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Förord 
 

Under vårterminen 2011 skrevs denna kandidatuppsats i företagsekonomi vilken handlar om 

ägarlägenheter. Vi har under uppsatsens gång tillhandahållit konstruktiv kritik dels från 

opponentgrupper och dels från handledare. Vi har tagit till oss denna och informationen har 

gjort att vi har kommit vidare under arbetets gång. 

 

Vi tackar alla inblandade för deras medverkan. Vi vill även rikta ett speciellt tack till våra 

intervjupersoner för den värdefulla information vi har fått från dem. 
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Bakgrund Den 1 maj 2009 införde regeringen den nya boendeformen, 

ägarlägenheter. Intentionerna som regeringen hade var att ge 

individer mer inflytande i sitt boende, öka mångfalden av 

boendeformer och öka valfriheten i boendet. De såg även 

möjligheter till att minska segregation och öka totalproduktionen 

med denna nya upplåtelseform. Införandet skulle ge byggföretagen 

en ny upplåtelseform som skulle ge dem nya och fler projekt i 

framtiden. Den nya boendeformen har dock inte fått den 

genomslagskraft som förväntades. Till och med april 2011 är det 

endast 419 stycken som är byggda. Det förväntade antalet var 

3000-5000 stycken per år.   

   

Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva vad en ägarlägenhet är, 

behovet av den och kunskapen om den. Uppsatsen ska även 

förklara varför byggbolagen inte väljer att bygga ägarlägenheter 

och vilka faktorer som påverkar deras beslut. 

 

Metod Till våra teorier letade vi upp väsentlig litteratur och information 

för ämnet för att sedan gå vidare med en deduktiv och kvalitativ 

ansats för vårt arbete. Vi har använt oss av primärdata i form av 

intervjuer med tre personer i branschen som besitter de rätta 

kunskaperna om ägarlägenheter. Vi valde även att använda oss av 

sekundärdata i form av en enkätundersökning för att undersöka 

allmänhetens kunskaper om ämnet. 

 

Slutsats  De största faktorerna till att byggbolagen inte bygger 

ägarlägenheter är avsaknaden av behov, kunskap och efterfrågan 

på den svenska bostadsmarknaden. Vi har idag en väl fungerande 

bostadsmarknad vilket gör det svårare för en ny boendeform att slå 

sig in på marknaden. Kunskapen behöver förbättras och 

osäkerheten skingras för ett bättre genomslag. 
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Background The 1st of May 2009 the government introduced a new 

accommodation form called ownership apartments. The 

government´s intensions were to give the individuals more 

influence in their housing, to increase the variety of 

accommodation and thereby create a freedom of choice when 

selecting their housing. They also saw opportunities to reduce 

segregation and increase the total production of houses and or 

apartments with this new type of ownership. The introduction was 

supposed to give the building companies a possibility to build with 

a new type of ownership and thereby create new and an increased 

number of projects for the future. This new accommodation form 

has however not gained the penetrating power that was expected. 

Up until April 2011 there are only 419 units built so far. The 

expected amounts were 3000-5000 units / year. 

 

Purpose The purpose with this thesis is to describe what ownership housing 

is, the need of it and the knowledge about it. The thesis will also 

explain why the building companies doesn’t choose to build 

ownership apartments and what factors effecting their decisions. 

 

Methodology For our theories we looked up the substantial literature and 

information for the subject and then proceeded with a deductive 

and qualitative approach for our thesis. We have used raw data in 

the form of interviews with three people in the industry that 

possess the right knowledge about ownership apartments.

  We also choose to use secondary data in the form of a survey to 

explore the general publics knowledge in the subject. 

 

Conclusion  The largest factors why construction companies do not build 

ownership apartments is the lack of need, knowledge and demand 

for the Swedish housing market. We have a well-functioning 

housing market making it more difficult for a new type of housing 

to break into the market. Knowledge needs to be improved and 

uncertainty dissipates for a better impact. 
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1. Inledning 

 
 

I uppsatsens inledande kapitel behandlas vår problembakgrund. Denna följs av 

problemdiskussionen där vi förklarar vilka problem vi vill uppmärksamma som då leder till 

uppsatsens problemformulering. Vidare förklaras vårt syfte och våra avgränsningar samt 

definitioner. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Från 90-talets början har det hänt mycket på bostadsmarknaden. Sverige har haft en bra 

ekonomisk tillväxt samt låga räntor som resulterade i att bostadsmarknaden gynnades. 

Priserna på bostäder steg kraftigt och det byggdes 30-40 000 lägenheter per år under vissa 

delar av 90-talet. Det långsiktiga behovet av bostäder hävdades då vara på en nivå som var 

tillräcklig (Lind & Lundström, 2007). 

 

De som valde att satsa på att köpa en bostad en generation tillbaka har idag tjänat mycket 

jämfört med dem som valde att bo i hyresrätt. Det har lett till förmögenhetsskillnader inom 

hushållen beroende på vilken upplåtelseform som valdes. Att fler byter boende inom det 

befintliga beståndet har gett nya möjligheter och valfrihet till annan upplåtelseform för 

hushållen. Då nya bostäder tillkommer sker även fler och längre flyttkedjor (Lind & 

Lundström, 2007).  

    

En bostadsmarknad bestående av flertalet boendeformer, både av tillfälliga och traditionella 

slag ger en väl fungerande bostadsmarknad. Flertalet remissinstanser har även påtalat vikten 

av att det på områdesnivå blandas alla typer av boendeformer vid bostadsbyggande för att öka 

integrationen i samhället (Sveriges Riksdag). 

 

Den 6 april 2000 togs det beslut om att utföra ett betänkande vilket är en utredning inför en 

eventuell lag, där undersöktes eventuella konsekvenser av införandet av den nya 

boendeformen. I utredningen diskuterades fördelar men även nackdelar med 

upplåtelseformen. Uppgiften bestod inte i att ta ställning till om den borde införas eller inte 

utan denna skulle leda till vidare punkter regeringen borde ha i åtanke om de bestämde sig för 

att införa lagen (SOU 2002:21). 

 

Den 1 maj 2009 kom det en ny lag som handlade om boendeformen ägarlägenhet, vilket 

betydde ytterligare en ny upplåtelseform i Sverige. Befintliga former före lagen kom till var 

hyresrätt, bostadsrätt och småhusägande. Den nya upplåtelseformen skulle enligt regeringen 

öka mångfalden och valfriheten i vårt boende samt öka bostadsproduktionen i Sverige då det 

rådde bostadsbrist. En möjlighet till att öka integrationen i samhället med denna boendeform 

ansågs även positivt (Prop. 2008/09:91).  

 

Ägarlägenheter ansågs vara mycket eftertraktat och flera aktörer på marknaden jublade över 

att lagen kom till. Många av byggföretagen planerade att börja bygga ägarlägenheter och vissa 

hade färdiga byggplaner redan innan lagen blev godkänd (Söderberg, 2009). ByggSjögren AB 
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i Halmstad planerade även 2009 att uppföra fyra stycken fastigheter med blandning av 

hyresrätter/ägarlägenheter då de ansåg att tidpunkten inte kunde varit bättre (Aili, 2009).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

I och med den nya lagen förväntades bostadssituationen i Sverige förbättras och det skulle ge 

den enskilde bättre och mer förfoganderätt över sitt boende genom att fritt få överlåta, 

pantsätta och hyra ut sin bostad (Regeringskansliet, nr1). Byggföretagen fick en ny 

upplåtelseform att bygga efter och var avsedd att ge nya och fler projekt och flertalet aktörer 

på marknaden planerade att bygga med den nya upplåtelseformen, ägarlägenheter (Åfreds, 

2010). Finansmarknadsminister Mats Odell hade räknat med att det skulle byggas mellan 

3000-5000 stycken lägenheter redan första året men intresset blev sämre än de hade planerat 

(Ström, 2010). Det första året bildades det endast 21 stycken och året därpå 259 stycken 

ägarlägenheter. Hittills i år, till och med den 27 april, har det bildats 139 stycken 

(Informationsförsörjning). 

  

Regeringens försök att tillåta en ny upplåtelseform i Sverige skulle öka nyproduktion av 

bostäder. Därigenom skulle individer få mer inflytande, möjlighet till mångfald och valfrihet i 

sitt boende. Deras tanke var även att segregationen skulle minska (Sveriges Riksdag). Den 

nya upplåtelseformen har dock inte haft den genomslagskraft regeringen tänkt sig. Utfallet har 

blivit långt därifrån och många av de företag vi har kontaktat bygger inte på grund av för dålig 

kunskap och lågt intresse. 

 

Vi vill därför undersöka genomslagskraften av lagen om ägarlägenheter på den svenska 

marknaden och den utveckling som har skett i Halmstad. Både när det gäller byggföretagens 

kunskap och vilja att bygga enligt den nya upplåtelseformen men även kunskapen och 

intresset från allmänheten då en efterfrågan styr marknaden. Detta för att se vilka faktorer som 

ligger bakom det svaga intresset.  

 

Det leder oss till vår problemformulering.  

 

 

1.3 Problemformulering  

 

Vilka faktorer är det som gör att byggbolag inte väljer att bygga boendeformen ägarlägenhet? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vad en ägarlägenhet är, behovet av den och kunskapen 

om den. Uppsatsen ska även förklara varför byggbolagen inte väljer att bygga ägarlägenheter 

och vilka faktorer som påverkar deras beslut. 
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1.5 Avgränsningar 

 

I denna uppsats har vi valt att inte gå närmare in på kooperativ hyresrätt och tomträtt. Vi har 

ansett att de andra boendeformer vi valt att förklara och definiera är de som är viktiga för att 

förstå ägarlägenhetens innebörd på marknaden.  

 

Vi tar inte heller upp hyresreglering och bruksvärdeshyra vilket kan tyckas ha en stor 

inverkan på varför det inte byggs ägarlägenheter. Lagstiftningen kring hyresregleringen har 

nyligen ändrats i många avseenden och då det var så sent som årsskiftet 2010/2011 den nya 

lagen gick igenom anser vi att effekterna av den nya lagen inte har hunnit märkas på 

marknaden och vi kan därför inte dra några slutsatser kring detta. 

 

De tidigare räntebidragen och investeringsbidragen som funnits vid nybyggnation av bostäder 

är inte heller något vi berör i denna uppsats. Då det inte funnits några bidrag sen flera år innan 

lagstiftningen om ägarlägenheter kom till och det inte heller finns några planer på att införa 

nya bidrag inom en överskådlig framtid anser vi inte att detta är relevant för en bedömning av 

bostadsmarknaden idag. 

 

1.6 Definitioner 

 

Boendeformer: I denna uppsats används ofta uttrycket boendeformer. Med boendeformer 

menas de olika sätten att äga eller nyttja sin bostad. Följande upplåtelseformer tas upp och 

förklaras: traditionell- och tredimensionell- fastighet, hyresrätt, bostadsrätt men även 

ägarlägenhet, vilket är en slags fastighet, benämns som boendeform. 
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2. Teori 
 

 

I följande kapitel presenterar vi de valda teorier vi anser relevanta för uppsatsen och därmed 

vår frågeformulering. Vi inleder med behovet av ytterligare en boendeform. Därefter 

förklaras boendeformer. Vidare behandlas äganderättsteori. Detta följs av kunskapen om 

ägarlägenheter hos allmänheten. Därefter följer finansiering och avslutningsvis kommer vår 

operationalisering. 

 

2.1 Behovet av ytterligare en boendeform 

2.1.1 Varför behövdes en ny boendeform 

 

Det finns många argument för och emot ägarlägenheter. Fördelar som bland annat diskuteras 

med den nya boendeformen är att påverka valfrihet, mångfald och nyproduktion. Nackdelar 

som tas upp är spekulation och segregation. Genom att införa denna boendeform skulle 

individen få större möjlighet att påverka sitt boende. Regeringens betänkande har påvisat att 

valfriheten tros komma att öka då den som är kapitalstark har ytterligare en boendeform att 

välja på. Däremot anser de att en ökning av bostadsproduktionen inte går att förutsäga men att 

en total ökning av produktion är möjlig eller ett eventuellt tillskott i ökningen. Genom att ett 

nytt alternativ tillkommer på marknaden kan det även leda till att flyttkedjor sker inom de 

olika upplåtelseformerna och därmed öppnas vägar för fler att byta boendeform (SOU 

2002:21). En annan uppkomst till flyttkedjor är när det byggs bostäder med de kostnader och 

den standard hushållen efterfrågar. Det frigör då bestånd i olika prislägen (Boverket, 2003). 

Risken för segregation har diskuterats men då regeringen ansåg att individer som inte är 

kapitalstarka nog för att köpa en småhusfastighet eller bostadsrätt idag påverkas varken 

positivt eller negativt av införandet av den nya boendeformen. Däremot ser de möjligheter till 

att minska segregationen genom att lagen om tredimensionell fastighetsindelning införs och 

då öppnas det möjligheter för att bygga fastigheter där de olika boendeformerna kan blandas 

och därmed minskas risken för segregation. Spekulationsrisker tas även upp då både 

segregation och spekulation i boendet går emot de bostadspolitiska målen. De anser dock att 

det även går att spekulera på småhus och bostadsrätter där det förväntas en värdeökning men 

kan även bli en risk för minskning av värdet (SOU 2002:21). 

 

2.1.2 Ombildning av hyresrätter 

 

Om ägarlägenheter är lämplig en upplåtelseform eller inte finns det olika uppfattningar om. 

När boendeformen infördes i Danmark fick de endast bildas i hus byggda efter införandet. 

Orsaken var att de billiga hyresrätterna inte skulle försvinna från hyresmarknaden. I och med 

införandet i Sverige ville de börja med försiktighet för att kunna se utvecklingen och 

eventuella konsekvenser med ägarlägenheters bildande. De ansåg att de nödvändiga 

förändringar som eventuellt skulle behöva göras för att få boendeformen att fungera i Sverige 

skulle ändras vid behov, istället för att tillåta för mycket ändringar från start. Då detta kunde 

leda till en utveckling som inte skulle gå att styra över eller åtgärda innan det var för sent. En 

rädsla fanns även att hyresrätterna skulle konkurreras ut om det gick att ombilda befintligt 

bestånd. En annan synpunkt var att det även kunde leda till stora nackdelar för de ekonomiskt 
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svaga eller de individer som väljer hyresrätt av andra orsaker. Bostadsrätt ansågs redan vara 

en konkurrent då det går att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Ett alternativ till skulle innebära 

ytterligare en konkurrent till hyresrätter. Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt blev möjlig 

1982 efter det att regeringen ansåg att bostadsrätter borde gynnas genom att ge individer 

större variation i sitt val av hur de vill bo. Det skedde dock på hyresrätters bekostnad. 

Ombildning av de bägge alternativen, bostadsrätt och ägarlägenhet ansågs vara ett hot mot 

hyresmarknaden då även segregation kunde bli ett möjligt utfall (SOU 2002:21). 

 

2.1.3 Bostadspolitik  

 

Bostadsmarknaden idag kännetecknas av en del obalanser och vissa regelverk har gjort det 

svårt att få en väl fungerande bostadsmarknad. Statens uppgift är att försöka skapa bra 

marknadsvillkor för att konsumenternas efterfrågan skall kunna styra bostadsbyggandet 

(Sveriges Riksdag). Enligt Lind och Lundström (2007) handlar bostadspolitik om att försöka 

styra bostadsmarknaden med olika åtgärder i den riktning som är önskvärd. 

