra men att slå ut väggar och dylikt får man inte 
göra säger han. Vill man göra några radikala förändringar måste man fråga fastighetsbolaget
för de har sista ordet tillägger han.

4.4.3 Risker
Gunnar ser inga direkta risker med sitt boende. Det är ekonomiskt tryggt eftersom man är 
berättigad att få igen insatsen säger han. Det enda som inte är så bra är om flera lägenheter 
står tomma. Då får de övriga boende betala mer i hyra för att täcka de kostnaderna berättar 
han. Gunnar berättar även att de än så länge bara haft en lägenhet som stått tom under ett par 
månader. Fast då betalade Varbergs Bostad den kostnaden så det påverkade inte föreningens 
ekonomi tillägger han. Gunnar tycker att de har en väldigt klok form av boende och att det är 
väldigt stabilt. Alla värnar om att det skall vara fint på området. Han tror även att det blir så 
att man värnar mer om fastigheten när man ”äger” sin lilla del.
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5 Analys
Genom att jämföra teori och empiri kommer vi i detta kapitel föra en diskussion angående 
likheter och skillnader som vi kan se. Fastighetsbolagen jämförs sinsemellan och likaså 
föreningarna. Meningen är således att koppla samman uppsatsens referensram med svaren vi 
erhållit från respondenterna. 

5.1 Boende
Lennart Oliv påpekar att den kooperativa hyresrätten ger ett längre kvarboende och på så sätt 
social stabilitet i ett område när man tillhör en förening och tar ansvar. 

Den sociala biten i området ”Vindragaren” i Varberg skiljer sig inte så mycket mot andra 
boendeformer menar Gunnar Ericson, boende och ordförande i föreningen. Visst hälsar man 
och småpratar lite, men några vardagliga aktiviteter för att skapa gemenskap har vi inte säger 
han.

Robert Hörnquist, VD för Varbergs Bostads AB, ser inte gemenskapen som en grundpelare 
för den kooperativa hyresrätten. Han ser de eventuella gemensamma utrymmena som en 
dyrare utväg för den boende. 

Föreningen BiG har en helt annan syn i denna fråga. Deras hus är utformat för att främja 
gemenskap och gemensamma aktiviteter genom stora ytor av gemenskapslokaler. Där bygger 
även boendet på gemensamma aktiviteter genom självförvaltning och gemensam matlagning. 
Anna-Stina Hansén som bor i BiG-huset tycker att det är väldigt personligt och hon gillar att 
känna alla sina grannar. Hon ser att de gemensamma aktiviteterna för dem har inneburit en 
lägre hyra, även om de betalar extra för sina gemenskapsutrymmen. Men det har inneburit 
extremt mycket arbete för många av de inblandade under hela förloppet menar hon. 

5.2 Förvaltning
I referensramen nämns det att en av de mest avgörande skillnaderna mellan kooperativ 
hyresrätt och vanlig hyresrätt är självförvaltningen. En ökad självförvaltning, medlemmars 
eget arbete och en ökad varsamhet gör att de boende kan sänka sin hyra, men detta kräver 
även stort engagemang.  Vidare sägs det i teorin att hyresgästernas delaktighet i boendet kan 
bidra till en större social gemenskap och social kontroll. Här kan vi se vissa likheter med 
föreningen BiG.  Anna-Stina säger nämligen att föreningen själva har tagit på sig stora delar 
av förvaltningen. Många av medlemmarna är mycket engagerade och på så sätt skapas en bra 
gemenskap. Detta är en stor skillnad mot föreningen Vindragaren i Varberg. Där det istället är
den högre insatsen som bidrar till att få ner hyran samtidigt som föreningen inte har någon 
egenförvaltning utan köper förvaltningen av Varbergs Bostad. I och med att hyresgästerna 
inte samlas och tillsammans utför någon förvaltning skapas inte samma gemenskap här. Det 
är ungefär som att bo i en hyresrätt säger Gunnar Ericson. Däremot har föreningarna en sak 
gemensamt. Både Anna-Stina och Gunnar påpekar att de märker en tydlig skillnad vad det 
gäller varsamheten av området och fastigheten. Båda två framhåller att det inte alls 
förekommer nedskräpning och förstörelse i samma mängd, jämfört med deras tidigare boende.

