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Titel: Ägarlägenheter – genomslaget som bromsas av bruksvärdeshyran 

 

Bakgrund: Regeringen i Sverige har länge diskuterat ägarlägenheter som ny boendeform på 

den svenska bostadsmarknaden. Sedan den nya lagen som tillåter ägarlägenheter infördes den 

första maj 2009 har inga större förändringar skådats. Ägarlägenheter kan ses som en 

utveckling av bostadsrätten och en liknelse vid småhusägandet. Den stora skillnaden mellan 

en bostadsrätt och en ägarlägenhet är att en ägarlägenhet ger ägaren full äganderätt, medan en 

bostadsrätt enbart ger innehavaren full nyttjanderätt. Ägaren till en ägarlägenhet har rätten att 

hyra ut fritt i andra hand utan övriga boendes godkännande. I en bostadsrätt krävs 

bostadsrättsföreningens godkännande för uthyrning i andra hand.  Den övervägande delen av 

de flerbostadshus som produceras idag består av bostadsrätter. Under förra året byggdes 

14 527 nybyggda lägenheter, varav enbart sex lägenheter av dessa var ägarlägenheter.     

Syfte: Syftet med vårt examensarbete är att beskriva och förklara vilka aspekter som kan 

påverka produktionen av ägarlägenheter, varför byggbolagen väljer och inte väljer denna typ 

av boendeform samt kunna förklara varför ägarlägenheter ännu inte slagit igenom på 

marknaden. 

Metod: För att finna ett svar på vår undersökning valde vi att använda oss av väsentlig och 

tillförlitlig litteratur i form av vetenskapliga artiklar, böcker och Internet. Vi valde sedan att 

följa upp våra teorier med besöks- och telefonintervjuer.   

Slutsats: Resultatet av undersökningen har visat att den största bromsen för genomslaget av 

ägarlägenheter är bruksvärdeshyran, den bristande kunskapen hos både byggföretagen och 

allmänheten och bostadsrättens djupt rotade historia. I och med att bruksvärdeshyran finns i 

Sverige finns det ingen möjlighet att göra någon vinst på att hyra ut ägarlägenheten i andra 

hand, vilket medfört ett minskat intresse för ägarlägenheterna. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
Bachelor of Science, Construction and real estate economics at the University of 

Halmstad, Sweden, 2010 

Author: Sofia Andersson, Linn Johansson, Johanna Johansson 

Advisor: Gunnar Wramsby 

Examiner: Bengt Larsson 

Title: Condominiums - the impact is decreased due to the use-value rent 

  

Background: The Swedish government has been discussing condominiums as a new type of 

housing in the Swedish real estate market for a long time. Since the new law allowing 

condominiums was introduced on May 1, 2009, no major changes have happened. 

Condominiums can be seen as a development of a tenant- ownership apartment. A 

condominium is real estate like a detached house. This means that the owner of the 

condominium owns the apartment and has the title deed of it, as opposed to tenant-owner who 

only owns the right to the apartment and the house is common title deed. Another difference 

is that the owner of a condominium has the right to sublease it without getting an approval 

from the body corporate.  In a tenant-ownership apartment, the body corporate´s approval is 

required for subleasing. The vast majority of the apartment buildings that are produced today 

is made up of tenant-ownership apartments. Last year was 14 527 newly built apartments, of 

which only six of these apartments were condominiums. 

Purpose: The purpose of this study is to describe and to explain the various aspects that may 

affect the production of condominiums, why construction companies choose this type of 

developments or not and explain why condominiums are still a rare feature on the Swedish 

real estate market. 

Method: To find an answer to our investigation, we have chosen to use substantial and 

reliable literature in the form of scientific articles, books and the Internet. We have then 

chosen to follow up our theories with visits and telephone interviews.  

Conclusion: The results of the investigation show that the biggest obstacles for the impact of 

the condominiums are the use-value rent, the unawareness from both construction companies 

and the public as well as the long history of tenant-ownership apartments. Due to the Swedish 

use-value rent it is not possible to make a profit by renting out condominiums, which has also 

lessen the interest of this type of real estate. 



 

 

 

FÖRORD 
Detta examensarbete har utförts under våren 2010 på Högskolan i Halmstad och är en 

avslutande del i vår utbildning på bygg- och fastighetsekonomprogrammet.  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till samtliga av våra respondenter för visat intresse, 

engagemang och medverkan till vår undersökning. 

Därefter vill vi ge ett tack till vår handledare Gunnar Wramsby samt de opponentgrupper som 

bistått med vägledning och råd under våra seminarier. Vi vill också tacka Diana Kristensen, 

Emma Johansson och Terese Doley för era goda råd och hjälp till vårt examensarbete. Även 

ett stort tack till alla andra som på ett eller annat sätt medverkat till att vi kunnat genomföra 

denna undersökning.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Ägarlägenheter har under en längre tid varit ett omdiskuterat ämne hos regeringen i Sverige. 

Den första maj 2009 trädde den lag i kraft som numera tillåter ägarlägenheter. Detta innebär 

att det tillkommit ytterligare ett sätt för att skapa fler boendemöjligheter. 

(Justitiedepartementet, 2009). 

Genom att en ny lag om ägarlägenheter har trätt i kraft i Sverige, skapas därmed en ny 

boendeform. Tidigare har vi haft tre typer av lägenhetsboenden: hyresrätt, bostadsrätt och 

kooperativa hyresrätter (Lind & Lundström, 2007). Enligt Justitiedepartementet (2009) får 

ägarlägenheter idag endast bildats genom nybyggnation, affärs- eller kontorshus som 

ombildas till bostadshus samt på- och tillbyggnader på redan existerande byggnader. För att 

kunna ombilda affärs-, kontorshus samt befintliga bostadshus, exempelvis servicehem, krävs 

att byggnaden inte varit avsedd för boende de senaste åtta åren. När en ägarlägenhet bildas, 

ska den registreras i fastighetsregistret, precis som alla andra fastigheter gör (Ibid.). 

Ägarlägenheter kan ses som en utveckling av bostadsrätten och en liknelse vid 

småhusägandet. Den stora skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet är att en 

ägarlägenhet ger ägaren full äganderätt, medan en bostadsrätt enbart ger innehavaren full 

nyttjanderätt (Wellhagen, 2008). Ägarlägenheten får hyras ut och överlåtas utan någon annans 

godkännande (Boverket, 2010). För att en bostadsrätt ska kunna hyras ut i andra hand krävs 

tillstånd och godkännande från bostadsrättsföreningen. En ägarlägenhet är en egen fastighet 

med lagfart, precis som ett småhus som står på marken, något som innebär att du kan 

pantsätta, inteckna och belåna en ägarlägenhet på samma sätt som ett småhus 

(Justitiedepartementet, 2009). När en innehavare av en bostadsrätt pantsätter sin bostadsrätt är 

det således inte själva lägenheten som pantsätts utan nyttjanderätten till lägenheten. 

Bostadsrätten ingår i föreningens fastighet som troligtvis redan är pantsatt när fastigheten 

belånades av föreningen. Bostadsrättsinnehavaren kan inte heller inteckna sin bostadsrätt 

(Lundén & Svensson, 2006).  

För att kunna sköta det gemensamma underhållet i ägarlägenhetshuset krävs att det finns en 

samfällighetsförening, en förening som drivs av ägarlägenheternas ägare 

(Justitiedepartementet, 2009).  Föreningen tar hand om skötsel av exempelvis trapphus, fasad 

och takunderhåll, sådant som krävs för att husets skick ska hållas i trim. På samma sätt 

fungerar samfällighetsföreningen vid ägande av småhus vad gäller brunnar och gemensamma 

infarter, något som skiljer sig från bostadsrätterna där detta ingår i bostadsrättsföreningens 

månadsavgift (Melin-Lundgren, 2009). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det är ungefär ett år sedan införandet av den nya lagen om ägarlägenheter trädde i kraft. 

Hittills har inga stora förändringar skådats och produktionen av nybyggda ägarlägenheter är 

fortfarande mycket sparsam. Än så länge finns det endast ett fåtal pågående projekt, bland 

annat i Höganäs, Karlstad, Kristianstad, Ystad och Öckerö (Eriksson, 2009). 

Då det har varit knappt om information om ägarlägenheter har det medfört att relativt få 

människor vet innebörden av vad en ägarlägenhet är. Därmed anser vi att det är svårt att göra 

en rättvis bedömning av efterfrågan. Eftersom efterfrågan på ägarlägenheter ännu inte är 

speciellt stor och vi just varit inne i en finanskris, måste det finnas andra anledningar till 

varför vissa byggföretag ändå väljer att satsa på ägarlägenheter medan andra väljer att avstå. 

Under förra året byggdes 14 527 nybyggda lägenheter, varav enbart sex lägenheter av dessa 

var ägarlägenheter. Den övervägande delen av de flerbostadshus som produceras idag består 

av bostadsrätter (Statistiska centralbyrån, 2010).  Vi finner efterfrågan på ägarlägenheter svår 

att definiera och väljer därför att istället fokusera på byggbolagens framtida planering av 

ägarlägenheter och deras tankar runt ägarlägenheter jämfört med de två etablerade 

lägenhetsformerna, bostadsrätt och hyresrätt. Detta leder oss vidare till vår 

problemformulering.  

 

1.3 Problemformulering 

Varför har inget genomslag av ägarlägenheter skett på den svenska marknaden och vilka 

aspekter kan påverka att byggbolagen väljer att bygga och inte bygga ägarlägenheter framför 

andra boendealternativ? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva och förklara vilka aspekter som kan påverka produktionen av 

ägarlägenheter, varför byggbolagen väljer och inte väljer denna typ av boendeform samt 

kunna förklara varför ägarlägenheter ännu inte slagit igenom på den svenska marknaden.  

 

1.5 Avgränsningar 

I Sverige är ägarlägenheter ett relativt nytt begrepp och därmed finns det väldigt många 

oupptäckta delar inom området. De färdigställda ägarlägenheterna är fortfarande få och till 

stor del ligger det ännu i byggbolagens händer om ägarlägenheterna kommer öka sin andel på 

bostadsmarknaden genom nyproduktion. Vi är medvetna om att efterfrågan är en viktig del 

för att få igång marknaden för ägarlägenheter, något vi dock inte kommer lägga så stor vikt 

vid är konsumentens efterfrågan i den här uppsatsen. Istället vill vi utreda vilka andra, framför 

allt ekonomiska aspekter som kan påverka byggbolagen att välja att producera ägarlägenheter. 

Ägarlägenheter finns idag i olika former i flera olika länder (Lind & Lundström, 2007). Vår 
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undersökning kommer enbart beröra den svenska marknaden och därmed kommer vi inte 

jämföra och ta hänsyn till ägarlägenheters utformning av marknaden i andra länder. Vi har 

valt att avgränsa oss till nybyggnation ur byggbolagens perspektiv. 

 

1.6 Definitioner  

Bostadsrätt – en lägenhet i huset som du har nyttjanderätt till, genom att vara medlem i 

husets bostadsrättsförening (Isacson, 2006).  

Hyresrätt – en lägenhet i huset som du hyr av fastighetsägaren (Lennebo, Engman & 

Eliasson, 2010). 

Samfällighet – de utrymmen och tillgångar som är allmänna för de bosatta i ett 

ägarlägenhetshus (Justitiedepartementet, 2009). 

Småhus – ett hus som omfattar en eller två bostäder. Ett småhus kan vara till exempel ett 

radhus eller en villa (Skatteverket, 2010). 

Ägarlägenhet – varje enskild lägenhet i huset. Du har äganderätt till den genom lagfart på 

samma sätt som vid småhus (Justitiedepartementet, 2009). 

Ägarlägenhetshuset – alla lägenheter i huset (Justitiedepartementet, 2009). 
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2. METOD 

2.1 Förförståelse 

Under ungefär ett års tid har ägarlägenheter varit en boendeform i Sverige men ännu är 

informationen om området relativt begränsad. Innan vi påbörjade vår undersökning var vår 

kunskap om ämnet vag, därför valde vi att läsa Ägarlägenheter – en kortfattad information om 

de nya reglerna (Justitiedepartementet, 2009).  Detta ansåg vi vara en viktig del inför vår 

fortsatta studie. Vi ville hitta de mest relevanta teorierna och se att de hade en koppling till 

just ägarlägenheter eftersom vi inte hade någon mer kunskap än just betydelsen av en 

ägarlägenhet vid undersökningens start. Det har därför varit svårt för oss att bilda egna 

uppfattningar om detta område, vilket gjort att vi har varit mer lyhörda och observanta på all 

information som behandlat ägarlägenheter.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Det första problemet som uppstår enligt Jacobsen (2002) är vilken typ av tillvägagångssätt 

som ska väljas för att på bästa sätt få grepp om verkligheten - induktiv eller deduktiv 

datainsamlingsmetod. Vi har valt den deduktiva datainsamlingsmetoden. Denna ansats går 

från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Vi fördjupade oss först i en del olika teorier för att 

kunna bygga upp en teoretisk referensram för att sedan göra empiriska undersökningar. 

Anledningen till att vi valt denna datainsamlingsmetod är att ägarlägenheter är en ny 

boendeform och det finns än så länge lite kunskap i Sverige inom området. Vi ville därmed 

öka vår egen kunskap inom området innan vi utförde vår empiriska del, för att på bästa sätt få 

svar på problemformuleringen. Därefter kunde vi styrka eller gallra ut den teori som inte 

stämde överens med vårt empiriska underlag. 

Det finns dock en del kritik mot den deduktiva ansatsen som insamlingsmetod, nämligen att 

undersökaren går ut i verkligheten och enbart samlar på sig den typ av empiri som anses är 

relevant utifrån den teori som undersökaren har. På så vis kan en hel del relevant empiri 

missas som undersökaren inte har en aning om (Jacobsen, 2002). Då vi redan från början var 

medvetna om den svårighet som fanns genom att välja den deduktiva ansatsen som 

datainsamlingsmetod, såg vi inte detta som något problem. Vi har under intervjuerna låtit 

respondenterna komma med egna synpunkter och tankar om ägarlägenheter, dess nuvarande 

position samt dess framtida position på marknaden. Respondenterna har även fått diskutera 

fritt om ägarlägenheter som boendeform utöver de frågor vi ställt i intervjun, för att 

säkerställa att den teori vi valt att samla in har varit tillräcklig. 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är den information som forskaren själv samlar ihop som inte finns publicerad 

tidigare, forskaren får informationen direkt ifrån källan utan mellanhänder. Eftersom 

forskaren själv samlar ihop datan blir den utformad och anpassad till den specifika 
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frågeställningen. De vanligaste sätten för forskaren att samla in sin primärdata är genom 

intervjuer, enkäter och iakttagelser (Jacobsen, 2002).  Vi har i denna undersökning valt att 

samla in vår primärdata genom intervjuer. I första hand har vi använt oss av besöksintervjuer 

men även kompletterat med två telefonintervjuer. Detta eftersom vi anser att vår undersökning 

är bättre lämpad för intervjuer, då vi har velat ha utförliga svar från respondenten och detta 

hade aldrig blivit möjligt vid varken enkäter eller iakttagelser. Genom att använda sig av 

intervjuer till vårt empiriska underlag får vi en mer djupgående information och en större 

bredd på respondentens svar.   

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som forskaren inte själv samlat in utan som redan finns 

tillgänglig från tidigare genomförd forskning. Kvalitativ sekundärdata består utav artiklar och 

böcker. Här får forskaren göra sin egen förståelse och tolkning av redan befintliga texter inom 

området, det som är viktigt vid användning av sekundärdata är att forskaren är kritisk vid 

valet av denna (Jacobsen, 2002). Vi har funnit den mesta av vår teori på Högskolan i 

Halmstad via högskolebibliotekets katalog HULDA. De sökord vi har valt för att få fram 

litteratur har varit; ägarlägenhet, bostadsrätt, hyresrätt, nyttjanderätt, bruksvärde, investering 

och risk. Eftersom ägarlägenheter är en ny boendeform, finns det fortfarande lite publicerad 

information om området i böcker och andra tryckta skrifter. Därför har vi valt att även 

använda oss av trovärdiga webbsidor på Internet som Nationalencyklopedin, Skatteverkets-, 

Boverkets-, Justitiedepartementets- samt Hyresnämndens hemsida. När vi har sökt artiklar har 

vi till största delen använt oss av Artikelsök på Högskolan i Halmstad och Google scholar 

men även Lunds Universitets bibliotekskatalog ELIN. Vi har då valt att använda oss av 

sökord som; rent control, condominium och real estate management.  

 

2.4 Problemställning 

Enligt Jacobsen (2002) ska det finnas tre krav på en problemställning, den ska vara enkel, 

spännande och fruktbar. En för bred problemställning blir oftast svår att genomföra. Eftersom 

det då är mycket som ska besvaras blir det komplicerat att finna ett konkret svar, därför ska 

frågeställningen vara enkel. Det är även viktigt att frågeställningen är spännande, då resultatet 

av undersökningen inte ska kunna förutspås innan. Problemställningen ska också vara 

fruktbar genom att den ska kunna analyseras empiriskt samt att den ska ge ny kunskap 

(Jacobsen, 2002). Vi anser att vår frågeställning uppfyller dessa tre kriterier; fruktbar, 

spännande och enkel. Fruktbar i den bemärkelsen att vi genom våra intervjuer fick fram 

nyvunnen kunskap, spännande för oss som undersökare, men även för läsare, då vi inte visste 

varför ägarlägenheter inte har lyckats slå igenom än på den svenska marknaden och varför 

byggbolagen väljer att producera denna boendeform samt enkel då vi efter vår empiriska 

undersökning funnit ett påtagligt svar på vår fråga. 
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2.5 Kvalitativ ansats  

Vi anser att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst för vår uppsats. Enligt Jacobsen (2002) ska 

denna metod användas när undersökarna vill satsa på att frambringa bättre kännedom om ett 

visst begrepp samt att undersökaren kommer att vara öppen för ny oupptäckt information. Det 

är också den mest användbara metoden när undersökarna inte vet så mycket om ämnet 

(Jacobsen, 2002). Genom att ägarlägenheter är ett så pass nytt begrepp på den svenska 

marknaden medförde detta att vi inte hade speciellt mycket kunskap om ämnet vid 

undersökningens start.  Detta har genom undersökningens gång inneburit att vi varit mer 

öppna för ny information angående ägarlägenheter.  