 

När det gäller boende och byggande av bostäder i Sverige finns det en samhällsplanering på 

regeringens hemsida där det går att läsa om deras önskvärda mål. Sammanfattningsvis anses 

valfrihet i boendet vara viktigt då vi människor har olika behov och önskemål i olika skeden i 

våra liv, boendekostnader ska vara rimliga och skäliga och alla ska ges möjlighet att etablera 

sig på bostadsmarknaden genom goda förutsättningar. De behandlar även betydelsen av 

integrationen i samhället (Regeringskansliet). 

 

Genom produktionsberäkningar gjorda av Boverket angående efterfrågan skulle det behöva 

byggas 25 000 bostäder per år för att täcka det nuvarande behovet. Bedömningen Statens 

Offentliga Utredning har gjort, är att ägarlägenheter förväntas att uppgå till 3000-5000 

stycken per år (SOU 2002:21). 

 

2.1.4 Regeringens betänkande och bedömning om ägarlägenheter 

 

I regeringens betänkande presenteras en utredning om den nya boendeformen, ägarlägenheter. 

Där utredningsgruppen har fått i uppdrag att analysera skälen för och emot den nya 

boendeformen samt ge ett förslag på hur en modell för den svenska marknaden skulle se ut. 

Denna boendeform finns redan representerad i andra länder och är då anpassad till deras 

regelsystem.  Den gjorda utredningen skulle inte mynna ut i om boendeformen borde införas 

på den svenska marknaden eller inte utan de skulle endast ta ställning till regleringen av 

ägarlägenheter (SOU 2002:21).  

 

Varför ägarlägenhet inte införts i Sverige tidigare kan till stor del bero på att den har ansetts 

likna bostadsrätten så pass mycket att ytterligare en upplåtelseform inte ansetts nödvändig. 

Många menade även att det skulle bli svårt för den enskilde att skilja de båda 

upplåtelseformerna åt och förstå skillnaderna mellan dem. Ett annat argument har varit att 

bostadsrätten är väletablerad och välutvecklad i Sverige vilket skulle göra det svårt för 

ägarlägenheter att få ett genomslag på marknaden (Brattström, 1999). 

 

När regeringen 2008 tog upp ägarlägenheter för bedömning ansåg de att regler för den nya 

boendeformen borde införas. Ägarlägenheter ansågs ha åtskilliga fördelar och de kunde nu 

inte se några negativa effekter som skulle vara tillräckliga för ett förbud mot den nya 
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boendeformen. Där av hade de svårt att motivera varför det skulle vara ett fortsatt hinder för 

att inte införa lagen om ägarlägenheter. Lagen kom att likna det förslag som SOU tog fram 

2002 i många avseenden (Prop. 2008/09:91). 

 

Regeringen har tidigare försökt att införa ägarlägenheter och förslaget har tagits upp i 

propositioner år 2004, 2005 och 2006. Dessa avböjdes dock på grund av att inga påtagliga 

fördelar kunde ses vid en jämförelse med bostadsrätter. Nackdelar med boendeformen ansågs 

då vara bland annat att en ökad risk för segregation i samhället sågs och att det kunde bli 

problem när det gällde uthyrning om det byggdes ägarlägenheter i för stor omfattning. Lagen 

om tredimensionell fastighetsindelning gjorde det möjligt att åter ta upp förslaget då det 

ansågs att förutsättningarna för fastighetsbildning hade ändrats. Då undersökningar, gjorda på 

tredimensionell fastighetsindelning, analyserats och inte påvisat några problem vid 

tillämpning banade det väg för införandet av ägarlägenheter (Prop. 2008/09:91).  

 

2.1.5 Integration i boendet 

 

Segregationen har diskuterats inom politiken sedan 1970-talet. Miljonprogrammet 

genomfördes och detta innebar att en miljon nya bostäder skulle byggas för att motverka den 

stora bostadsbristen vilket då fanns. Mängder av bostäder byggdes utan att tänka på att det var 

viktigt med en social blandning i områdena. Vilket medförde att det blev en automatisk 

uppdelning mellan boendeformerna (Lindbom, 2001). I miljonprogrammets bostäder blev det 

många låginkomstfamiljer, ensamstående föräldrar, individer med sociala problem och 

invandrare (Hort, 1995). De negativa aspekterna där folk delades in i kategorier blev mycket 

uppenbar och ledde i sin tur till en ny bostadspolitik som skulle motverka segregation i 

boendet genom att sträva mot en mångsidig sammansättning av boendeformer i 

bostadsområdena. Målet blev att främja integrationen i boendet (Lindbom, 2001). 

 

I början av 1990-talet kom dock nya larmrapporter. De påvisade ytterligare försämringar i 

förorterna. Dessa rapporter beskrev hur förorterna hade dragit till sig fler invandrare, 

lågutbildade, låginkomsttagare och även arbetslösa. I storstäderna märktes även en 

uppdelning på vilka områden som var mer eller mindre attraktiva att bo på. I de attraktiva 

områdena bodde de kapitalstarka individerna. Forskning gjord senare än år 1990 visar att 

inkomstnivåer inte har samma betydelse när det gäller fördelning på boendeformerna utan har 

istället visat andra orsaksförklaringar. Genvägar eller andra enstaka lösningar kommer inte att 

trolla bort segregationen. För att få bukt på uppdelningen gäller det att ständigt arbeta med 

alla resurser på alla områden och det är även viktigt att få med de boende då de anses vara en 

viktig resurs (Öresjö, 1996). 

 

2.1.6 Boendets betydelse 

 

Enligt Lind och Bergenstråhle (2004) är eget småhusägande det som värderas högst av alla 

boendeformer. Det visar en undersökning gjord under två år av författarna som var forskare 

på Göteborgs universitet.  Det antas bero på att det är det mest ekonomiskt fördelaktiga 

alternativet samt att de boende anser att de väsentliga värderingar de har om hur en bostad ska 

vara utformad blir tillgodosedda med eget småhus. Undersökningen visade även att vissa 

individer kunde betala en högre boendekostnad än vad de hade, det betyder att de skulle ha 

råd att byta till en dyrare boendeform. Olika livssituationer och värderingar i livet anses även 

ha ett samband med vilken boendeform vi väljer. Hur vi bor utgör basen i vårt dagliga liv och 



En studie om ägarlägenheter 

 

 

7 

 

påverkar familjeliv och sociala relationer. Lind och Bergenstråhle (2004) anser även att 

boendet idag börjat behandlas som en produkt bland alla andra produkter på marknaden. 

Genom att välja var vi ska bo påverkar det de sociala klyftorna i samhället och då även 

segregationen. Undersökningen i enkätform gjordes på 17 500 personer där de fick svara på 

frågor om boendets betydelse samt värderingar (Lind & Bergenstråhle, 2004). 

 

2.2 Boendeformer 

 

2.2.1 Fastighet 

 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.” (JB, 1kap, 1§) 

 

2.2.2 Tredimensionell fastighet 

 

En fastighet har tidigare i lagstiftningen varit ett 

markområde i horisontalplanet. Hus och byggnader på 

den marken hör normalt sett till den fastigheten de står 

på. Sedan årsskiftet 03/04 kan det genom 

fastighetsbildning bildas något som kallas tredimensionell 

fastighet. Då blir fastigheten avgränsad både horisontellt 

och vertikalt. Detta kan ske om det till exempel skall 

byggas på ett plan med bostadslägenheter på en 

kontorsfastighet eller om en våning i markplan av olika 

anledning kan behöva skiljas från resten av byggnaden 

(Grauers, 2010). 

 

 

 

    

     Källa: Lantmäteriet 

2.2.3 Ägarlägenhetsfastighet 

 

Det är den tredimensionella fastighetsbildningen som ligger till grund för att det skall vara 

möjligt att bilda ägarlägenhetsfastigheter. En ägarlägenhet består av en enda bostadslägenhet 

och den kallas då en tredimensionell fastighet. Den är avgränsad både i vertikal- och 

horisontalplanet, detta sker genom fastighetsbildning hos Lantmäteriet. Detta gör det möjligt 

för en lägenhet i ett flerfamiljshus att utgöra en egen fastighet. Ägaren till denna fastighet kan 

då upplåta panträtt i fastigheten och skall även söka lagfart på denna, vilket är samma vid köp 

av en vanlig fastighet (Grauers, 2010). Enligt Folke Grauers (2010) kommer ägarlägenheter ta 

lång tid på sig att bli vanlig då den bara är möjlig vid nybyggnation av bostadslägenheter.  
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2.2.4 Hyresrätt 

 

Ett hyresavtal är begränsat i tiden. För att ett hyresavtal skall uppstå måste vissa kriterier vara 

uppfyllda. Det ska ha ingåtts ett avtal, det skall utgå vederlag för lägenheten, upplåtelsen skall 

vara begränsad i tiden och det ska innefatta ett hus eller en del av ett hus (Bengtsson, Hager, 

Victorin, 2007). Hyresgästen har ett direkt besittningsskydd och därav ett mycket starkt skydd 

mot att förlora sin hyresrätt. Hyresgästen har däremot mindre frihet när det gäller att överlåta, 

byta eller upplåta den i andra hand och får inte göra detta utan hyresvärdens medgivande 

(SOU 2002:21). Besittningsskydd innebär att hyresgästen kan få sitt hyresavtal förlängt under 

vissa omständigheter, med vissa omständigheter menas att hyresgästen ska ha följt sina 

skyldigheter. Då är det ursprungliga avtalet fortfarande gällande. Tvister rörande hyresrätten, 

bland annat besittningsskyddsfrågor och hyrans storlek, tas upp i hyresnämnden (Bengtsson et 

al., 2007). 

 

2.2.5 Bostadsrätt 

 

En bostadsrätt innebär en upplåtelse av en lägenhet till nyttjande mot ersättning utan 

begränsning i tiden (1 kap. 4§ BRL). Bostadsrätten är knuten till att ägaren har ett 

medlemskap i föreningen, föreningen måste godkänna eventuell ny medlem (Bengtsson et al., 

2007). Det är endast en bostadsrättsförening som får upplåta en nyttjanderätt utan begränsning 

i tiden mot ersättning (SOU 2002:21). Det ställs vissa krav på föreningen, de måste ha till 

syfte att upplåta lägenheter åt medlemmarna. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och 

stadgarna de antar måste ha ett visst innehåll. I föreningens stadgar kan det ställas upp krav på 

medlemmarna i föreningen, vilka dessa krav får lov att vara finns reglerat i lag. För att 

innehavaren av en bostadsrätt ska få hyra ut lägenheten i andra hand måste tillåtelse sökas 

från föreningen (Victorin, 2004). 

 

2.3 Äganderättsteori, fördelar respektive nackdelar 

 

Det finns olika alternativ av upplåtelseformer (se avsnitt 2.2) för ditt boende. De vi har tagit 

upp i denna uppsats är fastighet (traditionell- och tredimensionell-), hyresrätt och bostadsrätt. 

Alla de olika boendealternativen innebär olika rättigheter och skyldigheter för de boende 

(SOU 2002: 21). 

 

Ägarlägenheter skiljer sig från bostadsrätter i det avseende att du inte endast äger rätten att bo 

i lägenheten utan du äger själva lägenheten, vilket är samma när du köper en villa. Du 

bestämmer själv om du vill överlåta, pantsätta eller hyra ut din lägenhet utan att du behöver få 

tillåtelse från någon förening. Denna typ av lägenhet är mycket vanlig i utlandet men där finns 

oftast inte en utbredd och väl fungerande bostadsrättsmarknad (Boverket & Konsumentverket, 

2009). 

 

För att säkerställa förvaltning och skötsel av till exempel trapphus och fasad i ett 

ägarlägenhetshus är du i form av ägare till en ägarlägenhet skyldig att vara medlem i en 

samfällighetsförening. En andel i denna förening ingår i köpet av ägarlägenheten. 

Samfällighetsföreningen tar ut en avgift från alla medlemmar för att finansiera underhållet av 

fastigheten (Boverket & Konsumentverket, 2009). 
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Det är idag inte tillåtet att ombilda befintliga bostadsrätter eller hyresrätter till ägarlägenheter, 

såsom det är tillåtet att ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Ägarlägenheter kan 

endast bildas genom nybyggnation eller påbyggnad på en befintlig byggnad. Undantaget från 

detta är befintliga kontorslokaler och äldre hus vilka inte använts till bostadsändamål de 

senaste åtta åren. Ett krav när det bildas ägarlägenheter är att minst tre lägenheter ligger i en 

sammanhållen enhet, dessa tre kan ligga i ett hus där resten av lägenheterna är till exempel 

hyresrätter men ägarlägenheterna måste vara minst tre till antalet (Boverket & 

Konsumentverket, 2009). 

 

Vid köp av en ägarlägenhet finns det fler likheter med köp av ett hus än med köp av en 

bostadsrätt. Vid ett ägarlägenhetsköp måste du som köpare, samma som vid köp av hus, 

ansöka om lagfart. Lägenheten (fastigheten) ska införas i fastighetsregistret och skattereglerna 

är i princip de samma som vid köp av hus (Boverket & Konsumentverket, 2009). 

 

En viktig skillnad som kan vara till fördel för ägarlägenheter är möjligheten för juridiska 

personer att köpa, detta har fram till idag varit ett problem vid köp av bostadsrätter då de 

flesta föreningar inte tillåter juridiska personer som medlem i föreningen och ett medlemskap 

är en förutsättning för att köpet av en bostadsrätt skall gå igenom (Julius, Hjorth & Uggla, 

2009). 

 

En annan skillnad mot bostadsrätter är att det vid köp av en ägarlägenhet inte ställs något krav 

på att ägaren till lägenheten skall vara mantalsskriven på adressen, även detta är något 

bostadsrättsföreningarna ofta ställer krav på. Detta hindrar till exempel möjligheten att inneha 

en bostadsrätt i form av en övernattningslägenhet. Detta kan utläsas i BRL 2:2, det står om 

vilka stadgevillkor för medlemskap vilka kan anses vara oskäliga, att ställa krav på att 

medlemmen skall vara skriven på adressen har inte ansetts vara ett oskäligt stadgevillkor 

(Julius et al., 2009). 

 

En hyresgäst som innehar en hyresrätt kan se sin hyresrätt bli förverkad och bli uppsagd i 

förtid om han/hon bryter mot någon av de orsaker som nämns i Jordabalkens 12 kapitel. 

Några av orsakerna är om hyresgästen underlåter att betala hyra eller andra avgifter, hyr ut i 

andra hand utan tillstånd, överlåter lägenheten utan tillstånd eller på något sätt missköter 

lägenheten eller stör omgivningen. I Bostadsrättslagen kan utläsas att nyttjanderätten till en 

bostadsrätt är förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren om denne inte 

bevarar sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Orsakerna till uppsägning ska inte vara 

av ringa betydelse och bostadsrättsinnehavaren ska ges möjlighet till rättelse. Vid ägande av 

en ägarlägenhet är det inte möjligt med förverkande eller tvångsförsäljning vilket det är i 

bostadsrättsfallet. De grannrättsliga reglerna i tredje kapitlet är tillämpliga i dessa fall, även de 

allmänna skadeståndsrättsliga reglerna tillämpas vid störningar från en ägarlägenhet. Detta 

innebär att istället för förverkande och tvångsförsäljning kan ägaren till ägarlägenheten få ett 

vitesföreläggande tilldömt sig (Gregow, 2010). 