Vi kan även se vissa likheter och skillnader angående förvaltningen hos de båda 
fastighetsbolagen. Varbergs Bostad sköter förvaltningen åt föreningen Vindragaren och det 
gör även Mölndalsbostäder åt en av sina föreningar (Eklanda). För BiG- huset består 
förvaltningen av yttre förvaltning, t.ex. tak och fasad, då föreningen själva sköter fastigheten. 
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Förvaltningen styrs utefter ett avtal som har tecknats mellan parterna. Både Robert och 
Lennart anser det viktigt med ett omfattande, genomarbetat avtal samt att rollfördelningen är 
tydlig redan från början. Detta för att minimera uppkomsten av konflikter.  

Den kooperativa hyresrätten är indelad i två huvudgrupper, hyresmodellen och ägarmodellen. 
Skillnaden är vem som äger fastigheten då det kan vara ett fastighetsföretag eller föreningen 
själva.  I referensramen behandlas dessa som jämbördiga, fast i verkligheten är ägarmodellen 
väldigt sällsynt. Lennart Oliv beskriver detta med att det finns svårigheter att klara ekonomin i 
en ägarmodell. Då ägarmodellen mer liknar bostadsrätt väljer de flesta istället att starta en 
bostadsrättsförening med dess fördelar i både marknad och lagstiftning. 

5.3 Ekonomi

5.3.1 Upplåtelseinsats
En grundpelare för den kooperativa hyresrätten är att den boende betalar en upplåtelseinsats 
till föreningen för sin lägenhet. Insatsen storlek varierar utifrån vad föreningarna själva 
bestämt. Detta syftar till att ge föreningen det kapital som behövs för att långsiktigt klara sina 
ekonomiska antaganden. Upplåtelseformen skall vara spekulationsfri, därför återfår den 
boende samma belopp om han beslutar att flytta och gå ur föreningen. Med nuvarande 
lagstiftning kan inte insatsen uppräknas efter index. Således återfås samma belopp oavsett om 
den boende flyttar efter 5 år som 20 år. 

De två fastighetsbolag vi intervjuat hyr ut till föreningar där upplåtelseinsatsen skiljer mycket 
i storlek. Varbergs Bostad arbetar med relativt höga insatser för den boende. Där kan insatsen 
för en lägenhet närmare 100 m2 överstiga en halv miljon. Denna prisnivå grundar sig i att 
företaget bestämde en hyresintervall som på marknaden skulle vara attraktiv och utefter det 
räknade fram den insats som skulle behöva sättas in. Mölndalsbostäders två föreningar arbetar 
med en lägre upplåtelseinsats. Den ena bestämde innan byggstart att insatsen skulle vara på 
1000kr/m2 och den andra har ungefär fyra månadshyror som insats. Anledningen till detta var 
enligt VD, Lennart Oliv, att insatsen skulle ligga på en nivå som inte skulle utgöra ett för stort 
hinder för den enskilde hyresgästen.  

5.3.2 Hyresnivå
Hyresnivån för den boende skall kunna kopplas till den hyra föreningen avkrävs av 
fastighetsägaren är det tänkt. Men det är således föreningen som bestämmer hyran för de 
enskilda lägenheterna för att långsiktigt bibehålla en stabil ekonomi i föreningen. Det finns 
även en naturlig koppling mellan insatsen och hyrans storlek. Samma gäller även kostnader 
för drift, skötsel och underhåll för fastigheten. Föreningen ”Vindragaren” i Varberg har 
relativt höga insatser för sina lägenheter. Föreningens ordförande, Gunnar Ericson berättar att 
deras hyror blivit något lägre på grund av den höga upplåtelseinsatsen. Föreningen BiG i 
Mölndal har inte kunnat sänka sin hyra på grund av höga insatser. De arbetar aktivt med eget 
underhåll samt att de varit med vid utformningen och byggandet av fastigheten för att dra ner 
på kostnaderna och således hyran.