Genom att välja att arbeta efter en kvalitativ metod fås en närhet mellan den undersökta och 

de som undersöker. Syftet med detta är att komma den undersökta på djupet och därmed få 

uppgifter som inte annars hade fåtts. Figuren nedan visar den kvalitativa 

undersökningsprocessen, vilket innebär att problemställningen, undersökningsupplägget, 

datainsamlingen samt analysen kan ändras efterhand under uppsatsen (Jacobsen, 2002). Då vi 

använt oss av en kvalitativ ansats har vi under processens gång haft möjlighet att ändra i 

uppsatsens olika delar och på så sätt kunnat använda den information som vi ansett varit mest 

intressant och användbar, då vi inte varit bundna till vår ursprungliga tanke.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Kvalitativa undersökningsprocessen (Jacobsen, 2002). 

 

Jacobsen (2002) påpekar att fördelarna med en kvalitativ metod är att en öppenhet fås, vilket 

innebär att det är personerna som intervjuas som bestämmer vilken information vi som 

undersökare får in. Detta medför att det inte finns några bestämda frågor med klara 

svarsalternativ, vilket innebär att det oftast är en hög intern giltighet. Nackdelarna med den 

kvalitativa metoden är att den är resurskrävande, att göra en intervju tar vanligtvis lång tid och 

oftast intervjuas ett fåtal respondenter. Ett annat problem med den kvalitativa ansatsen är om 

de personer som intervjuas också är representativa för andra eller enbart för sig själva. En 

metods fördelar är dessvärre även dess nackdelar. När det gäller närhet är det viktigt att den 
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undersökta inte heller kommer för nära eftersom det då är svårare att vara kritisk mot den 

undersöktas svar (Jacobsen, 2002). Vi anser att de fördelar som finns med den kvalitativa 

metoden överväger dess nackdelar. Att det är respondenten som till stor del bestämmer vilken 

information vi som undersökare ska få in eftersom det inte finns några fasta svarsalternativ 

anser vi lämpar oss för vår undersökning. Vi har i vår undersökning varit öppna för spontana 

svar. Det har medfört att vi under de pågående intervjuerna kommit in på andra frågor och 

diskussioner som berör området utöver de frågor vår intervjulista innehåller. 

 

2.6 Typ av intervju 

Vi kommer att göra öppna och individuella intervjuer, vilket är den mest använda metoden 

när en kvalitativ ansats görs. Den öppna intervjun fungerar bäst när ett fåtal personer ska 

intervjuas. Denna typ av intervju används oftast när det gäller besöksintervjuer, men fungerar 

även bra när det gäller telefonintervjuer (Jacobsen, 2002).  Vid en besöksintervju är det 

vanligast att det bara är en intervjuare och en respondent med under varje intervju. Ejvegård 

(1996) anser att det enbart är vid särskilda tillfällen som det är fler intervjuare. Vi har valt att 

genomföra intervjuerna tillsammans alla tre för att alla ska få ta del av informationen och för 

att intervjuerna ska kunna jämföras och säkerställas på ett bra sätt. Vi har däremot låtit en av 

oss föra intervjun medan de andra två antecknat och inflikat kommenterar vid behov. Enligt 

Jacobsen (2002) ligger intresset i vad den enskilda personen anser samt hur personen tolkar 

ting. Genom att välja den här typen av intervju krävs också mycket tid, vanligtvis behövs lika 

lång tid för att göra intervjun som det tar att organisera den (Ibid.). Vi har valt att intervjua sju 

respondenter med olika tankar och åsikter angående ägarlägenheter och dess genomslag på 

marknaden. Det har bidragit till att vi fått fram gemensamma men även skilda åsikter hos 

respondenterna. Då vi har valt att intervjua respondenter med liknande positioner på företagen 

har vi kunnat använda oss av samma intervjulista för alla respondenter. Det har bidragit till att 

organisationen inför varje intervju krävt mindre tid eftersom vi har kunnat gå till väga på 

samma sätt inför varje intervju.  

För att ha möjlighet att komma i kontakt med fler företag och därmed få en större trovärdighet 

på vår empiriska del har vi valt att komplettera med telefonintervjuer. Anledningen till att vi 

valt att komplettera med telefonintervjuer är att företag i vårt valda område, från Halmstad till 

Göteborg, inte ansetts sig ha tillräcklig kunskap för att kunna bidra med relevanta svar till vår 

uppsats. Det har därför varit svårt att få tag på företag som velat ställa upp på intervju. Utöver 

det ansåg vi att det var bra att komplettera med andra företag på andra orter utanför vårt valda 

område för att se till lämpligheten och trovärdigheten för övriga delar av Sverige. På så vis 

har vi sparat framförallt tid på resor men har ändå fått en ökad trovärdighet på vår empiri. 

En intervju med kvalitativ utformning kan vara strukturerad i högre eller lägre grad. Som 

undersökare gäller det att i förväg ha planerat hur strukturerad intervjun ska vara (Larsen, 

2009). Vi har valt att göra intervjuer som är ostrukturerade. Vi kommer att ta hjälp av en 

intervjulista (Bilaga 1) som vi kommer utgå ifrån, som består utav frågor och stödord. Vi vill 

dock inte styra intervjupersonen helt och hållet utan lämna utrymme för spontanitet, öppenhet 
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för nya idéer och vinklar för den intervjuade, samtidigt som vi får svar på de huvudfrågor vi 

har. Genom att vi har vår intervjulista kommer vi se till så att alla våra områden inom 

uppsatsen blir besvarade. Larsen (2009) poängterar att det är en viktig del i en intervju att med 

hjälp av en intervjulista kunna bocka av så att undersökaren fått sina huvudsakliga frågor 

besvarade innan intervjun är över. Intervjulistan ska vara sammankopplad till 

problemformuleringen för att kunna få fram den mest relevanta informationen inför en 

slutsats. Genom att till viss del ha intervjun strukturerad på förhand, underlättar detta fortsatt 

bearbetning av intervjumaterialet, vilket leder till lättare sammanställning av svaren (Larsen, 

2009). Då vår undersökning har varit tidsbegränsad och vi inte hade speciellt stor vana och 

kunskap om intervjuer, rekommenderade Larsen (2009) att intervjun skulle vara strukturerad i 

viss mån. Genom vår intervjulista anser vi att vi fått en bra grund att stå på för att få svar på 

våra frågor vid intervjun, samtidigt som vi inte har varit begränsade för spontana och öppna 

svar. 

Det är bra att spela in intervjun för att efteråt kunna lyssna på intervjun igen och då kunna 

upptäcka svar som inte uppfattades vid intervjutillfället. Det kan dock vara en nackdel med 

ljudupptagning då respondenten kan välja att hålla inne på information på grund av svagare 

sekretess (Ejvegård, 1996). Då vi har valt att ha ganska öppna och inte allt för ingående frågor 

om företaget, valde vi att använda oss av ljudupptagning som ytterligare ett hjälpmedel utöver 

stödanteckningarna vid intervjuerna. Detta för att vi vid intervjutillfället helt ville koncentrera 

oss på intervjun och för att vi ansåg att en ljudupptagning inte skulle påverka respondentens 

svar eftersom de var positiva till att bli inspelade.   

Vi har vid varje intervjutillfälle frågat respondenten om vi får publicera deras eller företagets 

namn eller om de vill att vi behandlar det konfidentiellt. Att fråga respondenten om 

informationen ska behandlas konfidentiellt eller inte menar Ejvegård (1996) som en positiv 

del att upplysa om. Att informationen behandlas konfidentiellt betyder att respondentens 

anonymitet säkerställs genom att han inte namnges utan hans godkännande.  Respondenten 

agerar då på ett mer avslappnat och öppet sätt kan berätta allt de vet (Ejvegård, 1996). 

När det gäller val av plats för intervjun finns det två olika typer; konstlad eller naturlig. Den 

konstlade platsen innebär respondentens kontor eller en lokal där vare sig respondenten eller 

intervjuaren har anknytning till. Den naturliga platsen är en välkänd plats för respondenten, så 

som till exempel hemma i sin bostad (Jacobsen, 2002). Vi har tillsammans med 

respondenterna valt konstlade platser för besöksintervjuerna. Intervjuerna har ägt rum på 

respondentens kontor eller i ett konferensrum på arbetsplatsen. De har då kunnat känna en 

trygghet eftersom det är frågor angående deras arbete och inte privata tillstånd vi har velat få 

besvarat.  

 

2.7 Urval av företag 

När urval för intervjuer görs behöver dessa inte alltid vara tillämpliga för alla företag. Detta 

urval kallas för icke-sannolikhetsurval, vilket går bra att använda sig av när en kvalitativ 
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undersökning görs. De företag vi har valt att intervjua har valts ut genom ett godtyckligt urval 

som är en typ av icke-sannolikhetsurval. Detta urval görs när undersökaren själv väljer, efter 

egen värdering, vilka företag som ska intervjuas för att få ett blandat urval. Denna värdering 

sker efter vilka företag undersökaren tror kommer att kunna besvara problemformuleringen på 

bästa sätt.  I kvalitativa analyser tillämpas ofta denna typ av urval (Larsen, 2009).  För att 

kunna planera varje intervju i förväg på ett bra sätt är det av stor vikt vilka respondenter som 

väljs (Ejvegård 1996). När vi varit i kontakt med företagen har vi sökt den person som är bäst 

lämpad inom området, i de flesta fall den på företaget som har hand om utveckling av nya 

bostäder. Innan varje intervju har vi även skickat ut vår intervjulista så att även respondenten 

kunnat vara väl förberedd och därmed kunna ge oss de bästa möjliga svaren på företagets 

vägnar. Att respondenterna har varit väl förberedda innan intervjun har medfört att de kunnat 

ge utförliga svar och det de själva inte kunnat svara på har de haft möjlighet att ta reda på 

genom andra anställda på företagen. Detta har medfört att vi fått omfattande och väl 

genomtänkta svar på våra frågor under intervjutillfällena. Även vid våra telefonintervjuer har 

vi valt att skicka ut vår intervjulista i förväg, detta har medfört att respondenterna kunnat 

förbereda sig och gett minst lika utförliga svar som våra respondenter vid besöksintervjuerna.  

Nackdelen som vi kan se med förberedda intervjuer är att respondenten kan tänkas ge de svar 

de anser är mest lämpade. Vid bokningen av intervjun har vi enbart förklarat att vi skriver om 

ägarlägenheter och dess genomslag på den svenska marknaden och därmed har respondenten 

inte kunnat förutse vilka svar som är mest lämpade för undersökningens slutsats. Vi anser 

även att det har varit bra att vi inte haft en full strukturerad intervjulista utan kunnat ställa 

följdfrågor till respondenten under intervjuns gång. Det finns mer eller mindre känsliga 

ämnen att intervjua om. Ägarlägenheter och dess genomslag på marknaden anser vi inte är ett 

område som är känsligt eller stötande mot företaget, utan det vi vill få fram med vår 

undersökning är deras tankar och funderingar kring området. Genom att vi valt ett ämne som 

är mindre känsligt anser vi att respondenternas svar kan betraktas som mer ärliga och 

tillförlitliga. 

De företag vi valt för intervjuer kan ses ur två synvinklar; de företag som redan valt att börja 

producera ägarlägenheter samt de som står i valet och kvalet om hur de ska producera. Genom 

att använda sig av två synvinklar hoppas vi att detta kommer ge oss en större bredd och 

möjlighet till att besvara vår problemformulering. Enligt Ryen (2004) är det inte allt för ofta 

det går att bestämma antalet respondenter i början av en undersökning, utan det sker under 

förloppets gång. En kvalitativ undersökning bygger oftast på väldigt få respondenter. Antalet 

intervjupersoner i en uppsats är ofta begränsat på grund av den så kallade mättnadspunkten. 

Mättnadspunkten innebär att respondenterna efter ett antal intervjuer inte längre tillför mer 

information än den som inbringats genom tidigare respondenter. Antalet intervjuer kan även 

bero på brist på tid och resurser (Ryen, 2004). Efter våra sex genomförda intervjuer bidrog 

inte respondenterna till någon ny information utan bekräftade istället varandras uppgifter, 

därmed ansåg vi att vi nått mättnadspunkten.  

Vårt urval har skett efter en lista över Sveriges 50 största byggföretag (Sveriges 

Byggindustrier, 2009). Utifrån denna lista har vi sedan valt ut de största byggföretagen med 
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fastigheter som inriktning. De företag vi valt för besöksintervju ligger i närområdet, från 

Halmstad till Göteborg. Vi försökte från början utgå från topp 10 på denna lista, men då vi 

märkte att ett flertal av dessa företag inte var intresserade av att bli intervjuade, ökade vi vårt 

område till de 20 största byggföretagen i Sverige. Nämnas ska också att ett fåtal av företagen 

som har kunnat ställa upp på intervju, men har sedan fått avbokats på grund av förhinder. Vi 

har även via tips från andra företag kommit i kontakt med de respondenter vi intervjuat.  

 

2.8 Validitet och reliabilitet  

Enligt Jacobsen (2002) ska empirin inneha både validitet och reliabilitet. Empirin ska vara 

valid i den bemärkelsen att den ska innehålla både relevans och giltighet. Detta innebär att vi 

mätt det vi velat mäta och att detta är relevant för vår undersökning. Dessutom skall det vi fått 

fram hos ett fåtal intervjuer också gälla för ett större antal (Jacobsen, 2002). Vi har genom vår 

undersökning fått fram liknande svar från samtliga respondenter och därmed anser vi att vår 

undersökning är relevant. Larsen (2009) bekräftar detta genom att förklara vidare att det gäller 

att samla in den information som är väsentligt för ens problemformuleringen. När en 

kvalitativ ansats görs är det lättare att nå en högre validitet än vid en kvantitativ ansats. I en 

kvalitativ undersökning kan ny information som upptäcks under uppsatsens gång bidra till att 

förändringar sker i arbetet. Genom att uppsatsen kan ändras under tidens gång medverkar det 

till en högre validitet (Ibid.). I och med att vi har haft ostrukturerade intervjuer har det 

medfört att vi under undersökningens gång lagt till och tagit bort olika teorier. Det har lett till 

att vår undersökning blivit mer tillämplig och giltig.    

Jacobsen (2002) beskriver att reliabilitet innebär att den insamlade empirin är trovärdig och 

tillförlitlig. För att ett resultat ska vara pålitligt krävs att samma undersökning kommer fram 

till liknande resultat vid mätning med olika metoder (Andersen, 1994). Vi har genom att även 

utföra telefonintervjuer med byggföretag i andra delar av Sverige kunnat jämföra dem med 

den information vi fått via besöksintervjuer med byggföretag på västkusten, vilket medför att 

vår undersökning blir mer trovärdig och tillförlitlig.  

 

2.9 Metod för analys 

Den metod för analys som vi valt att använda oss av är tematisering. Tematisering är en 

presentationsform som används väldigt mycket där utgångspunkten är den använda 

intervjulistan och dess områden. Författaren till undersökningen delar upp intervjulistan i 

olika områden för att klarlägga de delar som är mest relevanta för undersökningens 

problemformulering (Dalen, 2008). Vi har valt att dela upp vår intervjulista i tre teman; 

funderingar kring ägarlägenheter, upplåtelseformer samt finansiering och kostnader. Syftet 

med tematisering är ”…att identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller 

skillnader”  (Larsen, 2009, s. 101). Vi började med att samla in data genom intervjuer, denna 

sammanställdes till texter som sedan grupperades in i våra tre olika teman. Data i dessa tre 

teman prövades, analyserades och jämfördes med våra teorier i teorikapitlet. 
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3. TEORI 

3.1 Historik om ägarlägenheter i korthet 

Införandet av ägarlägenheter har varit ett ämne som diskuterats sedan lång tid tillbaka. Enligt 

Statens offentliga utredning (2002:21) får vi gå tillbaka till slutet av 1800-talet, då det första 

förslaget om en ny lag angående ägarlägenheter lades fram i riksdagen. På grund av 

industrialiseringen var det då stor brist på bostäder och höjda hyror på lägenheter. För att ge 

människor billigare bostäder bildades byggnads- och bostadsföreningar.  För det kapital och 

lån som inbringades i föreningen kunde denna köpa mark och börja bygga bostadsfastigheter 

med hyresrätter i. Medlemmarna i föreningen fick även köpa loss fastigheten och ägde då den 

tillsammans, som i en bostadsrättsförening. Det saknades emellertid regler i föreningen, bland 

annat om medlemmarnas befogenheter och förpliktelser, men även hur beslut skulle tas i 

föreningen. Även besittningsskydd saknades, något som kunde ge oanade konsekvenser för de 

boende i fastigheten eftersom borgenären hade rätt att när som helst kräva sina pengar 

tillbaka. Då behövdes fastigheten säljas och de boende fick flytta (Ibid.). 

Förslag till ny lag som innebar bättre rättigheter och att de boende skulle erhålla varaktig 

nyttjanderätt eller äga sin lägenhet, kom in till riksdagen under 1881-1882. Då kom även 

förslaget om ägarlägenheter upp igen, men avslogs på grund av att det stred mot den 

huvudprincip om inskrivnings- och lagfartsväsende som fanns då. Det ansågs även bli svårare 

att lösa rättsfrågor vid en sådan tillämpning av lag som ägarlägenheter skulle innebära. 

Sådana problem skulle istället lösas med strängare bolagsordningar. 1930 kom 

bostadsrättslagen (Brattström, 1999). Denna lag behandlar endast bostadsrätter och ser till 

relationen mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen (Isacson, 2006). 

Frågan om ägarlägenheter har diskuterats och förslag om införandet har bearbetats i riksdagen 

under framför allt senare hälften av 1900-talet (SOU, 2002:21). Det har alltså tagit över 

hundra år från det förslag som först togs upp i riksdagen 1881-1882, fram till 1 maj 2009 då 

den nya lagen om ägarlägenheter trädde i kraft (Brattström, 1999; Justitiedepartementet, 

2009). 

De förslag som lagts fram tidigare angående ägarlägenheter skulle innebära stora 

omställningar i svensk fastighetsrätt och är ett av skälen till att upplåtelseformen inte införts. 