 

Olika lagrum gäller för köp av bostadsrätter respektive ägarlägenheter därför gäller även olika 

sträng undersökningsplikt och olika krav på undersökarens kunskap. För bostadsrätt är det 

Köplagen 20 § som tillämpas då den räknas som lös egendom och vid köp av ägarlägenhet är 

det 4 kap JB som tillämpas då den hör till fast egendom (Gregow, 2010). Vid köp av fast 

egendom föreligger absolut undersökningsplikt vilket betyder att köparen är ansvarig för alla 

fel som skulle kunnat upptäckas vid en undersökning. Undersökningen skall utföras av en 

person med en viss kunskapsnivå om fel i fastigheter. Vid köp av bostadsrätt uppstår 
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undersökningsplikten först när säljaren uppmanar köparen att undersöka lägenheten. 

Undersökaren av en bostadsrätt måste inte ha mer kunskap än vad just denne besitter 

(Gregow, 2010). Detta gör att felansvaret hos köparen är betydligt större vid köp av 

ägarlägenhet än vid köp av en bostadsrätt. 

 

2.4 Kunskapen om ägarlägenheter hos allmänheten 

 

2.4.1 Lansering 

 

När en ny produkt skall lanseras på marknaden är det viktigt med samordning när det gäller 

vilka de första målgrupperna ska bli och vilket nyckelbudskap produkten har. Att från start 

hitta rätt målgrupper är viktigt för produktens framgång. De första användarna av en ny 

produkt kallas pionjärer, de blir då så kallade ambassadörer och kan sprida budskapet vidare 

till andra blivande kunder. När en målgrupp är funnen för produkten finns det många olika 

sätt att kommunicera och uppmärksamma att produkten finns tillgänglig. Genom annonser, 

broschyrer och kampanjer med mera. Om produkten framställs på fel sätt eller till fel 

målgrupp kan detta leda till att framgången inte blir den önskade. Priset kan även vara 

avgörande för produkten då det kan uppfattas som att produkten indikerar en kvalitetsnivå. 

När det gäller nya produkter där priset är svårare att fastställa får tillverkaren komma fram till 

ett pris gällande då för både för kort och lång sikt (Gustavsson, 1998). 

 

2.4.2 Enkätundersökning av allmänhetens kunskaper om ägarlägenheter 

 

Sveriges byggindustrier gav i uppdrag till Novus Opinion att undersöka allmänhetens 

kunskaper om den nya upplåtelseformen, ägarlägenheter. Den utfördes i oktober 2010. De 

intervjuade är allmänheten i Sverige från 16 år och uppåt. Den omfattade 1000 personer. De 

tillfrågade fick besvara frågor om, kännedom om den nya upplåtelseformen, ägarlägenheter 

utomlands, intresse av flytt till ägarlägenhet, intresse av att köpa en ägarlägenhet, vad som 

skulle få dem att köpa en ägarlägenhet, hur deras boende är idag och hur de skulle vilja bo 

(Modig, 2010). 

 

Resultat av undersökningen kan ni se i bilaga två och det blev följande, endast fyra av tio 

hade kännedom om den nya upplåtelseformen ägarlägenhet. Den största kännedomen var hos 

individer i åldersgruppen 60 år och uppåt. Fördelat på landets olika delar var kännedomen om 

upplåtelseformen störst i Stockholm och Sydsverige. Av de tillfrågade var 30 procent 

intresserade av att flytta till en ägarlägenhet och 33 procent kunde tänka sig att äga en 

ägarlägenhet. På frågan om vad som skulle få de tillfrågade att köpa en ägarlägenhet var 

orsaken självbestämmande över boendet hela 74 procent. Avkastning genom värdeökning 

samt fri uthyrning var även alternativ som mest valdes. Även att de gav dem tillgång till ett 

framtida boende. De fick även svara på vilken boendeform de bodde i och hur de skulle vilja 

bo. Resultatet visade då att 53 procent bodde i villa/radhus och 60 procent svarade att de 

skulle vilja bo i denna boendeform. De som hade hyresrätt som nuvarande boendeform 

svarade hälften att de helst skulle vilja ha ett annat alternativ. Bostadsrättsboende var den 

enda boendeformen som inte skiljde sig i resultatet, utan fick samma procentsats. Resultatet 

för hur de tillfrågade skulle vilja bo visade även att endast 6 procent hade valt alternativet 

ägarlägenhet (Modig, 2010). 
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2.5 Finansiering  

 

Innan ett bygge påbörjas måste finansiering fastställas. Själva byggkostnaden för ett 

byggbolag att bygga ett flerfamiljshus är lika stor oberoende om det är ägarlägenheter, 

hyresrätter eller bostadsrätter som skall finnas i huset. Skillnaden för en fastighets- och en 

bostadsrättsägare att finansiera ett småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet skiljer sig inte 

mycket åt, de måste i de flesta fall gå till banken och låna pengar. I dagsläget ligger ofta ett 

bostadsrättslån en halv procent över ett lån för ett småhus. Utredningen till lagförslaget om 

ägarlägenheter ansåg att det fanns goda möjligheter för äganderättslån att hamna på samma 

nivå som småhus ju mer ägarlägenheter kan jämställas med traditionella fastigheter (SOU 

2002:21). 

 

2.5.1 Hyresrätt 

 

Det är idag mycket svårt att få ekonomi i byggandet av ett hyreshus. Vilket delvis beror på att 

allmännyttan lyckats hålla nere de låga marknadshyror som finns i Sverige idag (Bengtsson et 

al., 2007). De framtida hyresgästerna bidrar inte med något startkapital då inget kapital 

kommer in i början av bygget utan månadsvis först efter att de flyttat in. Att hela kapitalet 

måste hämtas antingen från eget kapital eller lånat kapital och de låga marknadshyrorna gör 

det idag svårt att få ekonomi i att bygga hyresrätter (Hindersson, 2008). 

 

2.5.2 Bostadsrätt 

 

Upplåtelse av en bostadsrättslägenhet görs en gång och det är första gången lägenheten säljs, 

vanligtvis från bostadsrättsförening till privatperson, nästa gång en bostadsrätt säljs kallas det 

överlåtelse. När en bostadsrätt upplåts kan föreningen ta in en insats, vilket är köpesumman 

för en bostadsrätt då den säljs för första gången. Föreningen får inte ta in insatsen hur tidigt 

som helst utan kraven som ställs är att föreningen måste ha bildats, styrelse ska ha valts och 

en ekonomisk plan måste upprättats utav styrelsen och godkänts av två intygsgivare och 

därefter registreras hos PRV (Patent och Registreringsverket). Däremot behöver det inte 

finnas några andra medlemmar i föreningen än just styrelsen. Förutom detta krav om 

ekonomisk plan finns det krav på att det i huset skall finnas minst tre lägenheter. Dessa skall 

upplåtas med bostadsrätt. I den ekonomiska planen skall det bland annat finnas tidpunkt för 

upplåtelse och inflyttning, kostnader för fastigheten och underhåll, uppgifter om finansiering, 

kostnader och intäkter. Även driftskostnader bostadsrättshavarna skall står för, även om de 

inte ingår i årsavgiften, skall finnas med i den ekonomiska planen. Utöver detta skall det även 

göras en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys medtagande i planen. Upplåtelser 

gjorda innan den ekonomiska planen är upprättad är inte giltiga (Victorin, 2003). 

 

I dagsläget kan det vara svårt för en entreprenör eller förening att binda köpare till sig tidigt i 

byggskedet och på det viset få in kapital. En köpare till en bostadsrätt får ofta möjlighet att 

göra tillval till lägenheten i form av golv, tapeter och vitvaror med mera. Detta måste 

emellertid ske relativt tidigt i byggskedet och då har inte den ekonomiska planen ännu kunnat 

upprättas. Det uppkommande problemet är då att de köpare, vilka önskar tillval i lägenheten, 

och det betyder en extra byggkostnad, inte kan bindas vid köpet och risken finns då att de när 

lägenheten är färdigbyggd har ångrat sig och inte längre vill köpa. Denna lägenhet kan då bli 

svårare att upplåta då den redan är anpassad efter tidigare köpares önskemål. För att lösa detta 
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problem har lagstiftaren nu ändrat på lagstiftningen till att förhandsavtal om att köpa 

bostadsrätten kan ingås. Dessa bestämmelser återfinns i Bostadsrättslagen femte kapitlet. 

Bestämmelserna går ut på att föreningen kan skriva avtal med köparen om att i framtiden 

upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Detta avtal går ut på att föreningen är skyldig att upplåta 

lägenheten med bostadsrätt till den som tecknat sig för den och denne är skyldig att köpa. 

Förhandsavtalet får ej överlåtas eller pantsättas för att förhindra handel med förhandsavtal 

(Victorin, 2003). 

 

2.5.3 Ägarlägenhet 

 

När en ägarlägenhet säljs för första gången kallas detta köp för förvärv, säljs den därefter 

vidare kallas det försäljning. Till skillnad från bostadsrätter är lagstiftningen mycket friare när 

det gäller betalning av lägenheten, detta kan ske innan den börjar byggas men även efter att 

den färdigställts. Det är upp till producenten av lägenheterna. Om producenten är kapitalstark 

kan ett alternativ vara att först bygga huset med ägarlägenheter och därefter sälja dem för att 

få in kapitalet. Är det däremot en mindre aktör på marknaden som inte har något kapital 

bakom sig kan de sälja lägenheterna innan de ens påbörjats, dessa kallas luftfastigheter, 

köparna kan då genom handpenning eller delbetalningar hjälpa till med finansieringen av 

bygget. Förvärv av en ägarlägenhet kan huvudsakligen ske vid tre olika stadier, för det första 

kan det vara en ännu inte bildad ägarlägenhet (bebyggd eller obebyggd) det kan även vara en 

luftfastighet (obebyggd) och det kan vara en färdig ägarlägenhetsfastighet (bebyggd) (SOU 

2002:21). Detta föreslogs vid betänkandet av lagen om ägarlägenheter och det kom även att 

överensstämma med det slutliga antagandet till en lag 2009 (Gregow, 2010). 

 

2.5.4 Transaktionskostnader och ekonomiska skillnader 

 

Vid köp av bostadsrätt har föreningen rätt att ta ut vissa avgifter vilka kan vara insats, 

årsavgift, upplåtelseavgift och överlåtelseavgift (Grauers, 2005). Vid köp av ägarlägenhet 

finns det andra kostnader vilka är stämpelskatt för lagfarten och avgiften som tas ut för att 

upprätta pantbrev. Som ägare till en ägarlägenhet måste du vara med i en samfällighet och 

betala en avgift till denna, dock slipper ägarlägenhetsinnehavare att betala föreningens ränta 

och amorteringar, då hela lånen ligger på lägenhetsinnehavarna, de kan därför styra mer själv 

över sin månadskostnad för lägenheten (Paulsson, 2007).  

 

2.5.5 Säkerhet 

 

En ägarlägenhet kan pantsättas på samma sätt som en traditionell fastighet, en ansökan om att 

inteckna fastigheten görs. Till skillnad från när en bostadsrätt ska pantsättas då måste lagen 

om skuldebrev tillämpas analogt då det inte finns några klara regler för hur du pantsätter en 

bostadsrätt. Säkerheten i en bostadsrätt är inte lika säker som en ägarlägenhet då 

bostadsrättens värde är beroende av hur föreningens ekonomi ligger till. Många menar även 

att bostadsrätten är en sämre säkerhet då den är dubbelt pantsatt. Föreningen har först belånat 

hela fastigheten och därefter har bostadsrättsinnehavaren belånat själva lägenheten (SOU 

2002:21). 
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2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

En ny boendeform ansågs behövas då denna nya upplåtelseform skulle ge ökad valfrihet och 

mångfald för individen. Positiva aspekter som minskad segregation och ökad totalproduktion 

var önskade effekter av införandet av den nya boendeformen (SOU 2002:21). Införandet av 

upplåtelseformen skulle ske med försiktighet då regeringen ville behålla kontrollen över 

eventuella negativa konsekvenser. Det bestämdes därför, att det inte skulle vara möjligt att 

ombilda hyresrätter till ägarlägenheter. Den största anledningen till detta var att de billiga 

hyresrätterna inte skulle försvinna från marknaden och att det idag redan är möjligt att 

ombilda hyresrätter till bostadsrätter. En konkurrent till hyresrätterna finns då redan och en till 

skulle minska hyresrätterna ännu mer ansåg regeringen (SOU 2002:21). Enligt Lind och 

Lundström (2007) ska Sveriges bostadspolitik skapa bra marknadsvillkor och styra 

bostadsmarknaden i den riktning som är önskvärd. Regeringen har en samhällsplanering med 

önskvärda mål som säger att bostäder ska finnas till människors olika behov och önskemål 

men även till rimliga och skäliga hyror. I samma planering behandlas även betydelsen av 

integrationen i samhället (Regeringskansliet). 

 

Ägarlägenheter har tidigare utretts av en utredningsgrupp som hade i uppdrag att ge förslag på 

en svensk modell av boendeformen då denna redan finns i andra länder. Analyser av fördelar 

och nackdelar med ägarlägenheter skulle även medtagas i utredningen (SOU 2002:21). 

Regeringen har i tidigare propositioner lagt fram förslag om att den nya boendeformen borde 

införas i Sverige men nackdelarna ansågs då vara för stora och de fann inga påtagliga fördelar 

som inte kunde ses i jämförelse av en bostadsrätt. Förslaget avböjdes därför. Efter det att 

lagen om tredimensionell fastighetsindelning kom till stånd banade denna väg för ett nytt 

försök att införa ägarlägenheter i Sverige och regeringen fann då inga tillräckliga negativa 

aspekter som skulle vara tillräckliga för ett förbud mot den nya boendeformen (Prop. 

2008/09:91).  

 

Segregation har diskuterats inom politiken sedan 1970-talet då miljonprogrammen byggdes 

och medförde en automatisk uppdelning av de ekonomiskt starka/svaga i samhället. En ny 

bostadspolitik kom då till stånd för att främja integrationen i boendet (Lindbom, 2001). Enligt 

Öresjö (1996) gäller det att ständigt arbeta med alla resurser på alla områden för att få bukt 

med uppdelningen och han anser att det inte finns några enstaka lösningar eller genvägar för 

att trolla bort segregationen i samhället. Enligt en undersökning som är gjord på 17 500 

personer i Sverige är det småhusägande som värderas högst av alla boendeformer. Individens 

aktuella situation eller skede i livet påverkar valet av boendeform. Genom att vi väljer var vi 

vill bo påverkar även segregationen och de sociala klyftorna i samhället (Lind & 

Bergenstråhle, 2004). 

 

I de olika boendeformerna har vi tagit upp och förklarat tredimensionell fastighet, 

ägarlägenhet, hyresrätt och bostadsrätt. Vi har även tagit upp viktiga skillnader mellan 

bostadsrätt och ägarlägenhet vilka förtydligas i följande modell: 
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När det gäller kunskapen om ägarlägenheter hos allmänheten är det viktigt att tänka på hur en 

ny produkt på marknaden lanseras till allmänheten. Nyckelbudskap med produkten och vilka 

målgrupper som är tilltänka att nå är några exempel för produktens framgång. Det gäller även 

att hitta bra ambassadörer som kan sprida budskapet om produkten vidare till andra användare 

(Gustavsson, 1998). En enkätundersökning gjord av Novus Opinion gällande ägarlägenheter 

visade att endast 4 av 10 personer hade kännedom om den nya boendeformen. 

 

 

 

Bostadsrätt Ägarlägenhet 

Äger rätten att bo JA JA 

Äger själva lägenheten NEJ JA 

Fritt pantsätta och hyra ut NEJ JA 

Kan ombildas från hyresrätt JA NEJ 

Kan köpas av juridiska 

personer 

NEJ (upp till föreningen att 

bestämma) 

JA 

Krav på att vara 

mantalsskriven på adressen 

JA (upp till föreningen att 

bestämma) 

NEJ 

Nyttjanderätten kan 

förverkas 

JA NEJ 

Krav på fastighetsbildning NEJ JA 

Nyttjanderättshavare måste 

godkännas av föreningen 

JA NEJ 

Huvudsakligt lagrum 20 § KöpL 4 kap. JB 

Lagfartskostnad vid köp NEJ JA 



En studie om ägarlägenheter 

 

 

15 

 

Undersökningen visade även att 60 procent av de tillfrågade ville bo i villa/radhus och endast 

6 procent hade valt alternativet ägarlägenhet (Modig, 2010). 