5.4 Fördelar och nackdelar
I teorin beskrivs fördelarna med kooperativ hyresrätt som ökad boendedemokrati och 
påverkansmöjlighet. Även att det spekulationsfria boendet skapar trygghet. Att föreningen
kan arbeta för att få en lägre hyra är även det en fördel. I BiG-husets något speciella boende är 
dessa punkter självklara fördelar. Anna-Stina beskriver att ytterligare fördelar med deras 
boende är den spridning av kunskap och kompetens de boende har, kan användas i 
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föreningens arbete. Gunnar gillar boendeformen för den är trygg och stabil i och med att 
insatsen oavsett hur marknaden ser ut går att få tillbaka. Lennart tror att kooperativ hyresrätt 
är en fördel rent ekonomiskt för fastighetsbolagen då upplåtelseinsatserna är med och 
finansierar fastigheterna. Insatserna betalar av topplånet och på så sätt blir fastigheten mindre 
räntekänslig eftersom belåningen sjunker. Detta kan även knytas till teorin. Samtidigt påpekar 
både Lennart och Robert att insatskapitalet är relativt lågt jämfört med insatsen för en 
bostadsrätt.

Nackdelar sett från fastighetsbolagets sida, enligt Lennart, är de administrativa problem som 
kan uppstå när ekonomi- och datasystem måste ändras när bolaget sköter administrationen av 
föreningen. Robert är inne på samma spår då han menar att förvaltningen av föreningens 
ekonomi tar mycket tid.  

5.5 Risker
På frågan om vilka risker som finns för fastighetsbolagen är våra respondenter överrens. Den 
största risken är att de boende väljer att flytta och ta med sig sitt insatskapital. Enstaka 
tillfällen utgör inget problem men om flera, samtidigt väljer att flytta blir det direkt ett hot. 
Följden skulle bli att fastighetsbolagen inte klarar av finansieringen och hela projektet hotas. 
Båda respondenter är även överrens om att risken är mycket liten för det i de större städerna. 
Däremot på mindre orter i landet är risken betydligt större. I teorin beskrivs att det mest 
avgörande hotet mot den kooperativa hyresrättens utvecklingsmöjligheter ligger i den 
bristande kunskap som finns i ämnet. Denna okunskap finns hos alla olika intressenter såsom 
fastighetsföretag, boende och banker. Samtliga av våra respondenter ser okunskapen som den 
största risken för den kooperativa hyresrätten. Utan god kunskap om upplåtelseformen blir det 
svårt att förklara för allmänheten vad den innebär. I slutändan kan det leda till vakans i 
beståndet och att föreningarna inte klarar av att betala blockhyran.

5.6 Juridik
I referensramen beskrivs att Boverket föreslår att kooperativa hyresrättsföreningar enligt 
hyresmodellen skall beskattas på samma sätt som exempelvis bostadsrättsföreningar. I 
dagsläget råder oklara beskattningsregler kring exempelvis hantering av överskott och 
fonderingar. Att upplåtelseinsatsen ej heller kan indexregleras kan beskrivas med att 
boendeformen skall vara spekulationsfri. Robert Hörnquist och Lennart Oliv är överrens om 
att en stor juridisk nackdel är att föreningarna inte skattefritt kan göra avsättningar för 
framtida underhåll som exempelvis en bostadsrättsförening kan göra. Anna-Stina Hansén 
tycker det är orättvist att de skall behöva beskattas för att de sköter sin förening bra.
Indexregleringen anser Anna-Stina inte utgör ett problem för BiG-föreningen då deras insats 
inte är så stora. Gunnar Ericson däremot ser det som en nackdel för boendeformen. Med deras 
högre insatser kan det på en längre tid bli en del pengar. Robert Hörnquist är inne på samma 
spår och tycker det är orättvist.