Det har även funnits politiska skäl som grundat sig i bostadspolitiska åsikter. De argument 

som funnits har i princip varit desamma under hela den långa tidsperioden. Sedan 1880-talet, 

har samma argument mot ägarlägenheter förts, att de ”strider mot de fastighetsrättsliga 

grunder som lagfarts- och inteckningsväsendet vilar på” (Brattström, 1999, s.45). Det anses 

intressant att i synnerhet inteckningsfrågorna, men även fastighetsrätten, under samma period 

har ändrats på ett djupgående sätt, utan att en lag om ägarlägenheter har kommit till. Fram till 

1972 det var fullt möjligt att inteckna och pantsätta sin egen del i fastigheten (Brattström, 

1999)  
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Den största anledningen till att en ny lag inte kommit till tidigare är att det inte ansetts funnits 

tillräckliga skillnader mellan ägarlägenheter och bostadsrätter, från att den första 

bostadsrättslagen introducerades 1930 (Ibid.).    

3.2 Skillnader i olika upplåtelseformer 

Alla fastigheter i Sverige ska vara registrerade i Fastighetsregistret hos Lantmäteriet, som är 

offentligt för alla medborgare. I Fastighetsregistret finns information om bland annat 

fastighetsägare, lagfartsinnehavare och taxeringsvärde (Isacson, 2006). Det finns idag ett 

flertal typer av boendeformer och nedan följer de tre vi kommer att titta närmare på; 

hyresrätter, bostadsrätter samt ägarlägenheter.  

3.2.1 Hyresrätt 

Det som kännetecknar en hyresrätt är att hyresgästen inte sätter in någon insats till lägenheten 

eller någon förening, utan betalar regelbundna avgifter till hyresvärden, så kallad hyra. 

Hyresgästen äger inte lägenheten själv men har rätt att nyttja den på bestämd tid, eller tills 

vidare, av hyresvärden (Lennebo et al., 2010). Enligt hyreslagen, i JB 12:32, får inte 

hyresgästen överlåta sin hyresrätt genom gåva, arv eller uthyrning av sin lägenhet mot annan 

kostnad än hyra. Däremot finns möjligheten att överlåta sin hyresrätt, JB 12:34-35, till 

make/maka eller sambo eller överlåtelse i samband med byte. Då krävs dock hyresvärdens 

samtycke och godkännande (SFS 1970:994).  

I en hyresrätt är det hyresvärden som tar både de ekonomiska möjligheterna och riskerna för 

hyreshuset, eftersom hyresvärden har ansvar för allt underhåll, drift och reparationer av 

fastigheten. Hyresgästen tar inga ekonomiska risker mer än att hyran kan höjas eller sänkas. 

Hyresgästen har inte heller möjlighet att ta del av de ekonomiska fördelarna som ges om 

fastigheten skulle öka i värde . I hyran ingår både drift- och underhållsarbeten, men även 

räntor på det kapital som hyresvärden lånat för att bygga eller köpa fastigheten. I vissa fall har 

hyresgästen möjlighet att sköta lägenhetsunderhållet inne i lägenheten och till en reducerad 

hyra (Lennebo et al., 2010). 

3.2.2 Bostadsrätt 

Normen för en bostadsrätt är att den säljs till marknadspris. När en bostadsrätt säljs är det 

endast nyttjanderätten till lägenheten och ett medlemskap i bostadsrättsföreningen som säljs.  

Bostadsrättsföreningen äger huset och lägenheterna där i (Isacson, 2006). Föreningens 

styrelse ska även godkänna den nya medlemmen i föreningen (Lind & Lundström, 2007). En 

bostadsrätt klassas som lös egendom på samma sätt som fordon, inredning och privata prylar 

och försäljningen regleras i köplagen. Syftet med en bostadsrättsförening, som är en 

ekonomisk förening, är att ha rätten att förfoga över en lägenhet på obegränsad tid.  Eftersom 

bostadsrätten utgör lös egendom är det inte varje enskild lägenhet utan hela fastigheten som är 

registrerad i fastighetsregistret (Isacson, 2006).  

Det finns möjligheter och risker med att köpa en bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren vet 

aldrig om marknadspriset på lägenheten kommer öka eller minska i framtiden. Innehavaren 
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till en bostadsrätt måste också ta hänsyn till den risk det medför att ingå i en ekonomisk 

förening. Om bostadsrättföreningen går i konkurs innebär det att den ekonomiska andel 

bostadsrättsinnehavaren erlagt går förlorad. Medlemskapet i en bostadsrättförening ger vissa 

privilegier men kräver också förpliktelser, som att betala medlemsavgiften i föreningen. I 

avgiften till föreningen ryms drift- och underhållskostnader för hela fastigheten. 

Bostadsrättsinnehavaren betalar också för drift- underhåll i den egna lägenheten, och även 

räntekostnader för eventuella lån på sin bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren kan reducera 

sina kostnader för reparation och underhåll, genom att utföra arbetet själv (Lennebo et al., 

2010). Lindgren (1998) menar att förhandlingar angående hyra och underhåll i en bostadsrätt 

uteblir, vilket medför mindre kostnader för den boende, eftersom bostadsrättsinnehavaren 

själv väljer vilka kostnader som ska läggas ned på lägenheten. ”Vid tillräckligt långvarigt 

boende kan kanske också minskad osäkerhet om framtida boendekostnader betyda mer än 

osäkerheten om framtida försäljningspris” (Lindgren, 1998, s.354). I en bostadsrättsförening 

med många medlemmar ökar risken för minskat engagemang i föreningen. Det kan medföra 

högre kostnader och sämre skötsel av fastigheten. Detta är inte lika vanligt hos fastighetsägare 

som är privata, då dessa har drivkrafter till att sköta fastigheten på bästa möjliga sätt till 

skillnad från bostadsrätter där föreningen samordnar skötseln fastigheten (Lindgren, 1998). 

En bostadsrätt bildas genom att ett byggbolag uppför en nybyggd fastighet eller att 

hyresgästerna i en hyresfastighet går med på att ombilda fastigheten från hyresrätter till 

bostadsrätter. För att kunna bilda en bostadsrättsförening krävs det minst tre medlemmar, en 

styrelse och minst en revisor och stadgar över föreningens regler (Bengtsson, Hager & 

Victorin, 2007).  Vid ombildning till bostadsrätter, krävs dock att större delen av fastigheten 

ska användas för bostadsändamål och att 2/3 av dem som ingår i föreningen är beredda att 

köpa bostadsrätten för att bo där (Isacson, 2006). 

3.2.3 Ägarlägenhet 

Normen för en ägarlägenhet är att den i likhet med en bostadsrätt säljs till marknadspris 

(Lennebo et al., 2010). Skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet är att i en 

ägarlägenhet har ägaren inte bara nyttjanderätt till lägenheten utan har även lagfart på 

lägenheten på samma sätt som ett småhus, då lägenheten ses som fast egendom. Innehavaren 

av en ägarlägenhet behöver inte godkännas av någon förening till skillnad från en bostadsrätt, 

utan den kan säljas till vem som helst (Lind & Lundström, 2007). I likhet med bostadsrätten, 

krävs det tre ägarlägenheter i en fastighet för att bilda ett ägarlägenhetshus (Skatteverket, 

2010). En skillnad från bostadsrätter är att ägarlägenheter inte kan ombildas från befintliga 

lägenheter (Justitiedepartementet, 2009). Beslutet om bildande av ägarlägenheter tas av 

Lantmäterimyndigheten. I ägarlägenhetshuset betalar ägaren av lägenheten en avgift till en så 

kallad samfällighetsförening, där alla ägare i fastigheten är medlemmar. Detta för att 

föreningen ska kunna sköta underhåll som till exempel reparationer av yttertak, trapphus, 

fasad och förråd (Boverket, 2010). Lindgren (1998) menar att genom att äga sin lägenhet 

minskar risken för ökad hyra i framtiden, då ägaren enbart betalar en avgift till 

samfällighetsföreningen.  
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Det finns många möjligheter för ägaren till en ägarlägenhet. En möjlighet är att 

ägarlägenheten får hyras ut och överlåtas utan någon annans godkännande. Det finns även 

möjlighet att pantsätta den (Boverket, 2010). Den som står som ägare till lägenheten får 

renovera och ändra i lägenheten, så länge det inte påverkar övriga boende i fastigheten 

(Lennebo et al., 2010 ). 

Nedan visas skillnaderna i de olika upplåtelseformerna, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt 

enligt Lind & Lundström (2007).  

 

 

Figur 3.1 Några grundläggande egenskaper hos upplåtelseformerna                    

(Lind & Lundström, 2007). 

 

3.3 Att våga vara först ut på en ny marknad 

Den som redan från början är längst fram i utvecklingen kallas pionjär (Nationalencyklopedin, 

2010). Genom att vara först ut i branschen har man chansen att utforma och påverka 

marknaden (Bagelius, 2003).  ”Varje ny produkt, varje nytt pris, är ett experiment med 

kundernas smak och betalningsvilja” (Sandberg, 2002 s. 15). Marknadsekonomin kan ses 

som ett enormt laboratorium där efterfrågan på nya varor och produkter provas. Ibland lyckas 

producenterna och varan blir en populär och efterfrågad produkt, medan det ibland blir 

mindre bra. Marknadsekonomin är aldrig i konstant jämvikt. Marknadsekonomin är i ständig 

förändring och utvecklas hela tiden genom olika experiment. Dessa experiment skall hela 

tiden följa kundernas önskemål samtidigt som den fria marknaden innebär att utbud skall 

anpassas efter konsumenternas olikartade intressen (Sandberg, 2002). Därigenom är det 

http://www.ne.se/
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pionjärerna som sätter de krav som ställs på övriga aktörer på marknaden, samtidigt som det 

är väldigt resurskrävande att just vara pionjär (Bagelius, 2003).  

3.3.1 Risk 

Där det råder en stor konkurrens tar pionjären en mer omfattande risk än efterföljarna på 

marknaden. I största grad beror det på att dessa marknader kräver större resurser för att kunna 

ta fler marknadsandelar (Bagelius, 2003). Det är viktigt att vara väl bekant med marknaden 

och när tillfället väl kommer gäller det att vara beredd. För att kunna vara en pionjär gäller det 

att våga ta besluten innan någon av konkurrenterna på marknaden gör det. Desto mer 

erfarenhet som skapas, desto fler nya möjligheter kommer att kunna genomföras 

(Johannisson, 1992). När en pionjär har lyckats att erövra en större del av marknaden är det 

lättare att nå ett bättre resultat. Om en pionjär däremot inte är beredd att satsa speciellt mycket 

resurser för att växa finns det stor risk att konkurrenterna tar över ledandet på marknaden 

(Bagelius, 2003).  

Bergenstråhle (2008) menar att byggföretag idag inte vågar börja producera bostadsrätter 

förrän de vet att intresset på marknaden finns och att lägenheterna med största sannolikhet 

kommer bli sålda. Detta för att företaget inte själva vill bära på alla risker utan låta de övergå 

till bostadsföreningen i fastigheten så snart som möjligt. När det gäller hyresrätter måste 

fastighetsägaren se till risken på lång sikt och inte bara till när fastigheten är färdigbyggd, 

eftersom en hyresfastighet inbringar kapital under hela fastighetens livslängd (Ibid.).  

 

3.4 Bidrag och subventioner på bostadsmarknaden 

Enligt Sandberg (2002) finns det de som säger att resonemanget om pionjärer inte fungerar på 

bostadsmarknaden då fastighetsägaren alltid har ett överläge gentemot de boende då det alltid 

finns en efterfrågan på bostäder. Detta stämmer till viss del, men då främst i storstäderna. 

Utanför storstäderna finns det ingenting som tyder på att bostadsmarknaden inte kan 

balanseras, det vill säga att efterfrågan och utbudet på bostäder är densamma. 

Bostadsmarknaden är uppbyggd utav marknadskrafter, där många är konsumenter. Det allra 

sista som styr en fri marknad är användarnas olika smaker, åsikter och värderingar. Den enda 

möjligheten producenterna har att styra är genom att få stöd i form av subventioner och 

statliga regleringar. Ett tydligt exempel på detta är under åttiotalet, då kommunala 

bostadsbolag fick subventioner ifrån staten för att kunna uppföra bostäder i samhällen och 

orter där befolkningen minskade. Dessa nyproducerade bostäder upplevdes som dyra utav 

konsumenterna och därför flyttade ingen in. Trots det fortsatte nybyggnationen då 

subventionerna från staten motsvarade cirka två tredjedelar av kostnaderna per lägenhet. I 

detta fall föreligger obalans på marknaden. Om marknaden vid dessa tillfällen hade varit fri 

från subventioner och i balans skulle konsumenterna ha reagerat. Som företag kan du aldrig 

tvinga en kund att köpa en produkt mot dennes vilja. Varje produkt är ett test på 

konsumenternas efterfråga och villighet att betala. Om företaget inte lyckas förmedla sin 

produkt, kan de till exempel ändra priset (Ibid.).  
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3.4.1  Räntebidrag och Investeringsbidrag  

År 2001 infördes ett statligt investeringsbidrag för att få igång nybyggnationen av bostäder 

med hyresrätt som upplåtelseform. Detta bidrag skulle framförallt främja bostäder med 

hyresrätter i de regioner där det var bostadsbrist (Boverket, 2007). Även räntebidraget var ett 

statligt stöd som infördes för att minska effekterna av räntekostnaderna för bland annat 

nybyggnation av bostäder (Nationalencyklopedin, 2010).  

Under 2007 avskaffades ränte- och investeringsbidraget. Räntebidraget finns dock fortfarande 

kvar eftersom dess upplösning sker steg för steg men år 2012 ska det ha försvunnit helt 

(Hyresrättsföreningen, 2010). Upplösningen av dessa två bidragsformer kan vara ett problem 

för dem som producerar bostäder på kort sikt men genom borttagandet av dessa bidrag är 

förhoppningarna att skapa förutsättningar för att stabilisera bostadsmarknaden för hyresrätter 

(Fastighetsägarna, 2006).  

 

3.5 Investeringar 

En investering är till för att erhålla vinst i framtiden. Investeringen består av en engångsutgift 

som med hänsyn till intäkter och minskade kostnader, under en längre period ändå ger vinst 

på lång sikt. För att ett företag ska lyckas hålla sig kvar ute på marknaden gäller det att våga 

investera, samt ha en stark framtidstro på sig själva (Grubbström & Lundquist, 1996).  

Tanken är att de utgifter som investeringen innebär ska ersättas med intäkter som motsvarar 

mer än den ursprungliga investeringen. När det gäller investeringar sker överlag 

utbetalningarna för satsningen tidigare än inbetalningarna. Den egentliga investeringen 

innebär att pengarna avsätts idag för att i framtiden få en bättre avkastning. Denna typ av 

investering karakteriseras genom en negativ utbetalning när investeringen sker, för att senare 

få in positiva inbetalningar under resten av investeringens livslängd (Ibid.). 

3.5.1 Investeringsbeslut 

För att ett företag ska veta vilka investeringar som ska göras gäller det att sätta upp specifika 

mål för varje typ av investering. Företagen arbetar alltid efter att maximera sin vinst, men i 

verkligheten är det svårt att välja vilka beslut som ska tas för att detta ska uppnås. Detta beror 

till stor del på att en mängd olika antaganden måste vara fullgjorda innan ett optimalt beslut 

kan tas (Löfsten, 2002). Holmqvist (2002) menar att det är svårt att följa upp olika 

investeringsbeslut då det gäller beslut vars påföljder visas under en lång tidsperiod. 

Svårigheten med uppföljningen är att det ofta inte är samma personer som fattar beslutet som 

senare följer upp det. Då det både tar mycket tid och kostar mycket pengar att göra dessa 

uppföljningar efter att investeringsbesluten är tagna och genomförda bör företagen inrikta sina 

uppföljningar på de olika kritiska perspektiven och inte varje enskild del separat ur 

beslutsunderlaget (Ibid.).  

http://www.boverket.se/
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3.5.2 Planering 

Olsson (2005) menar att alla investeringar som görs i ett företag är grunden till verksamhetens 

mål. Det väsentliga målet för ett företag är att ha en hög ekonomisk effektivitet samt att 

överleva under en längre tid. Emellanåt blir de här målsättningarna varandras motsatser, när 

företaget på kort sikt måste se till att göra ekonomisk vinst, samtidigt som de på lång sikt 

måste hänga med i den teknologiska utvecklingen samt marknadsförändringar. Det är den 

långsiktiga planeringen som är besvärligast, samtidigt som företaget måste ha förståelse för 

vad som kommer att ske i framtiden måste företaget ständigt vara flexibelt inför de 

förändringar som inträffar under tiden. Med detta som bakgrund är företagets investeringar 

dess viktigaste satsning, oavsett om de är stora eller små. I företag där det finns flera 

investeringsmöjligheter fördelas investeringar i olika klasser. Dessa klasser kan vara 

uppdelade efter till exempel avkastning eller återbetalningstid (Ibid.).  

En investeringskalkyl är en form av beräkning för att bedöma lönsamheten i olika 

finansierings- och investeringsbeslut. Denna form av kalkyl bygger ofta på osäker data, 

exempelvis gissningar om vilket det framtida priset kommer bli och frambringar därmed inte 

något fullkomligt stöd att grunda sitt beslut på (Nationalencyklopedin, 2010). För att ett 

investeringsbeslut ska vara till en fördel måste alla tänkbara konsekvenser av beslutet tas i akt. 

Beslutets för- och nackdelar skiljer sig mellan olika företag och är kopplade till företagets 

strategiska planering. Det är därför svårt att dra en generell slutsats för detta (Löfsten, 2002).  

För att en investering ska bli mindre riskfylld bör den enligt Löftsen (2002) stämma överrens 

med företagets strategier. Genom att se till de fördelar och nackdelar som finns med en 

investering, finns det en större chans att lyckas med denna eftersom företaget då är medvetet 

om förutsättningarna. Två av de faktorer som spelar stor roll är vad som gör investeringen 

unik på marknaden samt vilka kostnadsfördelar som investeringen medför (Ibid.). 

3.5.3 Portföljteori 

Holmqvist (2002) beskriver möjligheten att använda sig av portföljteori i ett fastighetsbolag. 