 

Finansiering av en fastighet för ett byggbolag när det gäller vilket upplåtelseform de ska 

bygga är ungefär densamma oavsett vilken form de väljer (SOU 2002:21). När det gäller att få 

in kapital från köpare till lägenheterna får bostadsrättsföreningen ta in en insats från kund när 

föreningen har uppnått vissa krav vid nybildande (Victorin, 2003). Vid ägarlägenhet kan 

producenten ta in kapitalet innan de har börjat bygga dem. Dessa kallas då för luftfastigheter. 

Vid nybyggnation av hyresrätter kan producenten inte ta in något kapital av hyresgästerna och 

det kan då medverka till att det blir svårt att få ekonomi i att bygga hyresrätter (Hindersson, 

2008).  

 

Utifrån våra teorier har vi delat upp uppsatsen i fem olika kategorier och utifrån dem 

formulerat våra intervjufrågor. Se operationaliseringsschema i Bilaga 1. 
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3. Metod 

 
 

I följande kapitel redogör vi inledningsvis med vår förförståelse inom ämnet ägarlägenheter. 

Vidare behandlas den datainsamlingsmetod vi har använt. Därefter följer val av metodansats. 

Vidare beskriver vi vårt val av företag och respondenter. Det följs sedan av reliabilitet samt 

validitet. Avslutningsvis tar vi upp vår metod för analys för uppsatsen. 

 

3.1 Förförståelse 

Vid uppsatsens start var vår kunskap om ägarlägenheter relativt liten. Eftersom vi delvis 

saknade förkunskaper fick vi samla ihop litteratur för att läsa in oss på ämnet. För att få en bra 

överblick om vad lagen innebar inledde vi med att läsa förarbetena till Lagen om 

ägarlägenheter. Då boendeformen inte har funnits särskilt länge på marknaden i Sverige fanns 

det inte heller mycket litteratur att tillgå i ämnet. Vi upplever ändå att vi har lyckats hitta 

väsentliga teorier samt den information vi behövt för att kunna besvara vår 

problemformulering. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två strategier för att ta sig an en undersökning. Ansatsen kan 

vara deduktiv eller induktiv. Med deduktiv ansats menas att undersökaren går från teori till 

empiri. Först inhämtas förväntningar bestående av teorier och empiriska rön för att sedan 

utifrån dem samla ihop empiri och jämföra den med förväntningarna. Med induktiv ansats är 

det tvärtom, först samlas empiri in och utifrån den inhämtas lämpliga teorier. Till denna 

uppsats har vi valt att använda oss av den första, alltså deduktiv ansats. Vi ansåg detta var bäst 

då vi hade lite förkunskap om ämnet och ville skapa oss en bild av läget innan vi genomförde 

intervjuer. Vi fördjupade oss först i den teori som fanns om ägarlägenheter och utifrån detta 

formades vår teoretiska referensram för empiriska studier. 

 

Enligt Jacobsen (2002) kan det negativa med deduktiv metod vara att forskaren letar efter den 

information som han anser vara relevant för sin forskning då forskaren utgår från sina 

förväntningar. Viktig information kan då missas. Vi har använt den begränsade teori som 

finns om ägarlägenheter. Eftersom det inte finns så mycket information att inhämta är våra 

intervjuer därför viktig empiri för oss då vi behöver styrka våra teorier med dessa.  

 

3.2.1 Primärdata 

 

Det finns olika sätt att samla in information. Primärdata innebär att samla in information 

direkt från källan. Det kan göras genom observation, intervjuer samt genom frågeformulär. 

Insamling av informationen är speciellt framtagen för varje problemställning. Vid en studie 

bör du gå direkt till den primära informationskällan om det är möjligt (Jacobsen, 2002). Vi 

valde därför att göra öppna individuella djupintervjuer med två av våra intervjupersoner. Det 

är då lättare att föra ett normalt samtal och det blir en naturlig avslappnad konversation. 

Denna konversation spelade vi även in för att inte missa viktig information. Vi använde oss av 
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förarbetade intervjufrågor samt följdfrågor per automatik i samtalet. Eftersom vi var två 

stycken intervjuare kunde vi båda ställa frågor samt observera hur intervjupersonen reagerade 

på frågorna. Utöver detta utförde vi ytterligare en djupintervju per mail då denna person 

befann sig i Gävle och vi inte har någon möjlighet att ta oss dit. Samt ytterligare en förfrågan 

över mail där vi behandlade speciell information. 

 

Vi har valt att göra tre djupintervjuer med olika aktörer inom fastighetsbranschen för att skapa 

oss kunskap om ägarlägenheter på marknaden. Då vi ansåg att dessa intervjuer inte gav oss all 

den nödvändiga informationen vi behövde för att göra en fullvärdig analys har vi även 

studerat en enkätundersökning vilket är sekundärdata (Jacobsen, 2002). 

 

3.2.2 Sekundärdata 

 

Med sekundärdata menas sådan information vilka inte är tagna direkt från källan utan den 

baseras på sådant som andra forskare med flera har kommit fram till. Sekundärdata kan delas 

in under både kvalitativ och kvantitativ sekundärdata. Kvalitativ sekundärdata är texter och 

berättelser där uppsatsförfattarna får försöka tolka och få fram information genom. 

Kvantitativ sekundärdata innebär bland annat statistik, räkenskaper, börsnoteringar och 

årsredogörelser där information kan inhämtas. Om sekundärdata används ska tillförlitligheten 

ifrågasättas då det kan vara svårt att få reda på hur informationen har tagits fram och vem som 

har tagit fram den. Det är även viktigt att ta reda på vad insamlaren hade för avsikt med 

informationen då den ursprunglige undersökaren hade formsatt denna för sitt ändamål. 

Resultaten av en viss undersökning kanske inte kan användas då ändamålet har varit en annan 

än vad du ska ha den till. (Jacobsen, 2002).  

 

Vi har valt att använda oss av en undersökning gjord i oktober 2010 av Novus opinion. De 

utför undersökningar i marknad, opinion och strategi (NOVUS, 2010). Detta är ett exempel på 

kvantitativ sekundärdata. Undersökningarna är heltäckande och formas efter vilka 

frågeställningar eller vilka målgrupper som anses vara aktuella inom ämnet/för produkten. Vi 

anser att denna undersökning gjord på 1000 personer av Sveriges befolkning är relevant för 

vår uppsats då den innehåller information som vi behöver. Den behandlar bland annat våra 

kategorier om boendeformer, äganderättsteori, allmänhetens kunskap samt finansiering. Vi 

anser att vi behöver informationen om hur de bor och skulle vilja bo, varför de vill äga en 

ägarlägenhet, om de känner till boendeformen samt intresset och vad som skulle få dem att 

köpa en ägarlägenhet. Denna information återfinns i undersökningens resultat. Vi kommer att 

använda oss av resultatet på denna enkät tillsammans med intervjuerna för att få fram en bra 

och utförlig analys.  

 

3.3 Val av metodansats 

3.3.1 Kvalitativ ansats 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats, detta för att vi har en explorativ 

problemställning och inte vet hur utfallet kommer att bli. Vi vill få fram nyanserad data som 

går på djupet och har valt att intervjua ett fåtal personer för att få mycket information men 

från få enheter (Jacobsen, 2002). Våra intervjupersoner får enligt Jacobsen (2002) ge sina 

åsikter och tolkningar av situationen. Eftersom den nya boendeformen infördes i Sverige år 

2009, är det inte så många byggföretag som har byggt ägarlägenheter vilket betyder att vi 
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måste göra intervjuer för att få tillgång till den informationen vi behöver för att kunna 

analysera situationen. Enligt Jacobsen (2002) ska en kvalitativ ansats användas då ämnet är 

oklart och när vi inte har så mycket kunskap om det som skall undersökas.  

 

3.4 Urval av företag och respondenter 

 

När vi började med uppsatsen var vår tanke att vi skulle intervjua flera olika stora byggföretag 

i Halmstad för att se vad de hade för erfarenhet och kunskap om ägarlägenheter och för att få 

information från många för att det sedan skulle gå att generalisera informationen. Vi fick dock 

ändra vår inställning relativt snabbt då vi insåg att de företag vi vände oss till inte hade 

kunskapen om ägarlägenheter och därför inte heller var intresserade att ställa upp på 

intervjuer. Svaret vi fick var, vi bygger inga ägarlägenheter och har därför ingen kunskap om 

ämnet. Vi valde därför att koncentrera oss på tre personer inom branschen med stor kunskap 

inom området. Dessa tre personer var: 

 

 Personlig intervju den 20 april 2011 på Samhällsbyggnadskontoret 

Andreas Ahlman, Mark och exploateringschef i Halmstad Kommun 

Andreas Ahlman är lantmäteriutbildad och har jobbat inom branschen en lång tid. Han har nu 

en tjänst som mark och exploateringschef på samhällsbyggnadskontoret i Halmstad Kommun 

sedan tre månader tillbaka där han jobbar med exploateringsfrågor. Andreas tidigare 

erfarenheter är som chef inom lantmäteriet samt handläggare inom lantmäteriet. Han har även 

haft en tjänst som exploateringsansvarig i Laholms kommun där han jobbade med 

exploateringsfrågor. Under hans tid som lantmätare har han varit med om att fastighetsbilda 

ett antal tredimensionella fastigheter som är föregångare till ägarlägenheter men han har inte 

varit med om att fastighetsbilda ägarlägenheter. 

 

Anledningen till att vi valde Andreas var att vi läste en intressant artikel i den lokala 

tidningen, Hallandsposten, där de tog upp kommande byggplaner i Halmstad kommun. Därför 

tog vi kontakt med Samhällsbyggnadskontoret och blev hänvisade till Andreas Ahlman. 

Hädanefter i uppsatsen nämner vi Andreas endast med förnamn. 

 

 Personlig intervju den 19 april 2011 på ByggSjögrens kontor 

Patric Sjögren, VD och delägare på ByggSjögren i Halmstad 

VD´n Patric Sjögren är självlärd inom branschen, då inom företaget som snickare samt 

platschef. Han har ingen teoretisk utbildning men har gått några kurser inom branschen. Patric 

är idag VD för ByggSjögren, både för koncernen och för moderbolaget. De startade 

verksamheten på 1970 talet och firman som finns idag startades på 1990 talet. Företaget har 

idag 60 personer anställda varav 10 stycken är tjänstemän. Verksamheten bedriver projekt för 

företag, fastighetsägare och offentliga myndigheter. 

 

Vi valde att intervjua Patric på ByggSjögren eftersom de är det enda byggbolaget i Halmstad 

som har byggt ägarlägenheter. Vi var även i kontakt med andra byggbolag bland andra 

Riksbyggen och Skanska i Halmstad men de ansågs sig inte ha kunskap om ägarlägenheter då 

de inte har byggt några eller har några planer på att bygga. Hädanefter i uppsatsen nämner vi 

Patric endast med förnamn. 

 

 Intervju över mail den 8 april 2011 

Eije Sjödin, Lantmätare på Lantmäteriets huvudkontor 
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Eije Sjödin jobbar som lantmätare i en expertgrupp på huvudkontoret i Gävle. Han har jobbat 

som lantmätare i 35 år. Expertgruppen ansvarar för och bevakar ämnet fastighetsrätt inom 

lantmäteriverksamheten i landet. De skriver bland annat handböcker för 

lantmäterimyndigheterna, till exempel då om ägarlägenheter. För att undersöka hur utbrett 

ägarlägenheter har blivit i Sverige behövde vi information från Lantmäteriet och tog då 

kontakt med huvudkontoret och blev hänvisade till Eije. Hädanefter i uppsatsen nämner vi 

Eije endast med förnamn.  

 

Vi har även haft mailkontakt med Mikael Niklasson på Lantmäteriets division om 

informationsförsörjning. Han har tagit fram siffror över bland annat hur många ägarlägenheter 

det finns byggda och vart i Sverige dessa finns. Vi ansåg att denna information är viktigt för 

att få en klar bild över vart i Sverige ägarlägenheter har fått störst respektive minst 

genomslagskraft. Hädanefter i uppsatsen nämner vi Niklasson endast med efternamn.   

 

När vi kontaktade företagen och försökte få tag på bäst lämpad person inom företaget tänkte 

vi på att intervjupersonen måste vara väl vald för sin giltighet. Denna person behövde besitta 

de rätta kunskaperna inom området. Vi förberedde därför i vår första mejlkontakt med 

företaget att intervjupersonen behövde ha goda kunskaper om ägarlägenheter, dess blivande, 

planering och framtidsutsikter för dessa för att få en giltig och relevant intervju.  

 

För att få ytterligare kompletterande uppgifter och en uppfattning om hur köpare och säljare 

av bostäder på marknaden såg på ägarlägenheter kontaktade vi en framstående mäklare i 

Malmö/Lundregionen. 

 

 Intervju över telefon 29 juli 2011 

Dan Eliasson, Auktoriserad fastighetsmäklare, Fastighetsmäklare Rolf Hettinger AB. 

Dan Eliasson som är auktoriserad fastighetsmäklare och arbetar för närvarande hos 

Fastighetsmäklare Rolf Hettinger AB. Dan startade sin karriär hos m2 bostadsmäkleri i 

Göteborg innan han gick vidare till Erik Olsson fastighetsförmedling även detta i Göteborg. 

Vi anser därför att Dan har bra koll på marknaden med dessa referenser.  

 

3.5 Reliabilitet 

 

När en uppsats sägs vara reliabel menas att den är tillförlitlig och trovärdig, att det då går att 

lita på undersökningens riktighet (Jacobsen, 2002). För att inte misstolka eller missa viktig 

information vi fick ta del av under våra intervjuer valde vi att spela in dem då Jacobsen (2002) 

anser att det är fördelaktigt att ha en avslappnad och naturlig intervju utan att behöva anteckna 

under samtalet. Vi kunde då efter inspelad intervju gå igenom materialet och ta med det mest 

väsentliga i uppsatsen. Vi var väl införstådda med att intervjupersonerna kunde reagera 

negativt på att samtalen skulle bli inspelade men de ansåg bara att det var positivt då det blev 

ett naturligt samtal. Eftersom ämnet inte är ett känsligt ämne ansåg vi inte heller att 

intervjupersonerna skulle ge hämmande svar av att bli inspelade. Genom att vi även valde att 

göra intervjuerna på deras arbetsplats anser vi att det stärker reliabiliteten då de själva kunde 

välja var vi skulle utföra intervjun och de känner sig då mer bekväma i situationen. En uppsats 

med hög reliabilitet är en uppsats väl genomförd och går att lita på. Om exakt samma 

undersökning skulle genomförts igen skulle samma resultat uppnåtts (Jacobsen, 2002).  
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3.5.1 Reliabilitet för enkätundersökningen 

 

Vi har utöver våra intervjuer även valt att använda oss av en undersökning gjord av Novus 

Opinion. Denna undersökning är sekundärdata och vi måste kritiskt granska den för sin 

giltighet då vi inte vet hur insamlandet har skett eller hur informationen är bearbetad. Vi anser 

att vi kan använda oss av resultatet då vi har undersökt vem undersökningen är utförd av och 

anser att Arne Modig, huvudansvarig för undersökningen, är väl ansedd och en av Sveriges 

främsta analytiker inom opinion, politik och omvärld. Enligt Jacobsen, (2002) kan vi då 

därmed dra slutsatsen att undersökningen går att lita på, alltså är den reliabel. 