5.7 Bidrag
Som referensramen beskriver har nybyggande i Sverige under en tid kunnat erhålla olika 
sorters bidrag, men som vi nämnt kommer dessa bidrag fasas ut. I och med dessa förändringar 
menar Lennart Oliv att det som staten tidigare bidrog med får nu hyresgästerna ställa upp 
med. Han ser den kooperativa hyresrätten som ett bra alternativ men tror inte att den kommer 
att öka avsevärt i omfattning. Samma uppfattning har även Robert Hörnquist. Slopandet av 
investerings och räntebidragen kommer inte nämnvärt att påverka byggandet av nya 
kooperativa hyresrätter menar han.
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5.8 Framtid
Eftersom så pass lite kunskap finns hos allmänheten beträffande den kooperativa hyresrätten 
krävs en ändring av detta om upplåtelseformen i framtiden ska kunna breda ut sig. Robert 
Hörnquist tror inte att den kooperativa hyresrätten kommer att ersätta bostadsrätten eller den 
traditionella hyresrätten men kanske ta en liten nisch utav marknaden. Han tror även att 
mycket beror på om den politiska viljan att satsa på kooperativ hyresrätt finns. Att frågan om 
den kooperativa hyresrätten har en politisk grund håller Lennart Oliv med om. Han tror att en 
socialdemokratisk regering skulle uppmuntra föreningar till att starta kooperativa 
hyresrättsföreningar. Skulle konjunkturen på bostadsrättsmarknaden vika inser antagligen folk 
att de betalar för mycket och att de förlorar pengar istället för att tjäna. Då skulle den 
kooperativa formen bli mer intressant tror Robert Hörnquist.    

5.9 Tänka på vid start av kooperativ hyresrätt
För att starta en förening liknande BiG krävs otroligt mycket engagemang och jobb menar 
Anna-Stina. Här finns en skillnad jämfört med föreningen Vindragaren i Varberg som endast 
hade några informationsträffar innan föreningen startades. I föreningen Vindragarens fall är 
det fastighetsbolaget Varbergs Bostad som är initiativtagare till projektet. Föreningen BiG är 
själva initiativtagare och där finns en skillnad mellan föreningarna. Lennart och Robert är 
överens om att det är enormt viktigt att veta hur marknaden och intresset för boendeformen 
ser ut. Därför har båda fastighetsbolagen gjort en marknadsstudie innan projekten påbörjats. 
Robert anser att en omfattande planering och mycket information är en fördel, samt att inte 
överdriva det kollektiva tänkandet. Lennart instämmer och säger att hyresgästerna är i behov 
av mycket information i ett tidigt stadium, men att det också är betydelsefullt med en kunnig 
personal i ämnet. Vid uppstarten kommer det vara mycket frågor berättar Lennart. Det är 
därför viktigt med en intresserad och engagerad personal som besitter en stor kunskap om den 
aktuella lagstiftningen, så att konflikter kan undvikas. 
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6 Slutsats
Utifrån analysen har vi dragit slutsatser som diskuteras i detta kapitel. Här presenteras även 
övriga åsikter utifrån uppsatsen i stort. Vidare ges förslag till fortsatt forskning.

6.1 Förening och boende
Vi trodde till en början att den kooperativa hyresrätten innebar mycket engagemang och 
egenförvaltning. Men vi har nu kommit fram till att föreningar som drivs enligt 
hyresmodellen inte behöver fungera på liknande sätt. Trots att föreningarna drivs enligt 
samma modell tycker vi de befinner sig på olika marknader. BiG känns mer som en variant av 
bostadsrättsförening eftersom de sköter ekonomin och förvaltningen själva. Vindragaren 
fungerar mer som en hyresrätt med skillnaden att det ges mer utrymme och chans till 
medbestämmande inom föreningen. Ur en ekonomisk synvinkel ser vi den ökande 
självförvaltningen som en klar fördel. Men det är viktigt att det hålls på en rimlig nivå så att 
det inte känns betungande för de boende.

Under uppsatsens gång har vi märkt att upplåtelseinsatserna generellt ligger högre än vi 
tidigare trott. Robert Hörnquist hade uppfattningen att boende överlag inte vill sköta så 
mycket själva eller engagera sig så mycket i föreningsarbete. För att då kunna erbjuda lägre 
hyror krävs en något högre insats. I föreningarna i Mölndal är insatserna betydligt lägre men 
då finns det krav på mycket engagemang, alternativt blir hyrorna högre. Därför tror vi en 
blandning av de olika föreningarna kan innebära en attraktiv modell för många svenskar.