Om ett fastighetsbolag har flera olika typer av fastigheter med olika upplåtelseformer kan 

bolaget sprida sina risker på samma sätt som en diversifiering. Spridningen av risken kan även 

utnyttjas genom hanteringen av kredituppläggningen på bolagets fastighetsbestånd, detta görs 

genom olika räntebindningstider, olika amorteringsmöjligheter och lånestrukturer.  Vilka 

beslut som fattas beror på hur fastigheten ser ut att passa in i den tänkta portföljen. Genom en 

sådan samordning av fastigheter, så kallade portföljer, kan fastighetsbolagen nå flera fördelar 

i form av effektivisering på drift och underhållsområdet om flera fastigheter ligger inom 

samma närområde (Ibid.). Denna teori stödjer även Lindgren (1998) då han poängterar att 

genom en geografisk närhet mellan fastigheterna minskas kostnader för förvaltning och högre 

kännedom om den lokala fastighetsmarknaden inbringas.  
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3.6 Fastighetsavgiften 

Taxeringsvärdet ligger till grund för beräkning av fastighetsavgiften (Lundén & Svensson, 

2006). Det är fastighetstaxeringsnämnden som fastställer taxeringsvärdet för fastigheten, och 

det ska som grundregel motsvara 75 procent av marknadsvärdet på fastigheten. (Lundén, 

2010).  Uppskattningen av taxeringsvärdet 2010 är det samma för hyresrätt, bostadsrätt och 

ägarlägenhet. Taxeringsvärdet när det gäller hyresrätter uppskattas genom det belopp 

hyresgästen vanligtvis betalar till sin hyresvärd i den så kallade bruksvärdeshyran. I 

bruksvärdeshyran ingår bland annat kostnader för vatten, avlopp och uppvärmning, men inte 

kostnader för hushållselen (Skatteverket, 2009). I en bostadsrätt betalar inte den enskilda 

bostadsrättsinnehavaren avgiften själv. Det gör bostadsrättsföreningen eftersom den enskilda 

personen bara har nyttjanderätt till lägenheten och då bostadsrättsföreningen står som ägare 

till fastigheten. Till skillnad från hyresrätten och bostadsrätten står ägaren av ägarlägenheten 

själv för fastighetsavgiften. (Skatteverket, 2008). 

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten av den kommunala fastighetsavgiften, vilken är 

den fastighetsavgift som används idag. Anledning till att en ny avgift infördes var att den 

statliga fastighetsskatten sågs som en obefogad skatt och den nuvarande regeringen ville att 

skatten skulle betalas efter den enskildas betalningsförmåga (Finansdepartementet, 2007).  

Den kommunala fastighetsavgiften är indexbunden, vilket innebär att den jämförs med varje 

års förändrade inkomstbasbelopp gentemot år 2008. Det är regeringen som bestämmer 

inkomstbasbeloppet från år till år med utgångspunkt från år 2008 (Skatteverket, 2008). År 

2008 var den fasta kommunala fastighetsavgiften för småhus, det vill säga även för 

ägarlägenheter, högst 6000 SEK årsvis men maximalt 0,75 procent av taxeringsvärdet. För 

flerbostadshus, så som bostadsrätter, betalades år 2008 högst 1200 SEK per bostadslägenhet 

men maximalt 0,4 procent av det taxerade värdet för huset. Nybyggda hyresrätter, 

bostadsrätter och ägarlägenheter har dock en reducerad fastighetsavgift de tio första åren. De 

fem första åren är det avgiftsfritt medan de resterande fem åren betalas halva avgiften, det vill 

säga 3000 SEK för ett småhus eller maximalt 0,375 procent av taxeringsvärdet och för 

flerbostadshus 600 SEK eller högst 0,2 procent av det taxerade värdet för fastigheten 

(Skatteverket, 2010). 

Den statliga skatten finns dock kvar för bland annat obebyggda tomter som är tilltänkta för 

framtida bebyggelse. När det gäller obebyggd tomtmark för ägarlägenheter är den statliga 

fastighetsskatten en procent av taxeringsvärdet medan den för hyresfastigheter, så som 

hyresrätter och bostadsrätter, ligger på 0,4 procent av taxeringsvärdet (Ibid.). 

 

3.7  Hyresregleringar 

År 1974 infördes bruksvärdesregleringen som framför allt innebar att samtliga hyresgäster 

kunde be att få sin hyra granskad av hyresnämnden (Sandberg, 2002). Bruksvärdet tar bland 

annat hänsyn till storlek, standard, läget i huset samt modernisering av bostaden 

(Hyresnämnden, 2009). Besluten i hyresnämnden visade bestämt att även om kostnaderna hos 

http://www.skatteverket.se/
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till exempel den privata fastighetsägaren var högre än den styrande hyresledaren på orten var 

det hyran hos hyresledaren som gällde som norm (Sandberg, 2002). 

Bruksvärdesregleringen används än idag som en norm för att sätta hyrorna. Om hyresledaren 

på orten ökar sina hyror så är det fritt fram även för andra fastighetsbolag på marknaden att 

öka sina hyror med motsvarande belopp. För de flesta fastighetsbolag sker en hyreshöjning 

vid årsskiftet (Fastighetsägarna, 2010). Den hyra som hyresgästen med förstahandskontrakt 

betalar ska vara skälig i den bemärkelsen att den följer bruksvärdet. Samma regler gäller även 

för hyresgäster med andrahandskontrakt (Hyresnämnden, 2009). 

I Statens offentliga utredningar (2008:38) finns det förslag på förändringar i 

hyreslagstiftningen. Dessa förändringar innebär att reglerna för hyressättning ändras samt att 

hyresledaren på orten mister sin funktion av att vara hyressättare på marknaden. Statens 

offentliga utredningar (2008:38) menar att den långa väntan på att få bostad i vissa städer där 

efterfrågan på lägenheter är större än utbudet, skulle kunna jämnas ut om det fanns en fri 

hyresreglering. Fastighetsbolagen skulle kunna ta högre hyra i attraktiva områden, vilket 

skulle kunna medföra en större ökad efterfrågan och därmed färre lediga bostäder i de 

oattraktiva områdena. Däremot vill de sätta en gräns vid hyreshöjning och sänkning på fem 

procent per år, för att säkerställa de boendes besittningsskydd. En hyresförändring ska 

dessutom endast få ske en gång per år, gentemot idag då det får ske två gånger om året (Ibid.) 

Enligt Arnott (1988) är hyresregleringen känslig för nya förändringar genom politiska 

åtgärder. Detta innebär att det måste finnas ett tak för hyrorna eftersom hyran inte ska kunna 

regleras hur som helst genom politiska ingrepp (Ibid.).  Arnott (1995) menar även att om det 

finns ett tak för hyrorna så minskar kvalitet och kvantitet på bostäderna. Han poängterar att 

det funnits en stor enighet om att hyresregleringen avskräcker för nybyggnation samtidigt som 

det skapar en svart marknad för att hyra ut sina bostäder till valfritt pris (Ibid.).  

 

3.8 Anledningar till införandet av ägarlägenheter 

En av anledningarna till att införa ägarlägenheter i Sverige var det önskade behovet av nya 

möjligheter för att kunna finansiera nybyggnation. På så vis kan en nybyggnation finansieras 

av den som äger lägenheten (Victorin, 1981). Genom att införa bostadsformen ägarlägenhet 

skulle nyproduktionen av bostäder öka (SOU, 2002:21).   

3.8.1 Kapital 

Victorin (1981) menar att ett av de starkaste skälen som motiverade införandet av 

ägarlägenheter i Sverige är möjligheten att kunna skydda sitt kapital mot inflationen. Äldre 

kunskap visar att de bästa sätten att placera sitt kapital under inflation är i fast egendom 

alternativt delar av fast egendom (Victorin, 1981). Det ger således en möjlighet för ägarna att 

göra en kapitalplacering och blir möjligt för ägaren till en ägarlägenhet att grunda en 

personlig förmögenhet. Om en ägarlägenhet köps för att sedan hyras ut blir detta en form av 

sparande då den varje månad genererar en hyra till ägaren, något som kan liknas med 

http://jura.ku.dk/njm/29/29_23.pdf%20sid%204
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månadsvis avkastning (Pålsson Ahlgren, 2009). Möjligheten att göra en kapitalinvestering i 

sin egen bostad har tidigare endast varit möjligt för de som bor i småhus. Ägarlägenheter kan 

nu ge motsvarande kapitalinvesteringsmöjlighet i en fastighet med flera lägenheter. Detta gör 

att det blir möjligt med småhusägande i stadsmiljöer till ett relativt bra pris. Samtidigt blir det 

billigare att bo i en ägarlägenhet än i fristående småhus, då mindre mark efterfrågas och hela 

fastigheten kan skötas genom gemensam service (Victorin, 1981). 

3.8.2 Ökad valfrihet i boendet 

Enligt Statens offentliga utredning (2002:21) var en anledning som ofta diskuterades i 

debatten om ägarlägenheter den ökade valfrihet denna boendeform skulle ge för ägaren samt 

även en utökad mångfald i boendet. Samtidigt som det diskuterades att vi inte behövde 

ytterligare en boendeform utan att de som redan fanns räckte. Det var redan svårt för 

allmänheten att särskilja de olika boendeformerna och dess innebörder (Ibid.).  

Den enskildas inflytande över sin bostad ökar också med äganderätten genom två skilda 

former, förvaltning av bostaden samt det ekonomiska förfogandet av bostaden. En innehavare 

av en ägarlägenhet har rätt att hyra ut sin lägenhet hur de vill samt själv avgöra när förbättring 

av lägenheten ska utförs (Victorin, 1981). I Statens offentliga utredning (2002:21) beskrivs 

det utökade inflytandet över ägarlägenheten genom att ägaren har friheten att själv välja vem 

han vill överlåta den till eller om den skall hyras ut. Pålsson Ahlgren (2009) menar att i andra 

länder där ägarlägenheter finns har dessa gjort att det blivit en ökad valfrihet för de boende, 

vilket kan leda till att marknaden kommer att bli effektivare och att det blir större rörlighet på 

bostadsmarknaden.  

Det som oroar med fri uthyrning är att antalet ickeprofessionella hyresvärdar ökar. Detta kan 

innebära att enskilda personer får svårigheter att reda upp sina boendekostnader i vissa 

situationer, exempelvis vid stora ombyggnationer av ägarlägenhetshuset som är mycket 

kostnadskrävande. Eftersom ombyggnation sker finns det risk för att innehavaren av 

ägarlägenheten tvingas flytta på grund av att de inte har råd med kostnaderna för 

ombyggnationen (SOU, 2002:21). 

 

3.9 Sammanfattning av teorin 

Ägarlägenheter är en boendeform som funnits i Sverige sedan 1 maj 2009. Diskussionen om 

huruvida Sverige ska införa ägarlägenheter går tillbaka till slutet av 1800-talet. 

Ägarlägenheter är en boendeform som kan likställas med ett småhus, då den har lagfart 

eftersom lägenheten ses som fast egendom. I dagsläget är det endast tillåtet att bilda 

ägarlägenheter vid nyproduktion samt i äldre byggnader som stått tomma i åtta år. Den stora 

skillnaden mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt är att innehavaren av en ägarlägenhet 

äger sin lägenhet och får lagfart på den, medan ägaren av en bostadsrättslägenhet köper en 

andel i bostadsrättsföreningen och äger endast nyttjanderätten till att få bo i lägenheten. En 

ägarlägenhet får ägaren hyra ut fritt medan en andrahandsuthyrning av en bostadsrätt kräver 

ett godkännande av föreningen. En annan stor skillnad är att fastighetsavgiften skiljer sig åt 

http://jura.ku.dk/njm/29/29_23.pdf%20sid%205
http://jura.ku.dk/njm/29/29_23.pdf%20sid%205
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mellan fastigheterna. En ägarlägenhet beskattas på samma sätt som ett småhus det vill säga 

maximalt 6000 SEK per år medan bostadsrätten beskattas med maximalt 1200 SEK per år och 

detta betalar då föreningen.  

Eftersom ägarlägenheter är nytt på den svenska marknaden, innebär det att de första som 

väljer att producera ägarlägenheter blir pionjärer på marknaden. Pionjärer är den som är först 

ut på en marknad, den som vågar satsa och ligger i framkant av en ny utveckling. När ett 

investeringsbeslut tas är det viktigt att noggrant ha gått igenom de följder investeringen 

kommer att få, så som om det finns efterfrågan på ägarlägenheter samt hur finansieringen av 

dessa ska ske. Tidigare fanns det subventioner från staten till de som producerade nya 

bostäder i form utav räntebidrag och investeringsbidrag, detta för att få nyproduktionen att 

öka. Idag är dessa subventioner borttagna. 

De största anledningarna till att lagen om ägarlägenheter infördes var att nybyggnationen 

skulle öka. Detta skulle även ge ökad valfrihet i boendet då man kan äga sin lägenhet och de 

friheter detta medför men även rätten att fritt hyra ut lägenheten och möjligheten att skydda 

sitt kapital och samtidigt göra en investering.  

Bruksvärdesregleringen används som regel för att sätta hyran på en bostad och har funnits 

sedan 1974. Detta innebär att det är hyresledande fastighetsföretaget på orten som bestämmer 

hyran och sedan följer alla övriga fastighetsbolag denna hyra. När hyresledande 

fastighetsbolaget på orten höjer sin hyra innebär detta att övriga fastighetsbolag också få göra 

det.  
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4. EMPIRI 

4.1 Intervjupersoner 

Håkan Johansson, projektledare, på Ekängen Gruppen, i Falkenberg 

Håkan Johansson (personlig kommunikation, 23 april, 2010) är projektledare på Ekängen 

Gruppen i Falkenberg. Ekängen Gruppen är ett litet familjeföretag som samarbetar med ett 

flertal andra firmor, varav ett är Wäst-Bygg AB. Ekängen Gruppen arbetar idag med 

fastighetsförvaltning utav främst kommersiella fastigheter och projektutveckling. Tidigare 

hade företaget cirka 150 lägenheter som de förvaltade, men större delen av dessa är sålda för 

att kunna satsa mer på kommersiella lokaler. Ekängen Gruppen bygger ingenting själva, utan 

all byggnation läggs ut på entreprenad. Detta för att få den bästa kompetensen till varje 

område förklarar Johansson. Ekängen Gruppen har tillsammans med Wäst-Bygg AB ett stort 

projekt på Södra Åstranden i Falkenberg, där det ska byggas ett nytt bostadsområde 

innehållande 600-800 lägenheter.  

Kenneth Sjögren, Byggmästare, på ByggSjögren AB i Halmstad  

Kenneth Sjögren (personlig kommunikation, 12 april, 2010) är byggmästare på det 

familjeägda bygg- och fastighetsförvaltande företaget ByggSjögren AB i Halmstad. Företaget 

är till största delen verksamt i Halmstad men bedriver även verksamhet i bland annat  Laholm, 

Falkenberg och Varberg. Deras främsta arbetsområde är service och underhåll av de 

fastigheter de äger idag. De arbetar även med entreprenad, byggnation i egen regi och 

fastighetsförvaltning. Nedan benämns ByggSjögren AB enbart vid ByggSjögren. 

Lars-Göran Petersson, avdelningschef, på NCC Boende i Göteborg 

Lars-Göran Petersson (personlig kommunikation, 27 april, 2010) är avdelningschef på NCC 

Boende i Göteborg, men jobbar även med projektutveckling. NCC Boende är uppdelad på 

fyra regioner i Sverige; Stockholm, Mitt, Väst och Syd. Region Väst, där Petersson är 

verksam, producerar bostäder framförallt i Göteborg men även från Strömstad till Varberg 

och in mot Jönköping. 50 procent av Region Västs verksamhet bedrivs i Göteborg, eftersom 

det är där den största marknaden finns. NCC Boende i Göteborg producerar idag bostadsrätter 

i flerbostadshus samt äganderätter i form av småhus. Nedan benämns NCC Boende i 

Göteborg enbart vid NCC Boende. 

Nils Nilsson, tillförordnad VD och affärsutvecklare, på Företag Bygg  

En av våra respondenter, som valt att vara anonym, är tillförordnad VD och affärsutvecklare 

på ett större bygg- och fastighetsföretag i Sverige. Vi har valt att nämna företaget som Företag 

Bygg och respondenten Nils Nilsson (personlig kommunikation, 26 april, 2010) .  

Företag Bygg producerar hyresrätter, bostadsrätter, radhus samt småhus. De äger och förvaltar 

även 100 fastigheter med totalt 6 000 lägenheter och utöver dessa förvaltar de ytterligare 3000 

lägenheter. 
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Peter Andersson och Stig Eliasson, projektutvecklare, på Wäst-Bygg AB i Borås 

Peter Andersson och Stig Eliasson (personlig kommunikation, 14 april, 2010) är 

projektutvecklare på Wäst-Bygg AB i Borås. De jobbar inom området från Borås till 

Jönköping samt från Halmstad till Kungälv, där deras huvudsakliga arbetsuppgift är att hitta 

nya projekt. Wäst-Bygg AB är ett bygg- och entreprenadföretag, som bedriver byggprojekt i 

hela Sverige. Företaget grundades 1981, från början bedrev Wäst-Bygg AB även förvaltning, 

men denna del såldes av för cirka tio år sedan. Wäst-Bygg AB driver enbart projekt själva och 

bygger inte åt andra, utan tar i så fall in företag för samarbete vid byggnationer. Nedan 

benämns Wäst-Bygg AB vid enbart Wäst-Bygg. 

Torbjörn Åkerfeldt, projektchef, på PEAB Bostad, i Stockholm 

Torbjörn Åkerfeldt (personlig kommunikation, 26 april, 2010) är projektchef på PEAB Bostad 

i Stockholm. PEAB Bostad bygger bostäder i Stockholm, Uppland, Västmanland, 

Södermanland och på Gotland. Ungefär 70 procent är egenproducerade projekt, i form av 

bostadsrättsföreningar och småhus, medan resterande 30 procent byggs på entreprenad i form 

av hyresrätter. PEAB Bostad i Stockholm omsätter ungefär 3,5 miljarder per år. Nedan 

benämns PEAB Bostad i Stockholm enbart vid PEAB Bostad. 