 

3.6 Validitet 

 

En valid uppsats står för att den är giltig och relevant. När en uppsats är giltig och relevant 

innebär det att den faktiskt undersökt det den hade för avsikt att undersöka och att det som 

uppsatsen har kommit fram till också går att applicera på andra händelser eller uppgifter, den 

har då en hög validitet. Validiteten kan delas in i två olika delar, intern och extern. Den 

interna giltigheten talar om ifall vi mäter det vi faktiskt tror att vi mäter. Den externa 

giltigheten talar om ifall resultatet vi kommit fram till går att applicera på andra sammanhang 

(Jacobsen, 2002). Vi anser att uppsatsen har hög giltighet och relevans då vi efter 

sammanställd empiri gått igenom vårt inspelade och mailade material för att utesluta 

eventuella missförstånd samt försäkra oss om att vi har uppfattat informationen korrekt. 

 

3.6.1 Validitet för enkätundersökningen 

 

Vi har genom vår kontakt på Novus Opinion, Viktor Wemminger, fått ta del av hur 

informationen till enkäten är insamlad och sedan bearbetad. Han berättade att de för 

närvarande har 27 000 aktiva respondenter över hela Sverige i sin webbpanel. Urvalet till 

undersökningarna görs slumpmässigt och tar hänsyn till olika variabler vilka kan vara kön, 

ålder, geografi med flera. Viktor hänvisade oss även till hemsidan för att få mer detaljer till 

deras undersökningar.  Där får vi uppgifter om att Novus Opinion tycker att det är mycket 

viktigt att de har kontroll över urvalet då de anser att hjärtat i deras verksamhet bygger på bra 

urvalshantering och panelkvalitet för bästa resultat. För att bli bättre arbetar de hela tiden med 

bland annat processer, hantering av urval, hantering av panelen samt även paneleffekten 

vilken innebär att personer deltar i för många undersökningar. För att motverka detta har de 

noggranna kontroller att inte samma person deltar i för många undersökningar på kort tid eller 

är med i andra undersökningar utöver de från Novus Opinion. Det är inte heller möjligt att 

rekrytera sig själv till deras undersökningar då de anser att de då tappar kontrollen över 

urvalet. Svarsfrekvensen på deras undersökningar ligger på 55-60 procent vilket är ett bra 

resultat för att även kunna generalisera till hela befolkningen (NOVUS, 2010). Enligt 

Jacobsen (2002) finns det en tumregel när det gäller svarsfrekvenser på frågeformulär vilken 

är att över 50 procent svarande är tillfredställande, över 60 procent är bra och över 70 procent 

är mycket bra. För att kunna generalisera viktas resultatet mot den svenska befolkningen för 

att jämförelsen ska bli korrekt. De tar då även hänsyn till bortfallet på variablerna (NOVUS, 

2010). 

 

3.7 Metod av analys 
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Enligt Jacobsen (2002) består analysprocessen av tre delar. Dessa är beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. Jacobsen menar att informationen från 

intervjuerna bör kategoriseras. Detta menas att empirin som insamlas delas in i olika 

kategorier. Empirin kan då analyseras lättare och informationen kan ses från olika synvinklar. 

Det är viktigt att tänka på att kategorierna är väsentliga och relevanta. För att lättare kunna 

analysera den information vi har samlat in har vi delat in teorierna i fem olika kategorier. 

Dessa kategorier är behovet av ytterligare en boendeform, boendeformer, äganderättsteori, 

kunskaper om ägarlägenheter hos allmänheten samt finansiering. Dessa kategorier följer 

sedan med oss i vår presentation av empirin och även i analysen. Det är utifrån dessa 

kategorier vi har tagit fram våra frågor. Vi har arbetat med kategorier för att läsaren ska ha 

lättare att följa en röd tråd genom hela uppsatsen och vid behov kunna läsa till exempel 2.1, 

4.1 och 5.1 efter varandra. Med hjälp av detta har vi tydligt kunnat jämföra teori, empiri för 

att kunna analysera.  
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4. Empiri 
 

 

I detta kapitel redovisar vi den insamlade information vi har fått genom våra intervjuer. Den 

insamlade empirin kommer från Andreas Ahlman på Samhällsbyggnadskontoret i Halmstad, 

Patric Sjögren på ByggSjögren i Halmstad, Eije Sjödin på Lantmäteriets huvudkontor i 

Gävle, Dan Eliasson på fastighetsmäklare Rolf Hettinger AB samt kompletterande uppgifter 

från Mikael Niklasson på Lantmäteriet. Intervjufrågorna återfinns i uppsatsens bilagsdel. 

 

 

Intervjuerna är sammanställda efter vårt operationaliseringsschema och vi redovisar svaren 

efter huvudkategoriernas rubriker men även efter underkategoriernas ordning. 

 

4.1 Behovet av ytterligare en boendeform 

 

Andreas tycker egentligen inte att det behövdes ytterligare en boendeform då han anser att 

bostadsrätterna fungerar tillfredställande idag. Han menar att ägarlägenheter kan vara ett bra 

alternativ om det skall byggas på en våning på det befintliga beståndet. Om möjligheten skulle 

finnas att ombilda redan befintliga bestånd till ägarlägenheter tror han att antalet skulle ökat 

ännu mer. Däremot ställer han sig något tveksam till om det skulle vara ett bra alternativ då 

det är svårt att se konsekvenserna av vad som skulle kunna hända då. Patric är tveksam till om 

det behövs en ny boendeform på marknaden, men anser att det på sikt nog kan fungera i 

storstäderna och menar att det där alltid finns folk som är intresserade av något nytt. Om det 

hade gått att ombilda redan befintligt bestånd av lägenheter hade allt förenklats och den nya 

formen av lägenheter hade växt mycket snabbare. Men han påtalar att processen med 

gränsdragningar behöver göras även vid ombildningar och det är ett problemområde anser 

han. Denna process är mycket komplicerad och det är mycket viktigt att den görs rätt från 

början. Eije har ingen uppfattning om det behövdes en ny boendeform eller inte på marknaden 

utan hänvisar till att det är en politisk fråga, men han anser att det är precis likadant med andra 

produkter, att det är bra med olika alternativ för konsumenterna. När det gäller ombildning av 

redan befintligt bestånd menar Eije att det skulle påverka hyresmarknaden negativt då det 

skulle leda till ett stort tryck och att många skulle vilja omvandla sina hyresrätter. Detta menar 

han är en politisk fråga och inget som lantmäteriet har anledning att lägga sig i. Dan ansåg 

inte att det behövdes en ny upplåtelseform på marknaden då det redan fanns en väl fungerande 

marknad. 

 

Enligt Andreas är det ingen efterfrågan på ägarlägenheter idag men han tror att intresset kan 

komma att öka när alternativet syns i Halmstad, både i form av färdiga lägenheter och artiklar 

i tidningen. Andreas tror inte att ägarlägenheter kommer att kunna konkurrera med 

bostadsrätter, detta för att vi i dagsläget har en väl fungerande bostadsrättsmarknad i Sverige. 

Han tror istället att ägarlägenheter kommer att fungera som ett komplement till bostadsrätten. 

Någon efterfrågan på ägarlägenheter har ByggSjögren inte märkt av. Företagets policy är att 

bygga och förvalta bostäder och då är inte ägarlägenheter aktuellt eftersom de går ut på att 

bygga och direkt vid färdigställande säljas ut. Många av de aktörer i Halmstad vill äga och 

förvalta, det är den svenska modellen anser han. Patric tror inte att ägarlägenheter kommer att 

bli lika många till antalet jämförande med bostadsrätter då det idag byggs bostadsrätter på 
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löpande band av flera stora aktörer, till exempel Riksbyggen och HSB. Han menar att det inte 

finns aktörer som har samma framfart med ägarlägenheter och han tror inte att det kommer att 

bli någon stor aktör som bara bygger ägarlägenheter som till exempel HSB vilka bara bygger 

bostadsrätter.  Eije har ingen aning om hur stor efterfrågan är men berättar att efterfrågan styr 

marknaden och skulle konsumenterna efterfrågat ägarlägenheter, skulle byggbolagen byggt 

fler än vad de har gjort. Framtiden för ägarlägenheter menar han är styrt av många saker. Till 

exempel skattesystemet, vilket kan göra att den ena eller den andra upplåtelseformen gynnas. 

Dan anser att de inte har mött någon form av behov från deras kunder i sin region när det 

gäller ägarlägenheter. Ingen har efterfrågat ägarlägenheter eller undrat vad det är. 

 

Processen för att bilda ägarlägenheter säger Andreas är mycket komplicerad och det behövs 

en nära kontakt med sakkunniga under byggnationen, någon med de byggtekniska 

kunskaperna för att det ska bli bra. Det är mycket viktigt att gränsdragningar blir korrekta, 

misstag om ägande till vad får inte förekomma. Han menar att det är ny mark även för dem 

som fastighetsbildare. Patric säger att processen med att bygga ägarlägenheter har varit 

krånglig, dels för att det ännu inte finns några experter på området som har kunskaperna om 

hur det går till att bygga och fastighetsbilda ägarlägenheter. Vidare säger han att han inte 

skulle vilja gå igenom processen ännu en gång med lantmäteriet i Halmstad. Patric nämner att 

en av tjejerna de jobbade med på lantmäteriet var jätteduktig men att hon tyvärr flyttat till 

Helsingborg och börjat i en konsultfirma. Om det mot förmodan skulle vara aktuellt med nya 

projekt skulle de anlita henne igen för att slippa allt tidskrävande pappersarbete det innebar 

med fastighetsbildningen. Han berättar även om problemet som kan uppstå när det blandas 

hyresrätter och ägarlägenheter i samma hus. Vid en eventuell försäljning av fastigheten i 

framtiden kan det vara att fastighetsbolag som skulle vilja lägga ett bud inte är lika intresserad 

av att köpa huset när de inte får köpa hela huset på grund av att det finns ägarlägenheter i 

fastigheten. Vidare berättar han att det finns problemställningar runt försäkringar, att veta var 

gränsen går, vem den ansvarande är för eventuella problem. Det kan då finnas problem när det 

gäller att få husen försäkrade om det inte är gjort på rätt sätt. Eije påtalar att processen 

byggbolagen genomgår för att få bygga, inte har inneburit några större förändringar mer än att 

tillägget endast är en lantmäteriförrättning när det gäller ägarlägenheter. Eije anser att det inte 

är förändringen som har påverkat byggnationen utan det är osäkerheten inför om marknaden 

kommer att ta fart eller ej. 

 

Det finns idag inga planerade byggen av ägarlägenheter i Halmstad. Ett intresse från deras 

sida finns dock att bilda just ägarlägenheter på Öster då de anser att det är ett mycket 

intressant område för just lägenheter med eget ägande. I dagsläget finns ingen exploatör till 

detta men diskussioner pågår, detta är inget han kan gå in djupare på. De skulle från 

kommunens sida önska ett ökat byggande av ägarlägenheter nu när möjligheten finns, därför 

försöker de nu finna bra och lämpliga områden för detta. Samhällsbyggnadskontoret har 

planerade projekt i Halmstad för 1900 stycken nya bostäder under en fyraårsperiod. Vissa 

detaljplaner är klara och en del väntar på att bli godkända. Andreas menar att kapaciteten 

finns och att de kommer att kunna leverera dessa byggen. Dessa 1900 stycken bostäder är 

uppdelat relativt jämt på hyresrätter, bostadsrätter, småhus, radhus och kedjehus. Men inga av 

dessa är planerade ägarlägenheter. ByggSjögren har hittills byggt fem stycken ägarlägenheter 

i Halmstad och dessa är belägna högst upp i ett höghus vilket består av 29 lägenheter, fem 

ägarlägenheter och 24 hyresrätter. Två av dem är sålda och tre har de behållit själva för 

uthyrning. På grund av krångligheten ställer sig Patric tveksam till att bygga fler 

ägarlägenheter och de har inga planer att inom snar framtid starta något nytt projekt med 

ägarlägenheter. Däremot har de planer på att inom fem år bygga cirka 100 hyresrätter, vissa 

av projekten är påbörjade och vissa ska påbörjas inom kort. Enligt Niklasson på Lantmäteriet 
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är antalet byggda ägarlägenheter i Sverige 2009, 21 stycken, 2010, 259 stycken och 2011, 139 

stycken. Kristianstad har då byggt flest med 92 stycken och därefter Örnsköldsvik med 64 

stycken. Samhällsbyggnadskontorets förväntningar på Lagen om ägarlägenheter var inte att 

det skulle bli någon direkt succé. Andreas menar att det kan ta en tid innan det sätter sig. 

Bankerna visade tveksamhet och försäkringsbolagen har inte heller varit jätteintresserade av 

att försäkra, en anledning till detta kan vara att det blir olika försäkringsbolag i de olika 

lägenheterna. Då de är osäkra på hur de skall hantera läget vid en brand eller liknande. Det har 

varit mycket diskussioner om detta men många av de frågorna är nog lösta idag. Patrics 

förväntningar när lagen kom var att genomslaget skulle bli mycket större än vad det blev då 

ägarlägenheter är ganska utbrett nere i Europa. Även om de trodde att det skulle bli stort 

genomslag lade de inte särskilt stor vikt vid det, då ägarlägenheter ändå inte låg i deras policy. 

De har tidigare nämnt att de har byggt fem stycken här i Halmstad men han har inte hört om 

några andra bolag som byggt. Patric har mycket goda kontakter inom branschen i Halmstad 

och han känner inte till några startade eller tilltänkta projekt med ägarlägenheter i Halmstad. 

Förväntningarna var att det skulle ta fart i storstäderna men det har visat sig vara mellanstora 

orter med visst bebyggelsetryck där det har ökat snabbast. Förväntningarna inom lantmäteriet 

var att det skulle bli ett utökat verksamhetsområde med nya frågor och utmaningar och de 

menar att den tredimensionella lagen var en mer dramatisk nyhet som innebar större frågor för 

dem. Den nya lagen har dock inneburit vissa oväntade startproblem som hade att göra med 

försäkring och belåning. Andreas trodde att ägarlägenheter skulle bli ett storstadsfenomen och 

att det skulle innebära att jobba mycket med att bygga hus ovanpå hus. Det har däremot visat 

sig att det är i mindre städer till exempel Båstad, Ystad och liknande ställen där projekt har 

kommit igång. Dan´s förväntningar var att ägarlägenheter inte skulle få ett genomslag i 

Sverige då han anser att det finns för få fördelar med den nya boendeformen. Han påtalade 

även att bostadsrättsupplåtelseformen fungerar för bra för att något nytt ska kunna konkurrera 

med den.  

 

När det gäller mångfalden av bostadsformer tror Andreas att det kan påverka integrationen i 

samhället positivt. Integration är något de har med sig i sina diskussioner när de arbetar fram 

nya detaljplanerplaner då de anser att integration i boendet är viktigt. Han menar även att 

Halmstad är speciellt med en uppdelning av staden i Öster och Väster. Fler hyresrätter på 

Väster och fler äganderätter på Öster skulle vara positivt anser han. Att det finns för lite eget 

ägande och bostadsrätter på Öster är något de jobbar med dagligen. Ägarlägenheten ger 

individen ytterligare en möjlighet att skapa kapital och få ännu mer möjlighet att bestämma 

över sitt eget boende. Trots detta är han osäker på om ägarlägenhet tillför individen något 

utöver vad bostadsrätten gör idag. Patric tror att mångfalden kan gynna integrationen men att 

det är folk med mer kapital som köper en ägarlägenhet än de som köper en bostadsrätt då en 

ägarlägenhet kostar ca 20 procent mer. Vidare säger han att integrationsfrågor inte finns med i 

planering av projekt då de ser ett byggprojekt rent affärsmässigt. Patric påtalar att 

ägarlägenheten tillför individen en möjlighet att köpa sitt eget boende och att äga det på 

riktigt, inte bara en del i en förening och det är positivt för individen. 