Som tidigare nämnts har allmänheten uppfattat den kooperativa hyresrätten som ett boende 
för äldre. Med forskningen i ryggen kan vi förstå detta. I de två föreningarna vi har varit i 
kontakt med utgör nämligen personer över 55 år stor majoritet. Vi kan samtidigt förstå att
upplåtelseformen attraherar äldre människor. Det har nämligen visat sig att många av dem 
som nu bor i kooperativ hyresrätt, i alla fall i föreningen Vindragaren, tidigare varit villaägare. 
Denna åldersgrupp kanske inte ser vinstmöjligheterna som en viktig detalj i boendet utan 
söker sig hellre till ett mindre riskfyllt boende. För denna målgrupp passar den kooperativa 
hyresrätten perfekt tack vare sin spekulationsfrihet.

Traditionellt sett har det på lång sikt varit en bra affär att äga sitt boende. Det tror vi är 
anledningen till varför så få yngre personer väljer att bo i kooperativ hyresrätt. Den 
kooperativa hyresrätten borde dock vara en bra inkörsport för yngre människor, som inte vill 
bo i hyresrätt, att ta sig in på bostadsmarknaden. Insatsen är betydligt lägre än i en bostadsrätt 
samtidigt som det inte är lika riskfyllt. Vi vet att kunskapen om upplåtelseformen är väldigt 
låg bland yngre människor, därför fordras det återigen mer information om denna typ av 
boende.

Vi tror den kooperativa hyresrätten som modell är en bra grund för att förbättra vissa utsatta 
områden i Sverige. Det har visat sig att ökad boendeinflytande och en känsla av ägande 
medför större varsamhet om området och fastigheten.
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6.2 Fastighetsbolagen
Tendenser vi fick innan vi startade med uppsatsen var att kooperativ hyresrätt skulle rädda 
byggandet av lägenheter då beslut om urfasning av bidragen hade fattats. Det visade sig dock 
att beslut kring att bygga kooperativa hyresrättslägenheter var komplext och att bidragsdelen 
absolut inte utgjorde en stor del i övervägandet.

Den kooperativa hyresrätten tros inte utgöra något hot mot bostadsrätten i dagsläget, då de 
flesta är villiga att acceptera den risk det innebär mot att istället ha möjlighet att tjäna på sitt 
boende. Emellertid kan den kooperativa hyresrätten påverka hyresrättsmarknaden med att 
erbjuda valet för ett högre boendeinflytande och boendedemokrati.

Vi kan urskilja att Varbergs Bostad och Mölndalsbostäder har valt att agera på olika sätt 
gentemot sina hyresgäster i de kooperativa föreningarna. Varbergs Bostad väljer den 
demokratiska vägen och garanterar de boende sin insats tillbaka även om inte någon hyresgäst 
valt att flytta in. Det nämns i lagen att man inte kan få tillbaka sitt insatskapital innan 
lägenheten är tillsatt, men företaget vill understryka att det är en riskfri placering. Varbergs 
Bostad ger också hyresgästerna chansen till en belåning på 60 % av insatsen vilket 
Mölndalsbostäder inte gör. Vi tror dessa förmåner är en bidragande orsak till att den 
kooperativa hyresrätten nått så stor framgång i Varberg. En annan tänkbar orsak kan vara den 
satsning på kooperativ hyresrätt som började redan för tolv år sedan. Därmed har kunskapen 
om upplåtelseformen spridit sig till både allmänheten och kreditgivare. I intervjun med Robert 
Hörnquist kom det fram att Varberg inte har någon riktig bostadsrättstradition. På grund av 
detta tror vi den kooperativa hyresrätten har vunnit ett större utrymme på marknaden och 
därför lyckats bättre. 

Att kooperativ hyresrätt kan innebära en ekonomisk fördel vid byggande känns som en 
förutsättning för att fastighetsbolag vill satsa på denna form. Våra respondenter har pratat om 
upplåtelseinsatsernas medfinansiering av fastigheterna och att formen innebär ett längre 
kvarboende av hyresgäster. Ett längre kvarboende innebär i sin tur mindre in- och 
utflyttningar, därmed ett minskat slitage i lägenheterna och på fastigheten. De ekonomiska 
fördelarna tror vi behöver nämnas mer så att fler fastighetsbolag i alla fall undersöker 
möjligheten att starta kooperativ hyresrätt.