      

4.2 Funderingar kring bostads- och hyresrätter  

Håkan Johansson, Ekängen Gruppen 

Johansson anser att hyresrätten är en mycket bra bostadsform som måste finnas som 

upplåtelseform då den motverkar en trögrörlig bostadsmarknad. Johansson menar att 

hyresrätter är bra för arbetsmarknaden, då människor flyttar dit jobben finns. Genom att det 

finns hyresrätter kan människor flytta dit jobben finns utan att behöva binda sig till att bo kvar 

under längre tid i staden.  Johansson menar att den stora bristen med hyresrätter är att det inte 

finns någon möjlighet att fritt kunna sätta hyran, då den är bunden till bruksvärdet. Idag är det 

väldigt svårt att få lönsamhet vid nybyggnation utav hyresrätter då företag inte har möjlighet 

att ta ut den hyra som krävs. Han tror att om fastighetsbolagen hade kunnat sätta en 

marknadshyra hade detta påverkat bostadsmarknaden positivt. Däremot påpekar Johansson att 

en friare marknadshyra främst hade påverkat de större städerna som till exempel Göteborg, 

Stockholm, Malmö och Lund, då marknadshyran kunnat leda till balans på marknaden. I 

mindre städer som Falkenberg hade marknadshyran inte fungerat, då medelinkomsten är 

mycket lägre och invånarna inte hade varit beredda att betala den hyra som krävts.  

Johansson förklarar att han är förvånad över hur få det är som tittar på vilken status en 

bostadsrättsförening har. Folk tittar först på priset och efter det på storleken och antalet rum. 

Han påpekar även att är mycket viktigt att förstå att när en bostadsrätt köps, köper man en 

andel i bostadsrättsföreningen, vilken du äger tillsammans med dina grannar och har därmed 

bara nyttjanderätten att bo i lägenheten.   
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Johansson anser att det över lag läggs mer pengar i en bostadsrättsförening än i 

samfällighetsförening i ett ägarlägenhetshus. Detta beror på att i en bostadsrättsförening vill 

föreningen vara säkra på att klara en eventuell räntehöjning och tar därför ut en högre avgift. 

Om föreningen samlar på sig ett kapital används detta till att renovera fastigheten. 

Kenneth Sjögren, ByggSjögren 

Hyresrätter är en väl beprövad boendeform med stora fördelar, genom den goda lagstiftning 

som finns idag till hyresgästens förmån. En fördel menar Sjögren är när ett kylskåp går sönder 

i en hyresrätt går hyresgästen fri och det är fastighetsägaren som står för ansvaret och 

kostnaden. I en bostadsrätt är det däremot bostadsrättsinnehavaren själv som står för 

kostnaden. Sjögren anser att hyresrätten lämpar sig väldigt bra för äldre personer som valt att 

sälja sitt hus och vill ha en bostad med stor trygghet. 

Sjögren anser att bostadsrätter är en stelbent men trygg boendeform med ett stort regelverk. 

En nackdel han ser med bostadsrätten är att den inte får hyras ut utan bostadsrättsföreningens 

godkännande. Han menar samtidigt att en bostadsrättsinnehavare har en stor trygghet genom 

sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen.  

Som bygg- och fastighetsbolag anser Sjögren att det är bättre att bygga hyresrätter än 

bostadsrätter. Detta eftersom när ett hyreshus byggs, säljs det sedan vidare till en 

fastighetsägare. Vid byggnation av ett flerbostadshus med bostadsrätter, säljs huset till en 

bostadsrättsförening som består av ett flertal medlemmar. Han menar att på så vis finns det ett 

större krav på standarden vid nybyggnation av bostadsrätter eftersom samtliga medlemmar i 

föreningen då kontrollerar det utförda arbetet medan det i en hyresfastighet endast är 

fastighetsägaren som kontrollerar det utförda arbetet. Han tror precis som vid bostadsrätter, 

kommer det finnas högre krav på standard från de boende vid ägarlägenheter.   

Lars-Göran Petersson, NCC Boende 

NCC Boende producerar idag två olika typer av boendealternativ, småhus med äganderätt och 

bostadsrätter. Vilket de väljer beror på var de har möjlighet att köpa mark någonstans samt för 

att få ut bästa möjliga av den tomt de köper. Petersson anser att det är bra att de har en 

blandning av två boendeformer. Under den senaste finanskrisen berättar han att det nämligen 

var lättare att sälja småhus än bostadsrätter och då var det skönt att ha två boendeformer att 

välja på. Petersson anser att det är både enklare och säkrare att bygga småhus med äganderätt 

än bostadsrätter. Det krävs mer arbete för NCC Boende att bygga bostadsrätter, bland annat 

måste det bildas en förening och hänsyn måste tas till de administrativa kostnaderna. Han 

menar dock att bostadsrätter måste byggas för att de ska bli någon mängd bostäder.  

NCC Boende har valt att inte själva driva någon byggnation eller förvaltning av hyresrätter.  

Detta beror på att det är svårt att få lönsamhet i ett hyreshus, då det är dyrt att producera och 

har begränsade intäktsmöjligheter på grund av gällande bruksvärdessystemet. För hyresvärdar 

med stort fastighetsbestånd kan det ändå vara möjligt med nybyggnation då de kan utjämna 

intäkterna med ett lönsamt äldre bestånd menar Petersson. I de fall när NCC Boende köper 

mark av kommunen och kommunen kräver hyresrätter som boendeform, väljer NCC Boende 
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att sälja av marken som är till för hyresrätter till antingen ett kommunalt eller privat 

fastighetsbolag. När de säljer av en del av marken på detta sätt, ser de ändå till att 

byggnationen av hyresrättsfastigheten sker inom NCC. 

Bostadsrätten är en boendeform som Petersson är mycket positivt inställd till. Han menar att 

NCC Boende har ett fungerande koncept när de bygger bostadsrätter, vilket leder till att 

konsumenterna inte behöver tänka på någonting utan NCC Boende sköter och tar allt ansvar 

tills projektet är klart.  

Nils Nilsson, Företag Bygg 

Hyresrätten är den form av boende som ger störst service till de boende, enligt Nilsson. När 

en kran läcker eller om det är några andra problem i lägenheten är det fastighetsägaren som 

får ordna det. Då en bostadsrättsinnehavare tar allt ansvar för lägenheten själv, kan de inte kan 

kontakta någon fastighetsägare för att få hjälp med denna typen av problem.  

Nilsson anser att bostadsrätter är en bra boendeform, då den är väl etablerad på marknaden. 

Det finns ändå vissa svagheter med bostadsrätten, bland annat att bostadsrättsinnehavaren inte 

äger lägenheten, utan bara en andel i föreningen. Nilsson ser ändå en ökad säkerhet med 

bostadsrätter idag, eftersom bostadsrättsföreningar numer är väldigt försiktiga med att ta lån 

och försöker istället få in större delen av kapitalet genom kontantinsatser. Det är bra om det 

inte finns mycket lån i en bostadsrättsförening, eftersom en bostadsrättsförening inte får göra 

några ränteavdrag på samma sätt som en privatperson. Nilsson anser att det är försäljarens 

eller mäklarens ansvar att förklara för köparen om ekonomin i föreningen. Företag Bygg ser 

försäljningen av bostadsrätter som en ganska enkel försäljning, eftersom en hel fastighet säljs 

till en bostadsrättsförening och inte varje lägenhet var för sig. Nilsson menar att bostadsrätten 

är bättre för producenterna än för de boende, eftersom producenterna får in det satsade 

kapitalet på kort sikt.  

Peter Andersson och Stig Eliasson, Wäst-Bygg 

Det som är den stora fördelen med hyresrätter är att den boende personligen inte sätter in 

några pengar i någon förening, utan det är fastighetsägaren som står för hela kostnaden och 

risken, menar Eliasson. Vid avflyttandet från en hyresrätt behöver hyresgästen bara säga upp 

lägenheten och flytta, vilket medför att hyresgästen inte har möjlighet till den eventuella 

avkastning som kan uppstå om det hade varit en bostadsrätt eller ägarlägenhet. Idag byggs det 

väldigt lite hyresrätter förklarar Eliasson och menar att den stora anledningen till detta är att 

det är svårt att få ihop ekonomin genom att bygga ett hyreshus. Inte ens de kommunala 

bolagen, som oftast bygger utan vinstkrav, får ihop ekonomin. Detta menar Eliasson beror på 

att hyran idag måste sättas för att följa bruksvärdehyran och denna är för låg för att klara de 

ekonomiska kostnaderna ett nyproducerat bostadshus kräver. Anledningen till den höga 

ekonomiska kostnaden för ett hyreshus är att hyresrätter idag har en relativt hög standard. 

Wäst-Bygg har ett vinstkrav och ser därför inte något intresse av att bygga hyresrätter. Idag 

ställer även kommunen högre krav än tidigare på att det ska byggas hyresrätter på de tomter 

de säljer, menar Eliasson. I de fall Wäst-Bygg kommer över en attraktiv samt bra tomt, där 
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kommunen är säljare och ställer krav på hyresrätter, väljer Wäst-Bygg att producera denna 

boendeform. I gengäld vill Wäst-Bygg få tillgång till ytterligare en tomt av kommunen där de 

har möjlighet att bygga bostadsrätter. 

Andersson och Eliasson anser att ägarlägenheter och bostadsrätter är för lika boendeformer 

för att ägarlägenheter ska kunna slå igenom på marknaden. I och med detta är bostadsrätter en 

tryggare boendeform för dem att bygga eftersom de har rutiner och processer för detta redan. 

De menar att i en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening, medan i en ägarlägenhet 

är du medlem i en samfällighetsförening. På så vis äger du ändå själva fastigheten och driften 

runt omkring tillsammans med de andra som bor i huset. Är det en bostadsrättsförening utan 

lån, så kommer det bli samma avgifter som i en samfällighetsförening. Eliasson menar att det 

blir allt vanligare med bostadsrättsföreningar utan lån. Det som då skiljer sig åt från en 

bostadsrätt är att du får betala lagfarten själv, och hyra ut till vem du vill. Andersson 

poängterar att i en ägarlägenhet kan du inte styra över vilka som är dina grannar, på samma 

sätt som du kan i en bostadsrättsförening.  

Andersson ser bara fördelar med bostadsrätter som boendeform. De ger en högre avkastning 

än hyresrätter. När de bygger hyresrätter kräver även banken att de går in med en egen insats. 

För att få den högsta avkastningen på kort sikt, gäller det att bygga bostadsrätter förklarar 

Eliasson. Läget har även en mycket stor betydelse.  

Andersson och Eliasson menar att bostadsrätter är en investering på kort sikt, medan 

hyresrätter byggs för en långsiktig investering.  

Torbjörn Åkerfeldt, PEAB Bostad 

En stor nackdel med hyresrätten anser Åkerfeldt är att få lönsamhet i uthyrningen. Han 

förklarar att hyresrätter inte ger igen samma pengar som bostadsrätter på kort sikt. När 

hyresrätter byggs gäller det att de planerar för att få lönsamhet på lång sikt och inte känner att 

de behöver en maximal avkastning redan första året. Idag bygger PEAB Bostad hyresrätter åt 

Folksam, vilka är beredda att få en lönsamhet på långsikt. 

Bostadsrätter är en etablerad produkt som de flesta människor känner sig bekväma med. Då 

bostadsrättsinnehavaren endast äger nyttjanderätten till lägenheten får inte lägenheten hyras ut 

fritt utan tillstånd från bostadsrättsföreningen. Åkerfeldt ser ägarlägenheter som ett bra 

alternativ till bostadsrätten. Det närmaste en ägarlägenhet vi kommit i Sverige tidigare är en 

bostadsrättsförening utan lån, dock gäller inte samma regler angående uthyrning i andra hand 

eftersom bostadsrättsinnehavaren fortfarande är bunden till bostadsrättsföreningens samtycke. 

 

4.3 Möjligheter, risker och kostnader vid nybyggnation 

Håkan Johansson, Ekängen Gruppen 

Johansson anser att politiken har stor betydelse för vad som byggs i samhället. Om det införs 

subventioner för att bygga hyresrätter, kommer denna boendeform öka. Han menar även att 
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det är bra när det inte finns några subventioner, eftersom framtida kostnader inte kommer att 

påverkas på samma sätt.  

Johansson berättar att Ekängen Gruppen är ovilliga att ta risk. Därför sprider de sina risker på 

två sätt; de är mycket noggranna med vilka de har som hyresgäster och de ser gärna att 

kontrakten är så långa som möjligt. Johansson berättar att de hellre har längre kontrakt med 

hyresgästen och en lite lägre hyra än tvärtom. För att säkra sina risker vill Ekängen Gruppen 

ha en viss del av lägenheterna sålda innan de sätter igång med nyproduktion av bostäder. 

Detta för att säkra sin trygghet i att få bostäderna sålda När det gäller deras krediter är de 

däremot lite mer risktagande då samtliga krediter är upplagda med rörlig ränta, vilket innebär 

en risk på kort sikt. Däremot poängterar Johansson, att historiskt sett lönar det sig i princip 

alltid en rörlig ränta. För att kunna hålla sig till enbart rörliga räntor krävs att företaget har ett 

bra grundkassaflöde, blir det i så fall bara bli små förändringar i flödena när räntan ändras.  

Kenneth Sjögren, ByggSjögren 

Under hösten 2009 sökte ByggSjögren krediter för byggnationen av Söderkaj i Halmstad, ett 

projekt med 29 lägenheter varav fem ägarlägenheter. Det var under denna period väldigt svårt 

att få krediter på grund av det finansiella läget som var på marknaden. Vanligtvis upplever 

inte Sjögren att det är svårt att få krediter till nyproduktion av fastigheter då de har en nära 

kontakt med banken och att banken ser fastigheterna i sig som en trygg säkerhet, även 

fastighetens läge har stor betydelse för banken. I vanliga fall vid nyproduktion av hyreshus 

brukar ByggSjögren låna 70-80 procent av banken och resterande 20-30 procent satsar de av 

eget kapital. Vid projektet Söderkaj lånades 70 procent av banken och själva satsade de endast 

7 procent, medan resterande 23 procent finansierades med hjälp av sålda ägarlägenheter i 

hyreshuset. I detta fall kunde ägarlägenheterna minska ner andelen satsat eget kapital i 

projektet, vilket är bra för företagets likviditet. Sjögren ser likviditeten som ett väldigt viktigt 

mått på företaget, framför allt när det är dags att satsa på nya projektet då ingen i förväg vet 

vad som kan dyka upp längs vägen i form av oväntade kostnader.  

Sjögren förklarar att politiken har stor betydelse för hur ByggSjögren väljer att bygga. Då det 

idag inte finns några bidrag för nyproduktion av lägenheter har ByggSjögren valt att sälja av 

en del mark, istället för att investera i nya fastigheter. Detta för att lägenheterna i 

nyproducerade fastigheter skulle kräva högre hyra än vad som är tillåtet för att projektet ska 

bli lönsamt. Sjögren anser att fastighetsavgiften som skiljer sig mellan de olika 

boendeformerna kan vara en nackdel då det är stor skillnad mellan hyresrätter, bostadsrätter 

gentemot ägarlägenheter. Eftersom hyran idag sätts efter det hyresledande fastighetsbolaget 

på orten, går det inte att väga in skatten i ägarlägenhetens hyra.  

ByggSjögren har en bred projektportfölj, genom att de både är ett bygg- och fastighetsbolag. 

Företaget sprider sina risker på ett bra sätt, då de både bygger och förvaltar fastigheter menar 

Sjögren. Han tror även att ägarlägenheter i framtiden kan bli ännu ett sätt att tjäna bra med 

pengar och sprida risken, men det förutsätter att det finns en bra och attraktiv tomt att bygga 

på.  



 

34 

 

Lars-Göran Petersson, NCC Boende 

Petersson förklarar att NCC Boende tidigare finansierade alla småhusprojekt internt, men 

sedan ett halvår tillbaka lägger varje köpare upp ett byggkreditiv som samtliga fakturor lyfts 

ifrån. Denna förändring gjordes för att det skulle bli tydligare för kunderna vad de faktiskt 

betalar för och samtidigt blir det enklare att jämföra med andra företag vad kunden verkligen 

får. När det gäller småhus börjar företaget bygga även om de inte blivit sålda vid byggstart. I 

de situationerna finansierar NCC Boende småhusen tills de blivit sålda. Produktionen av 

bostadsrätter är väldigt likt upplägget för byggnation av småhus, då bostadsrättsföreningen 

lägger upp ett byggkreditiv för den del insatserna inte räcker till. NCC Boende fakturerar 

sedan bostadsrättsföreningen. NCC Boende bygger i olika lägen. I attraktivare lägen där 

marken är dyrare blir även bostaden dyrare ut till kund. Detta medför enligt Petersson även att 

bostäder på de mest attraktiva lägena kan vara svårsålda på grund av höga priser. 

Petersson menar att fastighetsavgiften inte har någon stor betydelse när det gäller vilken 

boendeform som ska produceras. Han påstår att fastighetsavgiften är en relativt liten kostnad, 

att den inte har någon större betydelse. När det gäller räntebidraget och investeringsbidraget, 

som försvann år 2007 menar Petersson att dessa inte påverkar hur NCC Boende väljer att 

bygga, då bidragen påverkar alla. Han menar att NCC Boende inte tänker annorlunda efter att 

bidragen tagits bort när de väljer boendeform. De säljer alltid till marknadspris, vilket medför 

att bidragen inte har någon större betydelse för prissättningen men däremot för NCCs 

vinstmarginal. 

Petersson berättar att NCC Boende inte har någon möjlighet att sprida sina risker mer än att 

kombinera produktionen av både bostadsrätter och småhus. Däremot poängterar han att 

företaget hade klarat sig på att endast bygga en av dessa boendeformer, men då NCC är ett 

väldigt stort företag vill de kunna blanda både småhus och bostadsrätter. Oftast köper NCC 

Boende obebyggda tomter för att bygga på. När de producerar bostadsrätter säljer de alltid 

tomten till föreningen innan de börjar bygga. 

Petersson beskriver att företaget kräver en teckningsgrad på cirka 50 procent innan de börjar 

producera flerbostadshus och att de står för hela ansvaret över att de ska bli sålda. Om några 

lägenheter inte är sålda när projektet är färdigbyggt köper NCC Boende dessa av 

bostadsrättsföreningen och säljer sedan dem själv. Det gör att bostadsrättsföreningens 

ekonomi inte påverkas, då NCC Boende själva står för risken och betalar månadsavgifter samt 

ränta på kapital. Att samtliga bostadsrätter inte är sålda när produktionen är färdig sker i 50 

procent av alla projekt, menar Petersson.  När NCC Boende säljer de kvarvarande 

bostadsrätterna har de möjlighet att sänka priset på dem, något bostadsrättsföreningen inte 

kunnat göra då de är beroende av sina ekonomiska planer som styr intäkterna enligt Petersson. 