 

4.2 Boendeformer 

 

Andreas anser att en fördel just med att det finns olika boendeformer är att möjligheten finns 

att blanda dem i olika områden. Nackdelen är att om boendeformerna inte blandas blir det lätt 

folk med lite mer pengar i de områden det byggs mycket ägarlägenheter och bostadsrätter i. I 

hyresrätten har du stor trygghet och behöver litet eget startkapital men får då heller ingen egen 
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avkastning av tillgången. Patric har tidigare nämnt att det finns en tradition i hyresrätter i 

Sverige, det är väldigt enkelt att bo i en hyresrätt, om någonting går sönder vänder du dig bara 

till din hyresvärd för att få det fixat. Om du inte vill ha några bekymmer med ditt boende bör 

du bo i en hyresrätt. Besittningsrätten som hyresgästen har är till fördel för denne men till 

nackdel för oss som förvaltningsbolag då det är väldigt svårt att bli av med en hyresgäst. När 

det gäller ägarlägenhet behövs en viss ekonomi för att klara av att köpa och det gäller även i 

viss mån bostadsrätter. En fördel för de boende vid nybygge av bostadsrätter och 

ägarlägenheter är att det finns visst utrymme för att specialutrusta och anpassa lägenheten till 

personliga önskemål. Eije har tidigare nämnt att det är bra att det finns olika alternativ på 

marknaden, det gäller boendet såväl som andra produkter, det är bra att det finns konkurrens. 

Ägarlägenhet kräver mer eget kapital/egen belåning än till exempel en bostadsrätt. Till 

skillnad från hyresrätt som inte kräver något eget kapital vid inflyttning. Ägarlägenheter kan 

ägas kommersiellt för att sedan hyras ut. Medan bostadsrätter inte kan göras till en affärsidé. 

Dan anser inte att det är fördelaktigt med fler boendeformer att välja på då det fungerar bra 

med de boendeformer som redan finns. Han anser att bostäder ska köpas i syfte att bo i och 

inte för att spekulera i som det går att göra med ägarlägenheter. Dan anser att ägarlägenheter 

öppnar för människor att spekulera och han anser att boendet som är primärt för människan 

och som de inte kan vara utan ska inte spekuleras i. Som mäklare träffar Dan ofta på 

människor vilka är tvungna att sälja snabbt på grund av skilsmässa eller dödsfall. En kraftigt 

svängande marknad på grund av spekulation kan då göra att de tvingas sälja till bottenpris och 

sätta sig i evig skuld. En annan nackdel är enligt Dan även att det blir en för hög kostnad i 

samband med köpet då lagfartskostnaden även tillkommer vid köp av ägarlägenheter till 

skillnad från bostadsrätter.  

 

4.3 Äganderättsteori 

 

Andrahandsuthyrning av ägarlägenheter är inget som Andreas ser som ett problem, det kan bli 

problem med grannar överallt anser han. Vid ägande av en fastighet riskerar du inte att bli 

vräkt men om grannar störs finns istället möjligheten till vitesföreläggande. Patric anser att i 

och med att andrahandsuthyrning blir lättare med ägarlägenheter blir det automatiskt mindre 

kontroll på vem som flyttar in och då är detta ytterligare ett problem. Han menar att ägaren då 

kan hyra ut till vem de vill. De kan dessutom sälja till vem de vill. Patric tror på en stabil 

fastighetsägare som äger alltihop istället för att hyra en lägenhet av någon som kanske bor i en 

annan stad och bara äger den lägenhet som du bor i. Vid problem i lägenheten gäller det att du 

får tag på denna någon för att han ska åtgärda problemet. Det tycker inte Patric är positivt. 

Spekulationsrisker kan också bli ett problem anser han om det finns folk som ser affär i detta, 

att ha fler lägenheter och hyra ut. Även Dan anger att spekulationsrisker är en stor nackdel 

med ägarlägenheter och han menar att boendet är det primära för människan och att det inte 

ska vara möjligt att spekulera i dessa då han anser att människor ska köpa en bostad för att bo 

i, inte för spekulationsmöjligheter. En annan nackdel som Dan även påpekar är att det finns 

skillnader i lagrummen när det gäller bostadsrätt och ägarlägenhet bland annat 

undersökningsplikten är olika vid köp av ägarlägenhet och bostadsrätt vilket kan vara svårt att 

förstå som köpare. 

 

När det gäller hur samfällighetsavgiften ska beräknas säger Patric att den kan beräknas genom 

att titta på en preliminär kostnad för sophämtning, skötsel och liknande. Sedan stämmer de av 

med de verkliga kostnaderna en gång om året och reglerar efter detta. Men det kan även göras 

på andra sätt. Vissa kostnader är rörliga och går utöver samfällighetsavgiften. Till exempel 
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kostnaden för värme. Det finns en värmemätare i varje lägenhet. Även den går att räkna på 

preliminärt och slå ut jämt över året. Det ska i samfälligheten även göras avsättningar till 

renoveringsfond och liknande men det finns egentligen inget regelverk hur detta ska beräknas. 

Det har gjorts i samförstånd med de berörda parterna och Lantmäteriet. Nuvarande 

beräkningar av samfällighetsavgiften, utan att säga exakta siffror, ligger på 200-250 kr/kvm. 

Hyran för en likadan lägenhet ligger på 1550 kr/kvm.  

  

Patric säger att det finns ordningsstadgar i samfälligheten men att i princip gör hyresgästen 

det den vill vilket han inte anser är bra. Han menar även att det inte heller finns någon kontroll 

från myndigheter alls. Det är samma vid ägande av en vanlig villa. Då kan du bara bli ålagd 

vitesföreläggande vid ett eventuellt störande beteende. Andreas säger att vid ägande av en 

fastighet riskerar du inte att bli vräkt men om grannar störs finns istället möjligheten till 

vitesföreläggande. 

 

4.4 Kunskapen om ägarlägenheter hos allmänheten 

 

Någon information till allmänheten har inte Andreas varit inblandad i och han tror inte att det 

har varit någon heller. Andreas har i sitt nuvarande jobb inte varit med och informerat om 

ägarlägenheter men menar att han gjorde det när han tidigare jobbade på lantmäteriet. 

Informationen gavs dels internt och dels externt till bland annat mäklare samt banker. De såg 

att bankerna och försäkringsbolagen var tveksamma därför gjorde de en satsning mot dem och 

det gjorde dem mindre osäkra. Informationsmötena hölls både innan lagförslaget och 

intensifierades när lagen gick igenom och det pågår fortfarande.  För lansering av lägenheter 

anser Andreas att det är viktigt att få med bankerna samt att byggbolagen ser detta som ett bra 

alternativ att bygga. Han tillägger även att fastighetsbranschen är en mycket konservativ 

bransch och det tog lång tid innan byggbolagen började använda sig av den tredimensionella 

fastighetsbildningslagen som kom redan 2006. Patric har inte varit med och informerat 

allmänheten om ägarlägenheter då deras policy är att bygga, äga och förvalta för framtiden. 

Han berättar att de endast vill jobba med långsiktiga förvaltningar. Han säger även att det inte 

ligger i någons intresse att sprida information om ägarlägenheter till allmänheten.  Det finns 

ingen som har vinning av att lansera det. Han menar även att det inte finns någon organisation 

eller företag som är proffs på ägarlägenheter och då är frågan vem som skulle kunna 

marknadsföra det. Det har gjorts en del insatser från Lantmäteriets sida att informera 

allmänheten om ägarlägenheter men inte många. Deras uppgift är att informera de som är 

aktivt inblandade i att skapa ägarlägenheter och menar då information till kommunerna, 

byggbolag, kreditinstitut, försäkringsbolag och mäklare. Lanseringen av ägarlägenheter hade 

kunnat förbättras om avsikten var att det skulle bli ett genomslag fortare, genom att politiker, 

intresseorganisationer och bostadsproducenter skulle gjort mer reklam för produkten. 

Lantmäteriets uppgift är att skapa de fastigheter lagen tillåter och efterfrågas av marknaden. 

Dan anser att ur branschens synvinkel har det blivit rörigare med fler boendeformer, framför 

allt för köparen. Det är redan idag mycket ovisshet kring oäkta föreningar som inte kan 

behandlas likadant som vanliga föreningar. Kunskapen är mycket låg och kunderna och en hel 

del mäklare vet idag inte vad det innebär. Inom kåren är kunskapen mycket lägre när det går 

utanför ramarna för traditionell fastighet och bostadsrätt. Han anser att istället för att 

informera om och lansera en ny boendeform borde det satsas på att få ut information om oäkta 

föreningar och på att få bort dem från marknaden. Dan påtalar även att fastighetsmäklare inte 

har intresse av att efterfråga boendeformen hos byggbolagen eller att informera om dem då 
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det inte ens finns kunskaper om de befintliga boendeformerna på marknaden. Ytterligare en 

form gör det bara rörigare.  

 

När det gäller genomslagskraften på marknaden tror Andreas att den har dämpats av 

tveksamheter dels från byggbolagen som har varit lite konservativa samt bankerna som har 

varit tveksamma till belåning. Försäkringsbolagen har inte heller varit sådär jätteintresserade 

av att försäkra ägarlägenheter eller hus med ägarlägenheter i. Om genomslagskraften säger 

Patric att det kommer ta lång tid innan byggandet sätter igång och han ställer sig frågande till 

om det kommer att slå igenom. Patric tror att de flesta byggbolagen vill bygga och förvalta. 

Han säger även att kunskapen är liten och att de nog är lite rädda för att ta sig an det. Sen 

finns även krångligheterna med hela processen vilket leder till att folk kanske drar sig för att 

bygga ägarlägenheter. Eije anser inte att genomslagskraften har varit dålig när det gäller 

ägarlägenheter och menar att när det gäller nybyggnation blir det inte direkt någon explosion, 

det tar tid. Vidare anger han att det har varit lite trögare än förväntat och att huvudproblemet 

har varit osäkerhet från alla inblandade. En jämförelse dras till bostadsrätter som han menar är 

ett väloljat system som funnits i årtionden. Dan anser att det inte kommer att bli någon 

genomslagskraft på ägarlägenheter då det inte finns tillräckliga fördelar med den nya 

upplåtelseformen. 

 

Målgruppen för en ägarlägenhet tror Andreas är folk med lite mer pengar än den som köper 

bostadsrätt men med tiden tror han att det kommer att bli hela skalan. Han menar att det finns 

något som de kallar ekonomisk tillgänglighet och att detta är viktigt att ha med i tankarna vid 

planering av projekt, att det ska vara tillgängligt för de som bor där och då framför allt på 

Öster är det en viktig fråga. Målgruppen för en ägarlägenhet anser Patric är en familj med en 

viss ekonomi som vill äga sitt boende. De som ändå skulle ha köpt en villa eller bostadsrätt. 

Han anser inte att målgruppen för ägarlägenhet och bostadsrätt skiljer sig åt. Eije anser att 

målgruppen för ägarlägenhet är någon med har hyfsad ekonomi då det gäller att ha mer eget 

kapital eller belåning än en bostadsrätt. Skillnaden mot bostadsrätt är bland annat att du kan 

äga fler ägarlägenheter i kommersiellt syfte som sedan hyrs ut och detta skulle kunna bli en 

ny målgrupp. Eije anser att målgruppen för en ägarlägenhet/bostadsrätt skiljer sig åt just för 

att en ägarlägenhet kräver mer kapital än bostadsrätt i dagsläget. Dan anser att målgruppen för 

en ägarlägenhet är de människor som söker ett fritidsboende eller ett komplement till 

sommarstugan då du inte behöver vara mantalsskriven på adressen och att du kan hyra ut den 

till exempel veckovis när du inte bor där själv. 

 

Andreas upplever att kunskapen om ägarlägenheter hos allmänheten är nästan obefintlig men 

anser att han själv och de som jobbar med det på kommunen besitter bra kunskaper om 

ägarlägenheter. De fastighetsrättsliga frågorna är det inga frågetecken runt, lagen är väl 

genomarbetad och välskriven. Medlen och verktygen finns för att hantera frågor 

fastighetsrättsligt. Patric tror inte att allmänheten har mycket kunskap om ägarlägenheter men 

anser att de själva har den rätta kunskapen när det gäller ägarlägenheter. Han säger att den har 

kommit med tiden då de har varit med och byggt några och han tror att det skulle bli lättare 

nästa gång. Patric tror att ägarlägenheter kommer att öka något på sikt men att det kommer ta 

väldigt lång tid. Han menar att Sverige är ett land med lång tradition av hyresrätter dels på 

grund av att vi har allmännyttan. Om hur allmänheten ska få mer information och intresse för 

ägarlägenheter säger han åter igen att det i dagsläget inte finns någon som har vinning i att 

göra reklam för det. På Lantmäteriet upplever de att det inte finns kunskap hos allmänheten 

om den nya boendeformen. Ägare till en bostadsrätt tror nog att de äger den och kan ställa sig 

undrande till vad en ägarlägenhet då är. Det finns många som inte vet vad en fastighet är och 

då blir det även svårt att förklara för dem att även ägarlägenhet är en form av fastighet. På 
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lantmäteriet anser de att de har den bästa kunskapen av alla och menar att det inte är någon 

som vet mer än dem. När det gäller informationen och intresset till allmänheten menar Eije att 

det nog kommer med tiden. En marknad uppstår inom en viss tid med till exempel annonser i 

tidningar och detta kommer att skapa nyfikenhet hos allmänheten. Dan anser att kunderna inte 

vet vad en ägarlägenhet är just för att behovet aldrig har funnits och då har folk inte sökt efter 

annat alternativ heller. Dan har idag inte de kunskaper som behövs för att kunna förmedla en 

ägarlägenhet för att behovet inte finns menar han. Han påtalar dock att vad han än ska sälja tar 

han reda på senaste fakta om just den formen då det kan skilja mycket i den juridiska delen av 

köp och försäljning. Dan anser när det gäller att öka intresset för den nya boendeformen att 

lagfartskostnaden måste ses över då den är för hög. För att få allmänheten intresserad av 

ägarlägenheter anser Dan att byggbolagen måste ge ut information om den nya boendeformen 

men då krävs det först att byggbolagen ser några fördelar med att bygga ägarlägenheter. Dan´s 

åsikt om ägarlägenheter är att han inte kan se behovet av dem och att de borde tas bort från 

marknaden.   

 

4.5 Finansiering 

 

Patric säger att de inte har mött någon motvillighet från bankens sida. Patric berättar att de 

lämnade kalkyler på att de skulle bygga hyreslägenheter till banken. När de sedan bestämde 

sig för att det skulle ingå fem stycken ägarlägenheter i huset var detta inget de berättade för 

banken. Han menar att eftersom de säljer ut lägenheter, kan de minska lånen och banken 

borde då inte ha något emot detta. Problemet kan nog ligga hos dem som ska köpa våra 

ägarlägenheter. Då uppkommer frågan hur banken skall värdera dessa. Han menar att de 

värdemässigt inte borde ligga långt ifrån bostadsrätt rent ekonomiskt. 