De båda fastighetsbolagen vi intervjuat ställer sig positiva till den kooperativa hyresrätten 
som upplåtelseform, och ser den som ett mindre komplement till den traditionella hyresrätten. 
Men det finns dock vissa problem med formen då speciellt lagstiftningen sätter käppar i 
hjulet. Boverket kämpar med att sprida kunskapen till kommuner, entreprenörer och 
hyresgäster för att öka intresset. I vår forskning har det visat sig att just bristen på kunskap till 
största del är anledningen till att få vågar satsa på upplåtelseformen. 

Avslutningsvis ser vi utifrån vår forskning inga tendenser på att den kooperativa hyresrätten 
kan ersätta den traditionella hyresrätten. Däremot kan den i framtiden bli ett mindre 
komplement till hyresrätten.
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7 Förslag till vidare forskning 

• Hur den kooperativa hyresrätten kan påverka segregationen och förbättra utsatta 
områden i Sverige.

• Hur omfattande upplåtelseformen är i andra länder och hur den fungerar. T ex i 
Danmark där vi fått uppfattningen att den är stor.
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9 Bilagor

9.1 Bilaga 1 

Intervjuguide till Fastighetsbolagen

Presentation
1) Kort presentation om företaget

Kooperativ hyresrätt
1) När började ni med kooperativ hyresrätt?
2) Anledning till att ni satsade på kooperativ hyresrätt?
3) Hur många lägenheter har ni med kooperativ hyresrätt?
4) Hur är huset/husen utformade? Finns det mycket gemensamma utrymmen?
5) Fördelar/nackdelar, styrkor/svagheter från företagets sida med kooperativ hyresrätt?
6) Vad baseras upplåtelseinsatsen på?
7) Vad bör ett fastighetsbolag tänka på om de vill satsa på kooperativ hyresrätt?
8) Vad finns det för risker med kooperativ hyresrätt? Vad händer om föreningen inte har 

tillräckligt många medlemmar? 
9) Kan det bli någon skillnad i byggkostnader för kooperativ hyresrätt gentemot ett 

vanligt hyreshus? 
10) Kommer ni att satsa mer på kooperativ hyresrätt? Om ja, i sådana fall varför?

Förvaltning
1) Hur sköts förvaltningen?  Vem gör vad?
2) Hur fungerar förvaltningen? Får hyresgästen pengar till förvaltningen?
3) Har det uppstått några problem?
4) Har de blivit lägre förvaltningskostnader med kooperativ hyresrätt, stora skillnader?

Bidrag
1) Tror du kooperativ hyresrätt kommer att bli mer vanligt och i vilken utsträckning? 

Med tanke på de slopade investerings- och räntebidragen.

Allmännyttan
1) Om allmännyttan säljs kommer då den kooperativa hyresrätten att stärkas?
2) Tänker ni sälja några fastigheter när stopplagen försvinner?
3) Tror du allmännyttan i allmänhet kommer att säljas ut mycket?
4) Tror du det blir så att stora allmännyttiga fastighetsbolag kommer att köpa upp 

mindre bolag i andra kommuner?
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9.2 Bilaga 2

Intervjuguide till föreningar och boende

Förening och boende
1) När startades föreningen?
2) Hur många lägenheter har ni?
3) Hur stora är lägenheterna?
4) Hur många bor här?
5) Hur ser åldersintervallet ut?
6) Anordnar föreningen några gemensamma aktiviteter? Om ja, hur fungerar det?
7) Hur är engagemanget för att sköta föreningen och fastigheten?
8) Hur är den sociala gemenskapen?
9) Har kontrollen över ditt boende ökat och på vilket sätt?
10) Har du fått lägre boendekostnad nu jämfört med tidigare boende?
11) Märks någon skillnad mot hyresrätt?
12) Tror du kooperativt boende kommer bli vanligare i framtiden?

Plan och genomförande
1) Anledningen till att ni startade en kooperativ hyresrättsförening?
2) Hur har ni arbetat för att få ner byggkostnaderna?
3) Hur arbetar ni för att hålla nere månadshyran?
4) Hur är fastigheten utformad? Finns det mycket gemensamma utrymmen?

För och nackdelar
1) Vad tycker du är fördelar resp. nackdelar med kooperativ hyresrättsförening?

Risker
1) Vad bör man tänka på om man vill starta en kooperativ hyresrättsförening?
2) Vad finns det för risker?