Nils Nilsson, Företag Bygg 

Vid centrala lägen behöver inte Företag Bygg någon försäkring på att lägenheterna kommer 

bli sålda vid produktionsstart, utan Nilsson menar att ett attraktivt läge alltid säljer. Vid 

mindre bra lägen vill de dock ha ett intresse eller sålda lägenheter, på minst 40 procent. Läget 

avgör hur lätt det är att få kunder. Nilsson menar att läget har stor betydelse för vilken 
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boendeform som ska byggas. De går igenom varje projekt noggrant innan de sätter igång att 

bygga. Om Företag Bygg inte får sålt lika många lägenheter som beräknat avvaktar de med 

projektet en tid framöver.  

Politiken har stor betydelse på hur och vad som byggs. Det kommer nya regler hela tiden som 

bygg- och fastighetsföretagen måste ta hänsyn till. Nilsson menar att det ibland kan vara svårt 

att veta vilka regler om bidrag och subventioner som kommer gälla i framtiden. Bidragen 

förstör marknaden, anser Nilsson. De påverkar samhällets byggnation för mycket, och kan 

påverka framtida beslut. En annan politisk åtgärd är fastighetsavgiften, som Nilsson anser kan 

ha en stor risk angående ägarlägenheter, då avgiften kan höjas och ändras på sikt. 

Marknadshyror har inom politiken diskuterats fram och tillbaka, men när det gäller hyran i en 

nybyggd hyresrätt känns det som om den har en slags marknadshyra, menar Nilsson. 

Nilsson anser att det svåra med hyresregleringen är att när beslutet om nybyggnation tas vet 

företaget inte vilken hyra de kan ta när produktionen är klar. Om läget är bra för hyresrätter, 

ser Företag Bygg framtida hyreshöjningar som en möjlighet. Företag Bygg bygger ofta på 

centrala men besvärliga tomter vilket kan bidra till större byggnationskostnader och därmed 

blir hyran högre än likvärdiga lägenheter, därför sätts en presumtionshyra, efter förhandling 

med hyresgästföreningen, istället för vanlig bruksvärdeshyra. Presumtionshyra är en möjlighet 

som finns för alla nybyggda projekt. Det innebär att parterna kommer överens om att hyran är 

näst intill fast i tio år, och ligger lite högre än vanliga bruksvärdeshyran, dock kan den inte 

regleras i samma grad som bruksvärdeshyran och heller inte vara jämförbar för andra objekt.   

Nilsson anser att det är viktigt att syssla med det företaget är bäst på. De väljer därför att 

bygga flerfamiljshus i form av bostadsrätter och hyresrätter, istället för till exempel 

kontorskomplex. De har en bra mix av olika boendeformer. Nilsson menar att de inte kan 

välja att bara bygga hyresrätter, då det finns ett investeringstak för dessa investeringar. De 

väljer därför också att bygga bostadsrätter för att få in kapital på kort sikt, vilket innebär att 

det ger pay-off från dag ett. Företag Bygg varierar även med radhus och villor för att sprida 

sina risker, berättar Nilsson.  

Peter Andersson och Stig Eliasson, Wäst-Bygg 

Andersson berättar att Wäst-Bygg finansierar sina projekt genom lån och att använda eget 

kapital. Oftast betalar de marken själva, men lånar till byggprojektet med ett byggkreditiv. En 

sak de alltid tar hänsyn till är hur stora lån de behöver i bostadsrättsföreningen. Desto högre 

kapitalinsats vid köp av en bostadsrätt, desto lägre lån behöver föreningen ta. De kollar alltid 

upp intresset för lägenheterna innan de börjar bygga, och säljer även då av en del av dem för 

att säkra sitt kapital. Förförsäljningen bör uppgått till cirka 60 procent. Så snart 

bostadsrättshuset står klart vill de ha sålt alla lägenheter och träda ur föreningen så snart som 

möjligt. Andersson berättar att det bruka ta ungefär tre månader efter det när huset är 

färdigställt tills Wäst-Bygg träder ur föreningen.  

Enligt Eliasson är stimulansbidrag i form av investeringsbidrag och räntebidrag från 

regeringen, på både gott och ont. I och med att det inte finns några bidrag finns det heller inte 
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några spekulationer om hur länge bidraget kommer finnas kvar. De kan då gå in med ett mer 

rättvist pris till bostadsrättsföreningen eftersom priset inte kommer att höjas på grund av 

borttagna bidrag. Personligen anser Andersson att det är mindre besvär nu när bidragen inte 

finns kvar, då det är mindre saker att ta hänsyn till och räkna på.  

För att sprida sina risker i företaget väljer Wäst-Bygg att enbart satsa på det de tror på och 

detta endast i bra lägen menar Andersson. Ett bra läge är inte lika känsligt för finansiella upp 

och nedgångar. Eliasson förklarar att bygga på en tomt med bra läge, är ett sätt att sprida sina 

risker. Läget har stor betydelse, genom att köpa en dyr tomt med bra läge kommer ägaren med 

säkerhet att få tillbaka pengarna när fastigheten säljs vidare. Vid köp av en billig tomt med 

sämre läge är det inte lika stor säkerhet att ägaren får tillbaka pengarna, eftersom intresset inte 

är lika stort vid ett sämre läge. Ett annat sätt Wäst-Bygg använder för att sprida sina risker är 

att de bygger både lokaler och bostadsfastigheter.  

Torbjörn Åkerfeldt, PEAB Bostad 

Åkerfeldt berättar att finansieringen vid nya bostadsprojekt görs via byggkreditiv från 

bankerna och bostadsrättsföreningarna gör en slutfinansiering för projektet. Innan de börjar 

bygga vill PEAB Bostad att finansieringen ska vara klar.  PEAB Bostad har relation med flera 

olika banker för att få bästa möjliga säkerheter men även för att bankerna ser om 

bostadsprojektet är en bra investering för företaget. PEAB Bostad bygger ingenting i egen 

förvaltning, utan vill sälja av så snart som möjligt.  

När det gäller fastighetsavgiften förklarar Åkerfeldt att de inte har funderat över denna, men 

han tror inte att den kommer ha någon bidragande effekt över vilken boendeform 

byggbolagen väljer att producera. Han menar däremot att bidragen påverkar desto mer, vilket 

de gjort i alla tider. Det är bidragen som sätter fart på byggandet, vad det än gäller menar 

Åkerfeldt. När räntebidraget avskaffades 2007 var det en bra räntenivå och därför hade det 

borttagna räntebidraget inte någon större betydelse.  Räntebidraget togs bort i rätt tid då vi 

hade fallande räntor menar han.  

Åkerfeldt anser att hyresregleringen påverkar marknaden då den är en begränsning för 

hyresrätten som boendeform och har en bromsande effekt för ägarlägenheter. Hyresrättens 

och ägarlägenhetens hyra bestäms båda utifrån hyresregleringen menar han.  

PEAB Bostad vill att minst 60 procent utav bostäderna i projektet är sålda innan de börjar 

bygga. Till en början är det PEAB Bostad som har lånet i banken för bostadsrättsföreningens 

räkning. Vid byggnation av bostadsrätter är PEAB Bostad med i bostadsrättsföreningen fram 

tills lånen är placerade i föreningen och bygget är klart. PEAB Bostad kliver ut 

bostadsrättsföreningen när den nya styrelsen är redo att ta över ansvaret. Hela processen från 

det att de börjar bygga tills att de inte är med i föreningen längre, brukar ta upp till tre år. 

Åkerfeldt anser att inget av de olika boendealternativen är bättre än det andra att bygga, men 

att PEAB Bostad väljer att bygga flerbostadshus framför småhus. Detta eftersom deras 

organisation stämmer bättre för flerbostadshus, då de har högre kompetens för det ändamål.  
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Åkerfeldt menar att genom att bygga flerbostadshus får de ut kostnaden på ett annat sätt än 

när de bygger småhus. 

 

4.4 Funderingar kring ägarlägenheter 

Håkan Johansson, Ekängen Gruppen 

Johansson är positivt inställd till ägarlägenheter men Ekängen Gruppen har idag inga 

planerade projekt som innehåller ägarlägenheter. Det är däremot inte omöjligt att ett eller flera 

av de planerade husen på Södra Åstranden i Falkenberg kommer bestå av ägarlägenheter om 

det visar sig finnas efterfrågan. Johansson anser att okunskapen om ägarlägenheter är mycket 

stor och därför kommer många personer välja bostadsrätten framför ägarlägenheten om de får 

frågan vad de väljer av dessa två alternativ. Bostadsrätten är väldigt djupt rotad i Sverige och 

därför kan det bli svårt att arbeta in konceptet med ägarlägenheter i Sverige. 

Johansson menar att ägarlägenhetens samfällighetsförening kan likställas med en vägförening 

för de som bor i småhus och borde därför inte vara alltför komplicerat. Antingen sparar 

samfälligheten ihop ett kapital genom månadsavgifter för att kunna utföra det som behövs 

göras eller så betalas det in ett större engångsbelopp när det är dags. Nackdelen med en 

samfällighetsförening är att ansvaret för husets underhåll minskar hos ägarna menar 

Johansson. Om en större renovering behövs göras i ägarlägenhetshuset och den ska betalas 

med ett engångsbelopp kanske ägaren inte har råd med detta och tvingas flytta. Johansson 

anser att det är bättre att personligen ha hela lånet på sin lägenhet än att föreningen har lån på 

en del av lägenheten som det är i en bostadsrättsförening. Själv säger Johansson utan tvekan 

att han hade valt en ägarlägenhet på grund av detta. 

När det gäller ägarlägenheternas framtid är Johansson ganska säker på att de kommer att 

utvecklas och han skulle bli mycket förvånad om de inte gjorde det. Det som skulle kunna 

påverka att ägarlägenheter inte utvecklas i den takt Johansson tror skulle i så fall kunna bero 

på bostadsrättens djupt rotade historia. Sverige är ett av de få länder som tidigare inte haft 

ägarlägenheter, samtidigt som de nästan är ensamma i Europa om att ha boendeformen 

bostadsrätt. Ekängen Gruppen har idag norrmän som står i kö för lägenheterna på Södra 

Åstranden och det är väldigt svårt att förklara för dessa vad en bostadsrätt är då det inte finns i 

Norge.  

Kenneth Sjögren, Bygg Sjögren 

Sjögren berättar att innan lagen trädde i kraft hade de inte haft några funderingar kring 

ägarlägenheter utan de kom senare. Trots få funderingar på ägarlägenheter bestämde sig 

bolaget för att testa på den nya upplåtelseformen i liten skala, genom att bygga hyreshuset 

Befälet II på området Söderkaj i Halmstad med 29 lägenheter. Från första början var det tänkt 

att samtliga skulle vara ägarlägenheter, men då de är bundna att följa hyresnämndens regler 

angående hyressättning valde de att endast göra fem av lägenheterna till ägarlägenheter. Två 

av ägarlägenheterna kommer att säljas på grund av efterfrågan och tre kommer att behållas 
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och ägas av ByggSjögren. De tre ägarlägenheter som blir kvar i bolaget kommer att hyras ut. 

En nackdel enligt Sjögren är att hyrorna i en ägarlägenhet måste sättas till samma avgift som 

det hyresledande fastighetsbolaget på orten. De kan inte sätta vilka hyror de vill, även om de 

har bättre läge och standard i lägenheten. Sjögren anser att med en friare hyresreglering hade 

detta antagligen påverkat byggnationen av ägarlägenheter ännu mer och fler hade säkert vågat 

satsa på denna boendeform. Sjögren tror inte att det är en bra idé att ha ett hus med enbart 

ägarlägenheter i, då det kan bli svårt med många olika viljor. I ett hyreshus är det ägaren till 

fastigheten som bestämmer vad som behöver göras med huset. I en bostadsrätt har 

innehavaren nyttjanderätten till lägenheten och det är föreningen som bestämmer, medan i en 

ägarlägenhet är det ägaren själv som bestämmer och kan påverka på ett annat sätt. Sjögren 

anser att det är tryggare att bo i en hyresrätt eller bostadsrätt, då fastighetsägaren eller 

bostadsrättsföreningen kan inverka på vem som får bo i huset. Sjögren menar att en 

ägarlägenhet kan säljas till vem som helst, utan att övriga ägarlägenhetsinnehavare 

medgivande. 

Sjögren tror inte ägarlägenheter kommer få det genomslag i Sverige som det har fått i andra 

länder som till exempel Norge och Tyskland. Detta eftersom Sverige har bostadsrätter och 

denna boendeform är mycket väl utvecklad och har ett starkt grepp på den svenska marknaden 

och även den anledningen att andra länder inte har bostadsrätter på samma sätt som Sverige.  

Sjögren poängterar att ägarlägenheten är en bättre placeringsform än bostadsrätten, eftersom 

ägaren betalar en betydligt mindre kostnad till samfällighetsföreningen än vad en 

bostadsrättsinnehavare betalar till bostadsrättsföreningen. I en samfällighetsförening betalas 

inga kostnader för lån och amortering utan endast för den gemensamma driften i 

ägarlägenhetshuset. Sjögren menar att ägarlägenheter är en bra investering för framtiden.  

Lars-Göran Petersson, NCC Boende 

Petersson berättar att NCC Boende tog in en sakkunnig lantmätare för att få veta innebörden 

av ägarlägenheter när diskussionen om att införa lagen om ägarlägenheter började. Kontentan 

från mötet var att det inte fanns någon efterfrågan på ägarlägenheter i Sverige, vilket det 

fortfarande inte finns, menar Petersson. De som efterfrågar ägarlägenheter är de som vill 

investera i dem på sikt. Investerarna köper då på sig några lägenheter för att göra en vinst på 

lägenhetens hyresintäkter menar Petersson. Att köpa ägarlägenheter idag för att hyra ut är 

egentligen ingen affär då ägarlägenheterna är bundna till bruksvärdeshyran och därför är det 

ingen som efterfrågar ägarlägenheter. Petersson menar att bruksvärdehyran är den stora 

anledningen till att det inte finns någon efterfrågan på ägarlägenheter, vilket han gång på gång 

kommer tillbaka till under intervjun. Som Petersson ser det finns det idag ingen finess med 

ägarlägenheter i Sverige men om lagen om bruksvärdehyran ändras anser han att efterfrågan 

kommer att öka och då kommer NCC Boende vilja vara med på den nya marknaden, menar 

Petersson.  
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Nils Nilsson, Företag Bygg 

Nilsson anser att ägarlägenheter som boendeform kan ha stor möjlighet att komma in på den 

svenska marknaden. Han anser att det är helt rätt att äga sin lägenhet, istället för att bara ha 

nyttjanderätten till en lägenhet i fastigheten. Nilsson anser dock att ägarlägenheter fortfarande 

är väldigt okänd hos allmänheten, byggherrar och entreprenörer. Anledningen till att Företag 

Bygg inte valt att bygga några ägarlägenheter är allmänhetens bristande kunskap, oklarheterna 

i de gemensamma utrymmena i ägarlägenhetshuset, men även att Företag Bygg idag har ett 

fungerande koncept där de säljer bostadsrätterna i aktiebolagsform menar Nilsson. Han menar 

att det idag inte finns någon större efterfrågan på ägarlägenheter. Det är få som vet vad 

ägarlägenheter verkligen är och blandar därför ihop ägarformen med bostadsrätter. Det kan 

bero på att den nya boendeformen är för dåligt marknadsförd. Nilsson menar även att 

kunskapen är för svag hos byggbolagen när det gäller problematiken kring 

gemensamhetsanläggningarna, men Nilsson tror att det kommer att klarna mer och mer efter 

hand.  

I andra länder där ägarlägenheter finns som boendeform, ses ägarlägenheter som en stor 

investering och en pensionsförsäkring för framtiden, eftersom de då kan köpa på sig flera 

lägenheter, för att sedan hyra ut dessa i andra hand med valfri hyreskostnad. På grund av 

hyresregleringen i Sverige, kan inte vilken hyra som helst sättas och därför ges inte samma 

investeringsmöjligheter med ägarlägenheter menar Nilsson. 

Nilsson berättar vidare att Företag Bygg anser att både hyresrätter, bostadsrätter, radhus och 

ägarlägenheter är bra boendeform för byggnation, men väljer att inte fokusera på 

ägarlägenheter på grund av den låga efterfrågan. Efterfrågan framöver kommer påverkas av 

hur byggherrarna planerar att bygga. Varje gång de diskuterat ägarlägenheter har de lagts åt 

sidan, och fokuserats mer på andra boendeformer.   

Nilsson menar att de kommer avvakta något år innan de börjar bygga ägarlägenheter, för att 

se hur andra företag väljer att bygga. De vill inte vara först ut på marknaden utan vill hellre ta 

lärdom av andra och hoppas att de lyckas. Det är en dyrare process att sälja ägarlägenheter än 

bostadsrätter, då hela bostadsrätten säljs till en förening, medan ägarlägenheter säljs var för 

sig menar Nilsson. 

Peter Andersson och Stig Eliasson, Wäst-Bygg 

Andersson förklarar att funderingar kring ägarlägenheter har funnits, men idag är dessa lagda 

på is. Eliasson anser att ägarlägenheter inte fått något genomslag eftersom bruksvärdet ser ut 

som det gör idag. Det innebär att företaget inte själv får sätta den hyran de vill utan måste 

anpassa sig efter det hyresledande fastighetsbolaget på orten. Hade ägarlägenhetsinnehavaren 

själv kunnat sätta valfri hyra, tror Eliasson att ägarlägenheter hade haft ett större genomslag. 

Wäst-Bygg upplever att de har en väldigt god kontakt med de främsta mäklarna i områdena 

där Wäst-Bygg förväntas bygga. Från början upplevde Eliasson att mäklarkårens intresse för 

ägarlägenheter var väldigt stort, men efter hand har intresset svalnat mer och mer. Andersson 

menar att det varit väldigt få intressenter angående ägarlägenheter hos Wäst-Bygg.  
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Andersson anser att om det ska byggas ägarlägenheter ska detta göras antingen i kombination 

med hyresrätter eller som ägarlägenheter i egenskap av radhus. De anser att det kan vara 

fördel att bygga ägarlägenheter i hus med färre lägenheter, som radhus, då det blir lättare att 

sköta underhåll och drift och det blir en mer personlig omgivning. 