 

Vid jämförelse av byggen av hyresrätter/bostadsrätter mot ägarlägenheter berättar Patric att 

det kostar lika mycket att bygga, det som skiljer är kostnaden för fastighetsbildning av 

ägarlägenheter, själva byggkostnaden är annars lika stor. Platsen har dock stor betydelse, till 

exempel om de ska byggas i Halmstad eller Oskarström. Lägenheter i Oskarström får du inte 

lika bra betalt för som ett bra läge i Halmstad. Finansieringen av de olika boendeformerna 

skiljer sig inte mycket åt men om de bygger ägarlägenheter finns möjligheten att sälja dem 

innan de byggs. Med bostadsrätter går det även att få in en summa i förväg och då behöver de 

inte ha mycket lån från banken. Patric säger att det skulle vara lönsamt att bygga ett hus med 

bara ägarlägenheter men att det inte är deras policy att bygga och sälja då de bara är 

intresserade av att förvalta.   

 

När det gäller frågan hur en ägarlägenhet skall värderas eller beräknas försäljningspris på har 

han svårt att säga då de endast har sålt till en kund som köpte en alldeles unik lägenhet som 

blev fruktansvärt dyr. Han ger en ungefärlig värdering på en bostadsrätt vid havet på 35 000 

kr/kvm och då betalas en avgift på 7-8 000 kr/mån. Av de 7-8000 är 5000 en 

finansieringskostnad och resten är underhåll. Därför menar han att egentligen är priset för 

lägenheten högre än 35 000 kr/kvm men den delen av lånet tar föreningen och lägger därför 

det på avgiften. En ägarlägenhet skulle då vid den här jämförelsen istället kosta ca 40 000/ 

kvm med en avgift på 2-3 000kr/mån. Han bedömer att en ägarlägenhet är 10-25 procent 

dyrare än en bostadsrätt men att det i längden ska bli samma pris. Patric berättar att kunderna 

söker lagfart på de som såldes och fick då även stå för de kostnaderna själva. De tre 

kvarvarande lägenheterna har de inte betalt någon lagfart på ännu och de vet inte i dagsläget 

hur de ska värderas. Men de kommer att betala dem i slutet på året och då själva stå för den 
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kostnaden. Dan har inte haft någon ägarlägenhet till försäljning hittills men påtalar att 

ägarlägenhet bör värderas i jämförelse med en vanlig villa med ortsprismetoden. Den är 

mycket lik värdering av en bostadsrätt nämligen med statistik och fingertoppskänsla. Han 

räknar därtill på bland annat driftskostnad, ränta och avgift, han räknar baklänges på 

kostnaden för den. Därefter kanske han skulle lagt på en ekonomisk vinst för att du kan hyra 

ut den enkelt. Dan tar även upp transaktionskostnader som en nackdel när det gäller 

ägarlägenheter då han anser att hela köpet blir totalt mycket dyrare på grund av dem.  
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5. Analys 
 

 

I vårt följande kapitel sammanställer vi en analys utifrån lämplig teori och insamlad empiri. 

Då vår empiri kommer från intervjuer och enkätundersökning tittar vi på likheter och 

skillnader mellan dessa och teorin. 

 

 

5.1 Behovet av ytterligare en boendeform 

 

Enligt SOU 2002:21 var avsikten med införandet av ägarlägenheter att den nya boendeformen 

skulle öppna nya vägar för individer att byta boendeform men även att öka mångfalden av 

boendeformer för att individen skulle få fler alternativ att välja mellan. Andreas tyckte att det 

räckte med bostadsrättsalternativet då det fungerar bra om individen vill ha ett annat alternativ 

än hyresrätt och villa vilket även Dan höll med om. Vid jämförelse med undersökningen gjord 

på allmänheten om ägarlägenheter utförd av Novus Opinion bodde 18 procent av de 

tillfrågade i bostadsrätt och på frågan om hur de skulle vilja bo blev resultatet lika, 18 procent. 

Undersökningen visade även att 60 procent helst ville bo i villa/radhus och endast 6 procent 

valde alternativet ägarlägenhet. Patric var även tveksam till om det behövdes en ny 

boendeform men trodde att det alltid finns individer som är intresserade av något nytt. Enligt 

Gustavsson (1998) får en ny produkt på marknaden alltid pionjärer, de första användarna av 

produkten för att det är nytt. Eije ansåg att det var bra för konsumenterna att ha olika 

alternativ att välja på. Enligt SOU 2002:21 är det den mångfald som regeringen ville ge 

individen. 

 

Om det skulle gå att ombilda befintligt bestånd till ägarlägenheter ansåg både Andreas och 

Eije att det skulle ge negativa effekter då trycket på att ombilda hyresrätter skulle bli stort. 

Enligt utredningen SOU 2002:21 föreslås det att inte tillåta ombildning av hyresrätter till 

ägarlägenheter då de ansåg att bostadsrättsformen redan fanns som konkurrent till hyresrätt. 

Patric ansåg att boendeformen skulle fått en snabbare framfart om det gick att ombilda 

befintligt bestånd. Förundersökningen som hade gjorts för ägarlägenheter ansåg att eventuella 

förändringar bör göras med försiktighet för att kunna se utvecklingen av vad som händer på 

marknaden och i samhället i och med införandet (SOU 2002:21). Andreas påtalade även att 

det är svårt att se vilka konsekvenser det skulle kunna leda till av att tillåta ombildning av 

hyresrätt till ägarlägenhet. I SOU 2002:21 diskuterades det om konsekvenser kunde bli att 

billiga hyresrätter försvann och det skulle leda till att de ekonomiskt svaga individerna i 

samhället skulle drabbas, även de som ville bo i hyresrätt av andra anledningar. 

Segregationskonsekvenser ansågs även vara ett möjligt utfall och det skulle strida mot de 

bostadspolitiska målen regeringen har.  

 

Enligt undersökningen gjord av Novus Opinion skulle 33 procent av allmänheten vara 

intresserade av att köpa en ägarlägenhet. Patric, Andreas och Dan har dock inte märkt av 

någon efterfrågan. Undersökningen visade även att 1 av 20 skulle vilja bo i en ägarlägenhet, 

vilket i praktiken betyder cirka 270 000 lägenheter av den nya boendeformen. Andreas säger 

att intresset från allmänheten borde öka om det byggs fler lägenheter samt att det skrivs om 
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den i tidningarna. Undersökningen gjord av Novus Opinion visar att intresset finns då en av 

tre var intresserade av att köpa en ägarlägenhet det är dock inte en av tre som är intresserade 

av att bo i en ägarlägenhet om de fick välja idag. Eije påpekar att efterfrågan styr marknaden 

och menar att om konsumenterna hade efterfrågat ägarlägenheter hade det byggts fler än vad 

det hittills har gjort. Enligt Gustavsson (1998) gäller det att uppmärksamma att produkten 

finns genom till exempel annonser eller annat. Då det enligt Boverket & Konsumentverket 

(2009) inte är tillåtet att ombilda befintligt bestånd till ägarlägenheter måste tillkomsten av 

den nya boendeformen i huvudsak komma från nybyggnation. Patric hävdar dock att de själva 

som byggbolag inte är intresserade av att bygga ägarlägenheter då deras policy är att bygga, 

äga och förvalta. Meningen med ägarlägenheter är att bygga och sälja ut. Eije påpekar även att 

framtiden för ägarlägenheter är styrt av olika framgångsfaktorer och inte bara efterfrågan. Han 

menar att regeringen kan ändra regler i skattesystemet som kan göra att den ena eller den 

andra boendeformen gynnas mer än den andra. Enligt SOU 2002:21 blev det möjligt med 

ombildning av hyresrätt till bostadsrätt år 1982 för att gynna den boendeformens framfart, 

detta skedde då på hyresrättens bekostnad.  

 

Intervjupersonerna ansåg inte att ägarlägenheter kommer att konkurrera ut bostadsrätter då 

denna boendeform fungerar bra som den gör idag. I statens offentliga utredning trodde de att 

ägarlägenheter kommer att vara ett komplement till de andra boendeformerna vilket de även 

menar kan bli ett tillskott i ökningen av den totala bostadsproduktionen (SOU 2002:21). 

 

Trots regeringens utredningar och analyser när det gällde införandet av ägarlägenheter (Prop. 

2008/09:91) och att de även hade Danmark som föregångare till boendeformen (SOU 

2002:21) blev processen med ägarlägenheter enligt intervjupersonerna ändå komplicerad. 

Andreas och Patric säger att det behövs sakkunniga i nära samarbete och det har saknats 

experter på området. Eije påpekar dock att förändringen inte har inneburit större problem för 

byggbolagen då det endast är en lantmäteriförrättning som har tillkommit. 

 

Statens offentliga utredning har i sin bedömning beräknat det förväntade antalet när det gäller 

ägarlägenheter i Sverige vilket var 3000-5000 stycken per år (SOU 2002:21). I Sverige har det 

enligt Niklasson på informationsavdelningen på Lantmäteriet byggts 405 stycken 

ägarlägenheter från det att införandet skedde maj 2009 tills april 2011. Patric har hittills varit 

med och uppfört fem stycken ägarlägenheter i Halmstad och de är i dagsläget de enda som är 

byggda i Halmstad. De har inga planer på att bygga fler. Andreas säger även att de inte har 

några planer på att bygga ägarlägenheter men att det skulle vara intressant med ett projekt 

med den boendeformen på Öster i Halmstad. De har dock ingen exploatör till detta ändamål i 

dagsläget. 

 

Enligt SOU 2002:21 behöver det byggas 25000 bostäder per år för att täcka behovet som 

finns. Andreas säger att de har 1900 planerade bostäder i Halmstad inom en femårs-period. 

Inga av dessa är ägarlägenheter utan består av de andra boendeformerna.  Patrics företag 

planerar att bygga cirka 100 hyresrätter de närmsta fem åren. Enligt Sveriges Riksdag är 

statens uppgift att skapa bra marknadsvillkor för att konsumenternas efterfrågan skall styra 

bostadsbyggandet (Sveriges Riksdag).  

 

Patric och Eijes förväntningar var att boendeformen skulle ta fart i storstäderna. Andreas 

däremot trodde att det skulle ta tid på sig innan det tog fart. Dan´s förväntningar var att det 

inte skulle bli något genomslag på grund av att det fanns för få fördelar med den nya 

boendeformen.  Då boendeformen analyserats och genom att tillämpningen av den 

tredimensionella fastighetsindelningen inte hade påvisat några problem, skedde införandet 
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(Prop. 2008/09:91). Det har visat sig vara vissa startproblem med både bank och 

försäkringsbolag enligt intervjupersonerna. 

 

Både Andreas och Patric menar att mångfalden av boendeformer kan påverka integrationen. 

Enligt Lindbom (2001) har regeringen en bostadspolitik som strävar efter att ha många 

boendeformer i ett bostadsområde för att på detta sätt främja integrationen i boendet. Enligt 

Öresjö (1996) har det tidigare hänt att det vid attraktivare områden drog till sig individer med 

mer resurser än andra. I SOU 2002:21 diskuterades risken för segregation med den nya 

boendeformen men det ansågs att de som inte har kapital att köpa en bostadsrätt eller småhus 

idag drabbas varken positivt eller negativt av införandet av ägarlägenheter. Patric påpekar 

dock att de som köper ägarlägenheter är individer som har lite mer kapital än de som köper en 

bostadsrätt då priset är högre på en ägarlägenhet. Enligt Gustavsson (1998) kan priset på en 

produkt vara en indikator på kvalitetsnivå. Priset på en ny produkt kan även vara svår att 

fastställa.  

 

Andreas säger att integration är något som finns med i diskussionen när de tar fram nya 

detaljplaner och anser att det är mycket viktigt att främja integration. Han menar även att det 

finns en uppdelning av Halmstad i två delar, Öster och Väster. Han önskar mer äganderätter 

på Öster och mer hyresrätter på Väster. Enligt Lindbom (2001) byggdes det bostäder under 

miljonprogrammet utan tanke på att blanda boendeformer och därmed inte en tanke på att det 

är viktigt med social blandning. Enligt Öresjö (1996) är segregation något som inte kan trollas 

bort utan det gäller att hela tiden ha integration i åtanke. Patric påpekar dock att 

integrationsfrågor inte är något de tänker på. Varje byggprojekt är rent affärsmässigt. 

Lindbom (1996) menar att om bostäder inte byggs med integration i tankarna leder det till en 

automatisk uppdelning mellan boendeformer. Folk delas in i kategorier och segregation 

uppstår. Lind & Bergenstråhle (2004) menar även att var vi väljer att bo påverkar de sociala 

klyftorna och även segregationen. Öresjö (1996) menar att de boende är viktiga resurser och 

är viktiga att få med sig.  

 

Enligt en stor undersökning, gjord på 17 500 personer, visar att individen vill äga ett eget 

boende. Individen prioriterar sitt boende och utgör basen i individens dagliga liv. Den visar 

även att småhusägande är det högst värderade av alla boendeformer (Lind & Bergenstråhle, 

2004). Andreas säger att ägarlägenheter är ytterligare en möjlighet för individen att bestämma 

över sitt boende. Patric säger att det är en möjlighet för individen att köpa sitt boende och äga 

det på riktigt och menar att bostadsrätter är bara ett ägande i en förening. Enligt Lind & 

Bergenstråhle (2004) visade även undersökningen att en del individer var beredda att betala 

mer för sin bostad och att de då kan bidra till andra potentiella boendeformer för dem. 

Andreas säger att om det byggs lyxiga alternativ i form av bostadsrätter och ägarlägenheter, 

kan det bidra till flyttkedjor i upp till tio led vilket han anser är mycket positivt. Han menar att 

ju lyxigare det byggs desto längre flyttkedja blir det. SOU 2002:21 tar upp möjligheten att en 

ny boendeform som införs på marknaden kan leda till att individer väljer en annan 

boendeform än den de har idag och att det även öppnar nya vägar för andra individer att byta 

boendeform. 

 

5.2 Boendeformer 

 

Det finns idag olika typer av boendeformer att välja på (SOU 2002:21). Andreas anser att det 

är en stor fördel med olika boendeformer då möjligheten finns att blanda dessa alternativ i 
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olika bostadsområden. Enligt SOU 2002:21 är segregation något som bekämpas genom att ha 

olika boendeformer som blandas inom ett område. Andreas håller med att om boendeformerna 

inte blandas blir det lätt att folk med lite mer pengar samlat på ett speciellt område och det ser 

han som en stor nackdel. Patric anser att hyresrätten är det enklaste alternativet om individen 

inte vill ha några större problem i sitt boende. Han påtalar även besittningsrätten som är till 

fördel för hyresgästen. Enligt Bengtsson et al., (2007) har hyresgästen direkt besittningsskydd 

och därmed ett starkt skydd mot att förlora sitt boende. Patric anser även att ägarlägenheter 

och bostadsrätt kräver en viss ekonomi vilket inte hyresrätt gör. Det håller även Eije med om. 

På regeringens hemsida tar de upp att det är viktigt att kunna ha olika alternativ i sitt boende 

och att individen har olika behov och önskemål i olika skeden i sitt liv (Regeringskansliet). 

Lind och Bergenstråhle (2004) menar även att vi väljer vårt boendealternativ efter vår 

livssituation och värderingar. Eije anser även att det är bra med olika alternativ på marknaden 

och jämför med andra varor som finns att välja på. SOU 2002:21 menar att valfriheten till fler 

boendeformer ökas med den nya upplåtelseformen. 