Torbjörn Åkerfeldt, PEAB Bostad 

Åkerfeldt menar att ägarlägenheter är en ny produkt på den svenska marknaden som inte är 

färdig än. Efterfrågan på ägarlägenheter från allmänheten är inte särskilt stor idag men det har 

visat sig finnas efterfrågan i Eskilstuna. PEAB Bostad har därför påbörjat en projektering av 

ägarlägenheter i Eskilstuna. Det är ett prov för att se vad ägarlägenheterna kommer få för 

genomslagskraft, förklarar Åkerfeldt. Hos många inom byggbranschen upplever han ett stort 

intresse av att komma igång med byggnationen av ägarlägenheter. Samtidigt upplever han att 

ingen riktigt vet hur de ska komma igång samt att bankerna inte riktigt har tänkt över 

situationen om hur ägarlägenheterna ska värderas och belånas. Det känns inte heller helt klart 

med lantmäteri och andra förrättningar, menar Åkerfeldt. Även finansieringsdelen känns 

oklar, eftersom det inte finns någon fungerande marknad att jämföra med. 

Åkerfeldt menar att ägarlägenheter måste komma in i folks medvetande innan de kommer få 

något genomslag. Han antar att om 10 år är ägarlägenheterna en produkt som landat på 

marknaden. Det medför att människor kommer bli mer och mer nyfikna på ägarlägenheter och 

efterfrågan kommer då att öka. De som kommer vara intresserade av att investera i 

ägarlägenheter är framförallt de som inte har råd att köpa ett helt hyreshus på en och samma 

gång, utan istället väljer att köpa på sig några lägenheter för att hyra ut. 

Åkerfeldt har tidigare under några år jobbat ute i Europa och har där kommit i kontakt med 

ägarlägenheter. Han upplever att ett bekymmer med ägarlägenheter är att fastigheten inte 

sköts på ett bra sätt. Ofta är den egna lägenheten väldigt välskött medan de gemensamma 

utrymmena som fasad, tak och trappuppgångar inte är lika välvårdade. I fastigheten kan det 

vara svårt att enas om vad som skall göras eftersom alla ska vara eniga i det beslut som tas, 

anse Åkerfeldt. 
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5. ANALYS 

5.1 Funderingar kring bostads- och hyresrätter 

Lennebo et al. (2010) menar att i en hyresrätt är det hyresvärden som tar både de ekonomiska 

möjligheterna samt riskerna i hyreshuset. Detta instämmer Sjögren i som förklarar vidare att 

det är en stor fördel och trygghet för hyresgästen i en hyresrätt då hyresvärden står för 

samtliga risker i hyresfastigheten. Om ett kylskåp går sönder är det fastighetsägarens ansvar 

att det blir lagat. Nilsson menar att hyresrätten är den boendeform som ger mest service till de 

boende, då han precis som Sjögren poängterar att det är hyresvärdens ansvar att lägenheten 

fungerar som den ska. Det är fastighetsägaren som ska stå för reparationer och kostnader av 

hyresrätten anser han.   

Lennebo et al. (2010) menar att den största skillnaden mellan en bostadsrätt och en hyresrätt 

är att hyresgästen inte behöver sätta in en egen insats i hyresrätten.  Eliasson och Andersson 

anser att det är en stor fördel för hyresgästen av en hyresrätt då fastighetsägaren står för hela 

den ekonomiska risken då det inte finns någon insats. Samtidigt menar de att det inte finns 

någon chans till ekonomisk avkastning på samma sätt som i en bostadsrätt eller ägarlägenhet. 

Innehavaren av en bostadsrätt måste ta hänsyn till risken det medför att ingå i en ekonomisk 

förening (Lennebo et al., 2010). Nilsson menar att stor del av ansvaret i att förmedla 

kunskapen om den ekonomiska föreningen ligger på fastighetsmäklaren eller den säljare som 

säljer bostadsrätten. Johansson anser att det är förvånande hur få av de som ska köpa en 

bostadsrätt som är medvetna om statusen på bostadsrättsföreningens ekonomi.  

En innehavare av en bostadsrätt äger bara nyttjanderätten till lägenheten och ett medlemskap i 

bostadsrättföreningen (Isacson, 2006). I en ägarlägenhet har innehavaren full äganderätt 

(Justitiedepartementet, 2009). Det bekräftar Nilsson och Åkerfeldt som båda menar att en 

bostadsrättsinnehavare inte äger sin lägenhet utan bara en del i föreningen medan i en 

ägarlägenhet har ägaren full äganderätt. De får även medhåll av Sjögren som menar att i en 

bostadsrätt har innehavaren nyttjanderätten till lägenheten och det är bostadsrättsföreningen 

som bestämmer. Han anser även att i ägarlägenheten har innehavaren full äganderätt och 

ägaren har själv rätt att bestämma och påverka hur lägenheten och de gemensamma 

utrymmena ska skötas. Han menar dock att det kan vara svårare att komma överens om de 

gemensamma utrymmena då det finns flera olika viljor i huset. Det bekräftar Lindgren (1998) 

då det i en förening med många medlemmar finns risk att engagemanget i föreningen minskar. 

Åkerfeldt förklarade att han själv under sina år ute i Europa upplevde svagheter i skötseln av 

de gemensamma utrymmena i ett ägarlägenhetshus. De egna utrymmena i lägenheten var 

oftast exemplariskt skötta medan de gemensamma underhållet ofta var eftersatt. Han menar 

att det beror på att många åsikter skall enas om vad som skall göras vilket inte alltid är helt 

lätt. Nilsson menar att kunskapen kring hur gemensamhetsutrymmena ska skötas är mycket 

begränsad både hos byggbolag och blivande köpare av ägarlägenheter, men påpekar samtidigt 

att det är kunskap som kommer öka i takt med att ägarlägenheter ökar på marknaden.  
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En investering är till för att erhålla vinst i framtiden. Den egentliga investeringen innebär att 

pengar sätts av idag för att i framtiden få en bättre avkastning genom positiva inbetalningar 

under resten av investeringens livstid (Grubbström & Lundqvist, 1996). Johansson menar att 

det idag är mycket svårt och tar lång tid innan en investering i nyproducerade hyresfastigheter 

blir lönsam. Det beror på att fastighetsbolagen inte har möjlighet att sätta den hyra som krävs 

på grund av hyresregleringen. Johansson menar därför att en förändring av 

bruksvärdesystemet eller införande av marknadshyra hade påverkat bostadsmarknaden 

positivt och han tror att fler hade vågat investera. Petersson menar att anledningen att NCC 

Boende varken bygger eller förvaltar hyresrätter är att det är väldigt svårt att få lönsamhet i ett 

nyproducerat hyreshus på grund av de begränsade intäktsmöjligheterna med det nuvarande 

bruksvärdesystemet.  

Olsson (2005) menar att det är den långsiktiga planeringen är besvärligast då det gäller att ha 

förståelse för vad som kommer ske i framtiden. Ett företag måste på kort sikt göra ekonomisk 

vinst samtidigt som det på lång sikt måste hänga med i den teknologiska utvecklingen samt 

marknadsförändringarna (Ibid.). Petersson menar att möjligheten att få nyproducerade 

hyresrätter lönsamma är att företagen jämnar ut intäkterna från de nyproducerade 

hyresrätterna med intäkterna från ett äldre lönsamt fastighetsbestånd. Precis som Petersson 

menar Eliasson att det är mycket svårt att få nyproducerade hyresbostäder att gå runt 

ekonomiskt. Det gäller även kommunala fastighetsbolag som oftast bygger utan vinstintresse, 

trots avsaknaden av vinstintresse har de svårt att få nyproduktionen att gå runt på grund av 

bruksvärdehyran. Wäst-Bygg som är vinstdrivande har därför inget intresse i att bygga 

hyresrätter enligt Eliasson. 

I en bostadsrätt ser föreningen till riskerna på kort sikt medan fastighetsägarna av 

hyresfastigheter se till risken på lång sikt och inte bara till när fastigheten är färdigbyggd, 

eftersom den inbringar kapital under hela sin livslängd (Bergenstråhle, 2008). Eliasson och 

Andersson menar att hyresrätter byggs för en långsiktig investering. Åkerfeldt anser att den 

stora nackdelen med hyresrätter är att det är svårt att få uthyrningen att bli lönsam. Han menar 

att hyresrätterna hamnar i skuggan av bostadsrätterna då det är möjligt att nå lönsamhet på 

kort sikt när bostadsrätter byggs. När PEAB Bostad väljer att bygga hyresrätter vill de ha en 

långsiktig investerare i andra änden av affären, någon som inte kräver maximal avkastning 

första året utan som ser hyresfastigheterna som en långsiktig investering. Nilsson förklarar att 

Företag Bygg inte enbart väljer att bygga hyresrätter eftersom det inte är en lönsam 

investering, utan blandar med bostadsrätter för att få in kapital på kort sikt.  

 

5.2 Möjligheter, risker och kostnader vid nybyggnation 

Producenternas enda möjlighet att styra fastighetsmarknaden är att få stöd i form av statliga 

regleringar och subventioner menar Sandberg (2002). Respondenterna är alla överens om att 

bidrag och subventioner leder till en ökad byggnation, men trots det anser de inte att bidrag 

och subventioner alltid är till en fördel. Enligt Boverket (2007) infördes år 2001 ett statligt 

investeringsbidrag för att få igång nybyggnationen av bostäder med hyresrätt som 
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upplåtelseform. Detta bidrag skulle framförallt främja bostäder med hyresrätter i de regioner 

där det var bostadsbrist (Ibid.). Ett hjälpmedel som infördes för att minska räntekostnaderna 

var räntebidraget (Nationalencyklopedin, 2010). Under 2007 avskaffades räntebidraget och 

investeringsbidraget (Lennebo et al., 2010). Tack vare de låga räntorna som fanns under 2007 

märktes det därför ingen större skillnad när räntebidraget togs bort, anser Åkerfeldt. Petersson 

menar att avskaffningen av räntebidraget och investeringsbidraget inte har påverkat hur NCC 

Boende valt att bygga, då bidragen påverkat samtliga aktörer på marknaden. Petersson anser 

att de inte planerar sina boendeformer annorlunda idag jämfört mot när bidragen fanns, då de 

alltid säljer till marknadspris. Sjögren förklarar att politiken har stor betydelse för hur 

ByggSjögren väljer att bygga. När bidragen togs bort valde företaget att sälja en del mark 

istället för att investera i nya fastigheter. Anledningen till att marken såldes var att det skulle 

ta mycket längre tid innan varje projekt skulle bli lönsamt efter avskaffningen av bidragen, då 

hyran sätts efter bruksvärdet menar Sjögren. Johansson menar att om subventioner införs för 

att bygga hyresrätter kommer den boendeformen att öka. Samtidigt menar han att det är bra 

att det inte finns några subventioner då kostnaderna för nyproduktion inte kan påverkas. 

Precis som Sjögren och Johansson anser Nilsson att politiken har stor betydelse för vad och 

hur det byggs. Nilsson anser att bidragen förstör marknaden, eftersom de påverkar samhällets 

byggnation och framtida beslut för mycket. Eliasson menar att bidrag är på både gott och ont, 

finns det inga bidrag finns det inte heller några spekulationer om hur länge bidraget kommer 

finnas kvar. I och med att det inte finns några bidrag ges ett mer rättvist pris till 

bostadsrättföreningen.  Andersson anser att det är mindre arbete när bidrag inte finns, 

eftersom bidragens påverkan inte behöver tas med i beräkningarna.  

Till skillnad från en hyresgäst och en bostadsrättsinnehavare betalar ägaren till ägarlägenheten 

sin fastighetsavgift själv. I en bostadsrätt betalar bostadsrättsföreningen avgiften 

(Skatteverket, 2009). När det gäller hyresrätter ingår denna avgift i hyresgästens 

bruksvärdeshyra (Skatteverket, 2008). Nilsson anser att fastighetsavgiften precis som 

bidragen är en politisk fråga och menar att ägarlägenheter kommer få en ökad risk i att 

avgiften kan ändras på sikt. Det bekräftar Sjögren som anser att fastighetsavgiften kan vara en 

nackdel då det är stor skillnad på kostnaderna mellan de olika boendeformerna. 

Fastighetsavgiften kan inte räknas med i ägarlägenhetsinnehavarens hyra vid uthyrning i 

andra hand på samma sätt som i en hyresfastighet eftersom bruksvärderegleringen styr hur 

hyran sätts. Det medför att ägaren av lägenheten får stå för fastighetsavgiften själv menar han. 

I motsats till de andra respondenterna menar Åkerfeldt att en fastighetsavgift inte kommer ha 

någon bidragande effekt om byggföretagen väljer att producera ägarlägenheter eller inte. 

Åkerfeldt får medhåll av Petersson som menar att fastighetsavgiften inte kommer påverka 

vilken boendeform som byggs då det är sådan liten kostnad i det stora hela.  

För att ett företag ska veta vilka investeringar som ska göras gäller det att sätta upp specifika 

mål för varje typ av investering (Löfsten, 2002). Bergenstråhle (2008) anser att byggföretag 

idag inte vågar börja bygga bostadsrätter förrän de vet att det finns ett intresse på marknaden 

och att lägenheterna med all säkerhet kommer bli sålda. Andersson menar att Wäst-Bygg 

alltid kollar upp intresset för projektet innan de börjar producera lägenheterna och säljer även 
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en del av dem för att säkra sitt kapital. Deras mål är att ungefär 60 procent av lägenheterna 

ska vara sålda innan produktionsstart. Det styrker Johansson, som vill säkra sin trygghet 

genom att ha en viss del av lägenheterna sålda innan projektet startar. Åkerfeldt förklarar att 

PEAB Bostad har en gräns på att minst 60 procent av lägenheterna måste vara sålda innan 

produktionsstart. NCC Boende kräver att ungefär 50 procent av lägenhetsavtalen är tecknade 

innan de sätter igång menar Petersson, medan Företag Bygg nöjer sig med att minst 40 

procent av lägenheterna är reserverade eller sålda vid mindre attraktiva lägen innan 

byggnationen startar. Vid attraktiva lägen har inte Företag Bygg något krav på att ett visst 

antal lägenheter ska vara sålda vid produktionsstart då Nilsson menar att vid ett attraktivt läge 

finns alltid försäljningsmöjlighet.  

För en investering ska bli mindre riskfylld gäller det att den stämmer överrens med företagets 

strategier. Därmed gäller det att investeringarna är kopplade till företagets strategiska 

planering (Löfsten, 2002). Denna teori bekräftar Petersson genom att förklara att NCC 

Boende hade kunnat välja att enbart bygga bostadsrätter eller småhus, men då NCC är ett 

väldigt stort företag vill de kunna variera med de båda upplåtelseformerna. Även Åkerfeldt 

håller med om företagets investeringar ska stämma överrens med företagets strategier då 

PEAB Bostads organisation stämmer bättre överrens med flerbostadshus än småhus och väljer 

därför att producera flerbostadshus. Han anser att deras kompetens är högre inom detta 

område. Nilsson bekräftar Åkerfeldt och Peterssons argument, då Nilsson menar att det är 

viktigt att syssla med det företaget är bäst på. Företag Bygg väljer därför att bygga 

flerfamiljhus i form av bostadsrätter och hyresrätter, istället för att satsa på kommersiella 

fastigheter. 

Ett sätt för ett fastighetsbolag att sprida sina risker kan vara att använda sig av portföljteori. 

En form av denna är diversifiering, som innebär att ett fastighetsbolag har flera olika typer av 

fastigheter med olika upplåtelseformer (Holmqvist, 2002).  De flesta av respondenterna är 

eniga om att det är bra att sprida sina risker. Sjögren menar att ByggSjögren har en bred 

projektportfölj eftersom de både bygger och förvaltar fastigheter. Han anser genom att 

producera ägarlägenheter kan det bli ytterligare ett sätt att sprida sina risker, förutsatt att det 

finns en attraktiv tomt att bygga på. Petersson menar att deras möjlighet att sprida sina risker 

är genom att bygga både bostadsrätter och småhus med äganderätt. Petersson och Nilsson 

menar att deras företag sprider sina risker genom att bygga flerbostadshus och småhus. Även 

Wäst-Bygg väljer att sprida sina risker genom olika boendeformer, men i deras fall bygger de 

lokaler och bostadsfastigheter, menar Eliasson och Andersson. Eliasson menar att vid en 

attraktiv tomt finns en säkerhet att pengarna kommer tillbaka vid en försäljning eftersom det 

alltid finns ett intresse på sådana tomter. Ett attraktivt läge påverkas inte lika lätt vid 

finansiella upp- och nedgångar som ett mindre attraktivt läge. Den säkerheten finns inte på 

samma sätt vid en tomt med ett mindre attraktivt läge. Nilsson berättar att de varierar sina 

projekt mellan att bygga småhus och flerbostadshus, för att sprida sina risker på ett bra sätt.  

Ekängen Gruppen använder sig inte av portföljteori utan sprider istället sina risker på två 

andra sätt. De är mycket noggranna med vilka de väljer som hyresgäster och de vill ha så 

långsiktiga kontrakt som möjligt. Samtidigt förklarar Johansson att när det gäller deras lån är 
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företaget däremot villiga att ta risk. Ekängen Gruppens samtliga krediter är upplagda med 

rörlig ränta, vilket innebär en risk på kort sikt. Johansson påpekar dock att på lång sikt är 

rörlig ränta det mest lönsamma alternativet. Holmqvist (2002) menar att ett sätt att sprida 

företagets risk är genom hanteringen av kredituppläggningen på bolagets fastighetsbestånd. 

Det görs genom räntebindningstider, olika amorteringsmöjligheter och lånestrukturer. 

Andersson och Eliasson förklarar att Wäst-Bygg sprider sina risker genom att framför allt 

arbeta med byggkreditiv och eget kapital.  ByggSjögrens lånestruktur på projektens kostnader 

brukar vanligtvis bestå av 70-80 procent bankkrediter medan övriga 20-30 procent finansieras 

med eget kapital, enligt Sjögren. Vid deras pågående projekt på Söderkaj i Halmstad där de 

bygger 29 lägenheter, varav fem ägarlägenheter, har de lånat 70 procent av banken och själva 

endast satsat 7 procent då resterande 23 procent finansierades med hjälp av två sålda 

ägarlägenheter. Victorins (1981) teori intygar att införandet av ägarlägenheter i Sverige skulle 

ge nya möjligheter att finansiera nyproduktion. Även Pålsson Ahlgren (2009) styrker detta 

genom att, om en ägarlägenhet köps för att sedan hyras ut blir detta en form av sparande då 

den varje månad genererar en hyra till ägaren, som kan liknas med månadsvis avkastning.  

 

5.3  Funderingar kring ägarlägenheter 

Den som är först ut på en marknad kallas pionjär och har chans att utforma och påverka 

marknaden (Bagelius, 2003). ByggSjögren anses som en stark pionjär då de ger sig ut på den 

nya marknaden angående ägarlägenheter för att se vart det leder. Likadant gör PEAB Bostad 

genom deras projekt i Eskilstuna. En pionjär tar en mycket större risk än efterföljarna på 

marknaden, då det krävs större resurser för att kunna ta marknadsandelar (Bagelius, 2003). 

Detta mönster kan tydligt ses i Nilssons resonemang angående Företag Bygg, då de inte vill 

vara först ut på marknaden gällande ägarlägenheter. De står hellre vid sidan om och ser hur 

det går för dem som satsar och tar lärdom av deras upplevelser och behöver då inte själva ta 

några stora risker. Petersson menar att om det visar sig fungera med ägarlägenheter är han 

beredd att satsa på dem men inte i dagsläget.  

Det finns de som säger att resonemanget om pionjärer inte fungerar på bostadsmarknaden då 

fastighetsägaren alltid har ett överläge gentemot de boende. Detta stämmer till viss del, men 

då främst i storstäderna. Utanför storstäderna finns det ingenting som tyder på att 

bostadsmarknaden inte kan balanseras, det vill säga att efterfrågan och utbudet på bostäder är 

densamma (Sandberg, 2002). Johansson håller med om det till viss del, då han menar att 

eftersom vi är styrda av bruksvärdeshyran är det svårt att få balans på bostadsmarknaden. Det 

finns stor efterfrågan på bostäder och eftersom hyrorna är begränsade blir det svårt att få 

ekonomin att gå ihop i nybyggda hyresrätter. Han menar ifall det varit marknadshyra hade det 

påverkat främst de större städerna som till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund, 

där det hade kunnat bli balans på marknaden. I små städer som Falkenberg hade det inte 

fungerat med marknadshyra då medelinkomsten är mycket lägre och invånarna inte hade varit 

beredda att betala en högre hyra vilket hade krävts.  
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Enligt Sandberg (2002) handlar en ny produkt på marknaden om att följa kundernas önskemål 

och samtidigt måste produkten anpassas efter kundernas intresse. Eliasson förklarar att från 

början var inresset kring ägarlägenheter bland mäklarkåren stort, men efter hand har det 

svalnat mer och mer. Andersson menar att intresset bland kunderna varit väldigt lågt och det 

har inte varit någon större efterfrågan på ägarlägenheter. Nilsson anser att anledningen till att 

Företag Bygg valt att inte bygga ägarlägenheter, beror på allmänhetens bristande kunskap och 

oklarhet omkring det gemensamma utrymmet i ägarlägenhetshuset. Han menar att efterfrågan 

framöver kommer påverkas av hur byggherrarna väljer att bygga. Börjar byggherrarna att 

producera ägarlägenheter kommer både kunskapen och efterfrågan att öka. Petersson och 

Åkerfeldt menar att det fortfarande inte finns någon efterfrågan, utan att de som kan tänkas 

efterfråga ägarlägenheter är de som framförallt vill investera på sikt. De behöver då inte 

investera i ett helt flerbostadshus, utan enbart i några lägenheter. Åkerfeldt menar att 

efterfrågan på ägarlägenheter inte är särskilt stor hos allmänheten idag, men att intresset ändå 

börjar öka. I byggbranschen upplever Åkerfeldt ändå ett stort intresse av att komma igång 

med byggnationen av ägarlägenheter. Johansson är positivt inställd till ägarlägenheter men 

anser att den bristande kunskapen om boendeformen är ett problem. 

Den största anledningen till att en lag om ägarlägenheter inte kommit till tidigare, är att det 

inte ansetts funnits tillräckliga skillnader mellan ägarlägenheter och bostadsrätter (Brattström, 

1999). Samtliga respondenter anser att de små skillnaderna mellan ägarlägenheter och 

bostadsrätter är en anledning att ägarlägenheterna inte fått något genomslag på marknaden. 

Bostadsrättslagen introducerades 1930 (Brattström, 1999). Johansson, Nilsson och Sjögren 

menar att bostadsrätten är så pass väl utvecklad, etablerad och starkt rotad på den svenska 

marknaden att det blir svårt för ägarlägenheter att slå igenom. De får även medhåll av 

Åkerfeldt som antar att det kommer ta omkring tio år innan ägarlägenheter är en produkt på 

marknaden, eftersom ägarlägenheter måste komma in i folks medvetande innan ett genomslag 

kan nås. Eliasson och Andersson anser att ägarlägenheter och bostadsrätter är för lika 

boendeformer och därför väljer de att producera bostadsrätter då de redan har rutiner och 

processer för det, vilket medför att det är en tryggare boendeform för Wäst-Bygg att bygga. 

De får även medhåll av Petersson som anser att bostadsrätten är en boendeform som är 

lätthanterad och bra att arbeta från början till slut.  

Bruksvärderegleringen har funnits sedan 1974 och tar bland annat hänsyn till storlek, standard 

och läget i huset (Sandberg, 2002; Hyresnämnden, 2010). Bruksvärdesregleringen används 

idag som en norm för att sätta hyrorna (Fastighetsägarna, 2010). Sjögren menar att deras 

projekt från början skulle innehålla 29 ägarlägenheter, men eftersom ägarlägenheter är bundna 

till den befintliga hyressättning som finns, valde de att endast bygga fem ägarlägenheter och 

övriga blev hyresrätter. Det beror på att de är bundna till bruksvärdessystemet och inte kan 

sätta den hyra de vill, därför kan inte bättre läge eller högre standard ge högre hyresintäkter. 

Sjögren förklarar att om det hade varit möjligt att sätta en fri hyra hade det påverkat 

byggnationen av ägarlägenheter, då hade fler vågat satsa. Eliasson menar att ägarlägenheter 

inte fått något genomslag på grund av bruksvärdesregleringen. Då hyran måste anpassas till 

det hyresledande fastighetsbolaget på orten, får företagen inte själva välja vilken hyra de ska 
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ta. I Statens offentliga utredningar (2008:38) finns det förslag på förändringar i 

hyreslagstiftningen. Dessa förändringar innebär att reglerna för hyressättning ändras samt att 

hyresledaren på orten mister sin funktion av att vara hyressättare på marknaden (Ibid.). 

Eliasson anser därmed att om ägarlägenhetsinnehavaren själv kunnat sätta hyran, hade 

ägarlägenheter haft ett större genomslag. Även Petersson är inne på linjen att bruksvärdet 

bromsar ägarlägenheternas genomslag i Sverige. Han anser att det inte är någon affär att köpa 

en ägarlägenhet för att hyra ut eftersom det inte är tillåtet att sätta den hyra som behövs för att 

uthyrningen ska bli lönsam. Arnott (1995) poängterar att det funnits en stor enighet om att 

hyresregleringen avskräcker för nybyggnation. Petersson menar också att bruksvärdet är den 

stora anledningen till att det idag inte finns någon efterfrågan på ägarlägenheter. Om 

bruksvärdesystemet förändras eller tas bort är han säker på att byggnationen av ägarlägenheter 

kommer att öka. Även Åkerfeldt menar att hyresregleringen har en bromsande effekt för 

ägarlägenheternas genomslag.  

Nilsson menar att det svåra med hyresregleringen är att vid beslut om nyproduktion vet 

företagen inte vilken hyra de kan få ut när produktionen är klar. Detta styrker 

Nationalencyklopedin (2010), genom att investeringskalkylen är en form av beräkning för att 

bedöma lönsamheten i olika finansiering och investeringsbeslut. Investeringskalkylen bygger 

ofta på osäker data exempelvis vilket det framtida priset kommer bli och frambringar därmed 

inte något fullkomligt stöd att grunda sitt beslut på.   

Innehavaren av en ägarlägenhet behöver inte godkännas av någon förening till skillnad från en 

bostadsrätt, utan den kan säljas till vem som helst medan bostadsrättsföreningens styrelse 

måste godkänna den nya medlemmen i föreningen (Lind & Lundström, 2007).  Sjögren menar 

att det kan vara tryggare att bo i bostadsrätt och hyresrätt jämfört med en ägarlägenhet, då 

antingen fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen har rätten att påverka vem som får bo i 

lägenheten. Han menar att i en ägarlägenhet krävs det inte något godkännande av övriga 

boende i huset. Andersson bekräftar att de boende i en ägarlägenhet inte kan påverka vilka 

som flyttar in i huset på samma sätt som i en bostadsrättsförening. En av möjligheterna för 

ägaren till en ägarlägenhet är att lägenheten får hyras ut och överlåtas utan någon annans 

godkännande (Boverket, 2010; Victorin, 1981). Detta bekräftar Eliasson som menar att en 

ägarlägenhetsinnehavare får hyra ut sin lägenhet till vem den vill. 

I ägarlägenhetshuset betalar ägaren av lägenheten en avgift till en så kallad 

samfällighetsförening, där alla ägare i huset är medlemmar. Denna avgift ska täcka kostnader 

som underhåll och reparationer av yttertak, trapphus, fasad, förråd (Boverket, 2010). Lindgren 

(1998) menar att genom att äga sin lägenhet minskar risken för ökad hyra i framtiden, då 

ägaren enbart betalar en avgift till samfällighetsföreningen. Johansson ser inte 

samfällighetsföreningen som något problem utan ser det precis som en vanlig vägförening för 

de som bor i småhus. Johansson menar att det finns två möjligheter att sköta ekonomin i 

samfälligheten; antingen genom löpande inbetalningar varje månad eller att varje lägenhet 

betalar ett engångsbelopp när det är dags för underhåll eller renovering. Johansson anser 

precis som Lindgren (1998) att risken för ökade månadskostnader i framtiden är lägre i 

ägarlägenheter än bostadsrätter då ägarlägenheternas samfälligheter inte har några lån. Det 
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bidrar även till att det läggs betydligt mer pengar på renovering och underhåll i en 

bostadsrättförening än i en samfällighetsförening då det kapital som eventuellt samlats in 

under en tid med låga räntor ofta investeras i fastigheten när det gäller en 

bostadsrättsförening, menar Johansson. Sjögren anser att kostnaden till en 

samfällighetsförening är lägre än till en bostadsrättsförening, då han precis som Johansson 

poängterar att samfällighetsföreningen inte tar ut avgift för lån och räntor och eventuella 

ränteförändringar. Samtidigt menar Sjögren att ägarlägenheten är en bättre placeringsform än 

en bostadsrätt. Eliasson och Andersson menar att det inte är någon större skillnad i en 

ägarlägenhets samfällighetsförening än en bostadsrättsförening om det inte finns några lån i 

bostadsrättsföreningen. I det fall de inte finns lån betalar bostadsrättsinnehavaren endast 

avgift för reparation och underhåll och slipper därmed lånekostnader i form av ränta och 

amortering. Eliasson menar att det blir allt vanligare med bostadsrätter utan lån.  
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6. SLUTSATS 
 

Varför har inget genomslag av ägarlägenheter skett på den svenska marknaden och 

vilka aspekter kan påverka att byggbolagen väljer att bygga och inte bygga 

ägarlägenheter framför andra boendealternativ? 

Den största anledningen till att ägarlägenheter inte slagit igenom på den svenska marknaden 

är den bruksvärdesreglering som finns i Sverige idag. Det innebär att det är den ledande 

fastighetsägaren på orten som sätter en norm på hur hög hyran får vara i området, vilket 

medför att fastighetsägaren inte fritt får sätta den hyresnivån som önskas.  En av de största 

skillnaderna mellan bostadsrätter och ägarlägenheter är att ägarlägenheten får hyras ut i andra 

hand utan att övriga boenden i huset ger sitt medgivande. Byggbolagen och fastighetsägarna 

anser därför inte att det lönar sig att producera ägarlägenheter i syfte att hyra ut, även om 

huset har hög standard och ett bra läge kan de inte sätta den hyra som krävs, då de måste rätta 

sig efter bruksvärdeshyran. Då ägarlägenheter och bostadsrätter är väldigt lika som 

upplåtelseformer är det heller inte lönsamt att bygga ägarlägenheter, konsumenten vet inte vad 

de egentliga skillnaderna är och väljer därmed bostadsrätten. Bostadsrättens djupt rotade 

historia är en av anledningarna till att ägarlägenheter inte fått något genomslag, då 

byggbolagen redan har rutin och trygghet i att producera bostadsrätter. Detta argument gäller 

även för hyresrätter, som är en genomarbetad boendeform men som är väldigt svårt att nå 

lönsamhet i vid nyproduktion.  

Vi har valt att inte se till allmänhetens efterfrågan i vår undersökning dock är detta en av 

anledningarna till att ägarlägenheter inte fått något genomslag. Byggbolagen bygger utifrån 

efterfrågan och då det råder bristande kunskap om ägarlägenheter både hos byggbolagen och 

hos allmänheten finns det idag ingen efterfrågan.  

Det är få byggbolag som vågar satsa på att vara först ut på marknaden och ta de risker det 

innebär, då både kunskap och efterfrågan saknas är marknaden väldigt osäker. Trots detta är 

det några byggbolag som valt att satsa på ägarlägenheter. De företag som valt att bygga 

ägarlägenheter är de som är säkra på att det finns efterfrågan motsvarande den planerade 

produktionen. De som har valt att avstå är de företag som hellre avvaktar och se hur de gå för 

andra företag innan de själva vågar ta steget. I takt med att ägarlägenheterna kommer ut på 

marknaden och allmänhetens kunskap ökar kommer även efterfrågan att utvecklas. I dagsläget 

har dock bruksvärdeshyran en bromsande effekt på genomslaget av ägarlägenheter. 

 

6.1 Egna reflektioner 

I början av vår undersökning hade vi svårt att förstå varför ägarlägenheter inte haft större 

genomslag på den svenska marknaden då vi bara såg fördelar med den nya upplåtelseformen. 

Möjligheten till fri uthyrning, hyresintäkter och ägarlägenhetsinnehavaren har full äganderätt 
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och inte bara nyttjanderätten till lägenheten var några av de fördelar vi såg. Nu efter 

genomförd studie har vi en klart bättre förståelse till varför byggbolagen inte väljer att bygga, 

då det fortfarande råder bristande kunskap även för dem inom ämnet och att bruksvärdeshyran 

helt och hållet styr hyressättningen på marknaden. En annan sak som kan vara avgörande för 

konsumenten, är den minskade trygghet det innebär att inte kunna påverka vem som får flytta 

in i huset. Det vi ansåg skulle vara en av anledningarna till att ägarlägenheter inte slagit 

igenom, var den stora skillnaden i fastighetsavgiften som råder mellan de olika 

upplåtelseformerna och att den skulle ha större påverkan än vad den har enligt vår studie.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Under tiden vår undersökning genomförts har flera nya funderingar kring ägarlägenheters 

utveckling på den svenska bostadsmarknaden uppstått. I vår undersökning har vi endast tagit 

hänsyn till de faktorer som påverkar byggbolagen att producera och inte producera 

ägarlägenheter samt varför ägarlägenheter inte fått något genomslag på marknaden. Om 

framförallt kunskapen omkring ägarlägenheter ökar och om bruksvärdehyran finns kvar i 

dagens befintliga form anser vi det vara intressant att undersöka om ägarlägenheter har 

möjlighet att få ett genomslag på den svenska bostadsmarknaden. 

En annan inriktning på diskussionen om ägarlägenheter vi anser vara intressant är ifall 

marknadshyran utvecklas och hyran bestäms mellan hyrestagaren och ägaren till lägenheten, 

hur det i så fall kan påverka utvecklingen av ägarlägenheter på bostadsmarknaden. Denna 

diskussion har i sin tur lett oss in på bostadsmarknaden och samhället i stort. Vi anser det 

därför även vara intressant att undersöka närmare hur en fri marknadshyra skulle påverka 

samhället, om den skulle förändra bostadslösheten och om en fri marknadshyra kan leda till 

en ökad segregation i samhället.  
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Bilaga 1. Intervjulista 

Allmänt 

1. En kort introduktion av intervjupersonen. 

 Namn: 

 Företag: 

 Position i företaget: 

 

Funderingar kring bostads- och hyresrätter 

2. Hur ser ni på bostadsrätter?  

- För- och nackdelar 

 

3. Hur ser ni på hyresrätter?  

- För- och nackdelar 

 

Möjligheter, risker och kostnader vid nybyggnation 

4. Hur finansierar ni era byggen?  

- Lån 

- Betalar kunderna 

- Kreditgaranti 

 

5. Vad gör ni för att sprida era risker i företaget? 

- Portföljteori 

- Olika boendeformer  

 

6. Hur påverkar fastighetsskatten era beslut? 

 

7. Hur påverkar bidrag era beslut? 

 

8. Vilket är det bästa boendealternativet för er att bygga?  

 

9. Varför väljer ni det ena eller andra boendealternativet (hyresrätt, bostadsrätt 

och ägarlägenhet)? 
 

Funderingar kring ägarlägenheter 

10. Hur går era funderingar kring ägarlägenheter?  
 

11. Hur påverkar hyresregleringen era beslut? 

 

12. Hur anser ni att efterfrågan och allmänhetens uppfattning är på ägarlägenheter? 

 

 

13. Bygger, eller har ni tänkt bygga ägarlägenheter inom de närmsta två åren? 
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Om  ja:  

14. Vad är det som gör att ni väljer bygga ägarlägenheter? 

 

Om nej: 

15. Vad är det som gör att ni inte väljer att bygga ägarlägenheter? 

 

16. Tror ni ägarlägenheter kommer utvecklas som boendeform? 

Hur påverkar detta er? 

Er framtid? 

Framtida projekt? 

Marknadens framtid? 

 

Övrigt  

17. Har ni några egna funderingar eller tillägg utöver de frågor vi ställt? 

 

18. Godkänner du att vi använder ditt och ditt företags namn i vår uppsats? 

 

 

 

 

 

 

 