 

5.3 Äganderättsteori, fördelar respektive nackdelar 

 

På boverkets hemsida kan du läsa om vissa av de rättigheter och skyldigheter som finns med 

de olika boendeformerna, till exempel om du fritt får hyra ut, pantsätta eller överlåta din 

bostad. Rättsligt finns det mer likheter mellan ägarlägenheter och vanliga fastigheter än med 

bostadsrätter (Boverket & Konsumentverket, 2009). Att det är tillåtet att hyra ut en 

ägarlägenhet i andra hand utan att be någon om lov ser inte Andreas som något problem, han 

anser att det kan bli problem med grannar var du än bor och att bostadsrätter eller 

ägarlägenheter inte är annorlunda endast för att du inte har en förening som bestämmer vem 

som får flytta in. Patric däremot anser att när kontrollen försvinner kommer problemen. Din 

granne kan vara vem som helst, ingen kontroll görs på vilka som flyttar in i huset. I SOU 

2002:21 tas segregation och spekulation upp vilket är emot de bostadspolitiska målen. 

Spekulation ser både Dan och Patric som en eventuell risk och något som kan bli vanligt i 

framtiden. Folk kan komma att se affär i att äga några stycken lägenheter och hyra ut dem. 

Han tror inte att de som hyr ut på detta vis kommer att bli några seriösa hyresvärdar och att 

myndigheterna kommer att ha mindre kontroll och många kommer då att missköta 

lägenheterna. Dan tar även upp den strängare undersökningsplikten som en nackdel med den 

nya boendeformen och skillnaderna i undersökningsgrad går att utläsa i Köplagen 20 § och 

Jordabalkens 4 kapitel. De strängare kraven på undersökningsplikt gör att felansvaret blir 

betydligt större när det gäller ägarlägenheter än när det gäller bostadsrätter (Gregow, 2010).  

 

En skyldighet du har som ägarlägenhetsinnehavare är att betala en avgift till 

samfällighetsföreningen, när du köper lägenheten köper du även en andel i föreningen 

(Boverket & Konsumentverket, 2009). Patric säger att det inte finns något regelverk för hur 

samfällighetsavgiften skall beräknas, de räknar ut en preliminär som de sedan stämmer av en 

gång om året. Det ska i samfälligheten även göras avsättningar till renoveringsfonden och 

liknande. Den nuvarande avgiften de har är framtagen i samråd med de berörda parterna och 

Lantmäteriet. I dagsläget ligger den på cirka 200-250 kr/kvm. Hyran för en likadan lägenhet i 

samma hus ligger på 1550 kr/kvm. Han ger en ungefärlig värdering på en bostadsrätt vid 

havet på 35 000 kr/kvm och då betalas en avgift på 7-8 000 kr/mån. Av de 7-8000 är 5000 en 

finansieringskostnad och resten är underhåll. Därför menar han att egentligen är priset för 

lägenheten högre än 35 000 kr/kvm men den delen av lånet tar föreningen och lägger därför 

det på avgiften. En ägarlägenhet skulle då vid den här jämförelsen istället kosta ca 40 000/ 
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kvm med en avgift på 2-3 000kr/mån. Han bedömer att en ägarlägenhet är 10-25 procent 

dyrare än en ägarlägenhet men att i och med den lägre avgiften skall det i längden bli samma 

pris. 

 

Vid ägande av en ägarlägenhet är det inte möjligt med förverkande eller tvångsförsäljning 

som det är i bostadsrättsfallet. Istället är det de grannerättsliga reglerna i tredje kapitlet 

Jordabalken som är tillämpliga, även de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna tillämpas 

(Gregow, 2010). Andreas anser inte att det är något problem att du inte kan bli vräkt från en 

fastighet, om grannarna stör kan de bli ålagda vitesföreläggande precis som vid boende i ett 

småhus. Patric håller inte riktigt med och menar att det finns ordningsstadgor i föreningen 

men dessa kan i princip se ut hur som helst och det enda du kan få om du bryter mot dem är 

böter, du riskerar alltså aldrig att bli vräkt. Inte heller här finns det någon kontroll från 

myndigheterna till exempel över hur dessa ordningsstadgar ska se ut. Enkätundersökningen 

gjord av gjord av Novus Opinion visade att möjligheten till mer självbestämmande var en av 

de främsta orsakerna till vad som skulle få folk att köpa och äga en ägarlägenhet tätt därefter 

kom möjlighet att fritt få hyra. 

 

5.4 Kunskapen om ägarlägenheter hos allmänheten 

 

När en ny produkt skall lanseras på marknaden är det viktigt med samordning när det gäller 

vilka målgrupper som först ska satsas på och vilket nyckelbudskap produkten har. Att från 

start hitta rätt målgrupper är viktigt för produktens framgång. De första användarna av en ny 

produkt blir pionjärer på marknaden och kan då bli ambassadörer för produkten och deras 

uppgift är att sprida budskapet vidare till andra blivande kunder. När en målgrupp är funnen 

för produkten finns det många olika sätt att kommunicera och uppmärksamma att produkten 

finns tillgänglig. Genom annonser, broschyrer och kampanjer med mera. Om produkten 

framställs på fel sätt eller till fel målgrupp kan detta leda till att framgången inte blir den 

önskade (Gustavsson, 1998).  

 

Eije från Lantmäteriet är den enda av våra intervjupersoner som har varit med om att 

informera om den nya boendeformen (produkten). Denna information har dock inte skett till 

allmänheten då det inte är Lantmäteriets ansvar att få allmänheten intresserad. Informationen 

har istället gått ut till kommuner, byggbolag, kreditinstitut med flera. Dessa 

informationskampanjer har inte varit många och då vi tidigare nämnt, inte varit riktade till den 

egentliga målgruppen allmänheten. Varken Andreas på Samhällsbyggnadskontoret, Patric på 

ByggSjögren eller Dan på Rolf Hettinger AB har varit med i att informera allmänheten i 

frågan, Patric menar att det inte ligger i någons intresse att sprida informationen, det är enligt 

honom ingen som har någon vinning av att lansera ägarlägenheter på marknaden och om det 

hade funnits någon vinning, finns det inget proffs på marknaden, ingen som kan det bra nog 

för att bara inrikta sig på ägarlägenheter. Andreas anser att om lanseringen skulle gjorts bättre 

är det viktigt att få med rätt folk inom branschen. Det är även viktigt att få med byggbolagen 

för att få dem att bygga men också att bankerna ska ställa sig villiga till att låna ut pengar. 

Han menar dock att fastighetsbranschen är mycket konservativ och att det kommer ta tid. Att 

genomslaget kommer att ta lång tid, är något även Folke Grauers nämner i sin bok 

Fastighetsköp (Grauers, 2010). Eije menar att lanseringen hade kunnat förbättras om 

meningen var att genomslaget skulle gå fortare. Mer reklam för produkten hade skapat en 

större efterfrågan och Lantmäteriets uppgift är att skapa de fastigheter som efterfrågas av 

marknaden. Dan anser att byggbolagen bör stå för informationen till allmänheten men att 
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byggbolagen själva först måste se fördelar med att bygga enligt den nya upplåtelseformen. 

Andreas och Patric är enig om att genomslagskraften har dämpats av tveksamheter från 

byggbolag, Patric menar att många byggbolag i Halmstad vill bygga och förvalta sina hus, 

inte sälja av dem direkt. Andra orsaker, till det bromsade genomslaget, som de nämner är 

okunskap hos banker och försäkringsbolag vilket har bromsat ner. Patric anser att processen 

att fastighetsbilda ägarlägenheter är krånglig vilket inte Andreas håller med om. Eije menar 

däremot att genomslagskraften inte varit dålig. Eftersom lagen endast omfattar nybyggnation 

tar processen lång tid. Men han medger att det möjligen varit lite trögare än de förväntat sig. 

Han menar att största anledningen är osäkerhet och att vi har ett väloljat bostadsrättssystem. 

 

Sveriges byggindustrier anlitade Novus Opinion för att undersöka hur stor den egentliga 

efterfrågan och kunskapen hos allmänheten var. Denna undersökning gjordes i oktober år 

2010 och omfattade 1000 personer. De var noga utvalda ur deras svarsgrupp för att passa in 

på Sveriges befolkning och ge ett rättvist resultat. Den visade väldigt låga resultat både när 

det gäller kunskap om vad ägarlägenheter är men även ett lågt intresse av att köpa och bo i 

denna nya typ av lägenhet. Den största gruppen av de som kände till var det var är de över 60 

år (Modig, 2010). Att de äldre skulle vara en målgrupp för ägarlägenheter är inte något våra 

intervjupersoner nämner de är dock eniga om att det är folk med lite mer kapital som är 

målgruppen för den nya boendeformen. Då det på de flesta platser byggs i mer exklusiva 

områden och även om det byggs en enkel lägenhet är tanken att den ska kosta mer än en 

likadan bostadsrätt då du köper ägandet till en fastighet och inte bara en del i föreningen. Det 

som skiljer målgruppen för bostadsrätter och ägarlägenheter är att de som är intresserade av 

ägarlägenheter har mer kapital. En annan målgrupp som Eije nämner är de som kommer vilja 

köpa ägarlägenheter i kommersiellt syfte för att sedan hyra ut. 

 

Även om undersökningen Novus Opinion utförde visade att 40 procent visste vad 

ägarlägenheter är, var det bara 6 procent av de tillfrågade som skulle vara intresserade av att 

bo i en ägarlägenhet (Modig, 2010). Alla tre intervjupersoner instämmer i att kunskapen hos 

allmänheten är väldigt låg eller nästintill obefintlig. Eije förklarar att även om många tror sig 

veta vad en ägarlägenhet är, är det många som blandar ihop dem med bostadsrätter. När det 

dessutom är många som inte riktigt vet vad en fastighet innebär är det svårt att då förklara en 

ägarlägenhetsfastighet. Andreas menar att de som jobbar på kommunen med frågor som rör 

ägarlägenheter har mycket god kunskap och att det inte finns några frågetecken rent 

fastighetsrättsligt. Patric menar att även de på ByggSjögren idag har mycket kunskap då de 

lärt sig det mesta genom att själva vara med om processen att bilda dem. Eije har även han de 

rätta kunskaperna och menar att de på Lantmäteriet har all den kunskap som i dagsläget finns 

att tillgå. Patric ansåg dock att Lantmäteriet inte alls hade de kunskaper som behövdes. Dan 

medgav att han inte hade de kunskaper om ägarlägenheter för att förmedla en då han inte haft 

behov av denna kunskap än så länge men att han alltid tar reda på den senaste informationen 

om just den upplåtelseform han står i stånd för att sälja. Andreas vill inte sia om efterfrågan 

kommer att öka med ökande kunskap, Patric tror att efterfrågan kommer att öka på sikt men 

att det kommer ta väldigt lång tid. Eije tror att det kommer skapas en marknad och då kommer 

efterfrågan att öka. Ingen av de tre vet hur kunskapen och intresset ska spridas till 

allmänheten och som Patric säger, det finns ingen som har en vinning i att marknadsföra dem. 

5.5 Finansiering 

 

Innan ett bygge påbörjas måste finansieringen fastställas. Byggkostnaden är lika stor 

oberoende om byggbolaget bygger ägarlägenheter, hyresrätter eller bostadsrätter (SOU 
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2002:21). ByggSjögren mötte inga motvilligheter från banken när de sökte finansiering för 

huset de byggt med ägarlägenheter i, ägarlägenheterna kan hjälpa till att finansiera resten av 

huset genom att betalningen för dessa tas in i ett tidigt skede av bygget. Detta är skillnaden i 

finansiering av ett bygge, annars kostar det lika mycket att bygga hyresrätter som 

ägarlägenheter, det som tillkommer är kostnaden för fastighetsbildningen. Däremot tror han 

att privatpersoner kan möta viss motvillighet från banker då det är svårt att värdera något det 

inte finns en marknad för. Värdemässigt bör de ligga något över en likvärdig bostadsrätt men 

det är svårt att veta utan jämförelseobjekt. Även om Dan inte har haft någon ägarlägenhet till 

försäljning påtalar han att ägarlägenheter antagligen bör värderas som en vanlig villa, det vill 

säga med ortsprismetoden, utöver detta tas även andra faktorer med i värderingen. Nackdelen 

som Dan tar upp i köpet av en ägarlägenhet är de transaktionskostnader som tillkommer vilka 

gör köpet dyrare än en bostadsrätt. Dan anser att lagfartskostnaderna borde sänkas för 

ägarlägenheter. Vid köp av ägarlägenhet tillkommer stämpelskatt för lagfarten och avgiften 

för att upprätta pantbrev (Grauers, 2005). 

 

Det finns olika sätt att finansiera ett hus med ägarlägenheter, är byggherren kapitalstark kan 

denne bygga först och sälja sen. Är de inte kapitalstarka kan de sälja lägenheterna innan 

bygget satts igång, då säljer de luftfastigheter och kan på detta sätt finansiera bygget (SOU 

2002:21). Patric tror att det kan vara lönsamt att bygga ett hus med bara ägarlägenheter, då det 

är möjligt att ta in finansiering i ett tidigt skede och betala av eventuella lån från bank. 
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6. Slutsats 
 

 

I vårt avslutande kapitel upprepar vi först vår problemformulering samt syfte för att göra det 

enklare för läsaren att följa med. Vi presenterar därefter vår slutsats för att besvara vår 

problemformulering.  Avslutningsvis ger vi de förslag på problemformuleringar som kan vara 

intressanta för vidare forskning inom detta ämne. 

 

 

 

Vår problemformulering var att undersöka vilka faktorer det är som gör att byggbolag inte 

väljer att bygga den nya boendeformen ägarlägenhet? 

 

Syftet med denna uppsats var att beskriva vad en ägarlägenhet är, behovet av den och 

kunskapen om den. Uppsatsen skulle även förklara varför byggbolagen inte väljer att bygga 

ägarlägenheter och vilka faktorer som har påverkat deras beslut.  

 

6.1 Slutsatsdiskussion 

 

De största faktorerna till att byggbolagen inte bygger ägarlägenheter är avsaknaden av behov, 

kunskap och efterfrågan på den svenska bostadsmarknaden. Eftersom bostadsrätten fungerar 

tillfredställande fanns det inte något stort behov av ytterligare en boendeform när 

ägarlägenheter lanserades på den svenska marknaden.  

 

Vill du äga ditt boende och vill bo i lägenhet väljer du i dagsläget bostadsrätt. Vill du istället 

äga din egen fastighet väljer du att köpa ett fristående hus eller radhus/parhus. Alltså finns det 

i dagsläget inget utrymme för ägarlägenheter på den svenska marknaden. Detta ledde till att 

ingen aktör på marknaden därför inte såg någon vinning i att marknadsföra ägarlägenheter, 

allmänheten hade heller inget intresse av att ta reda på mer information om vad det egentligen 

innebar med en ägarlägenhet och vilka skillnader det är jämfört med en bostadsrätt. Då 

kunskapen är låg är även efterfrågan låg och utbudet lågt. Hade efterfrågan varit större hade 

byggbolagen säkerligen byggt fler ägarlägenheter då de i första hand ser till deras eget 

vinstdrivande syfte. 

 

Även kunskapen hos byggbolagen har hittills varit väldigt låg, därför har det inte funnits 

något intresse från deras sida att vara pionjärer på marknaden. Ägarlägenheter kan annars vara 

ett bra alternativ om hänsyn endast tas till finansieringen av ett bygge. Med ägarlägenheter är 

det tillåtet att ta in insatser från köparna i ett tidigare skede än när det byggs bostadsrätter. Ett 

hus med bara ägarlägenheter kan därför i princip finansiera sig själv. Byggs ett hus med 

ägarlägenheter blandat med till exempel hyresrätter kan insatserna från ägarlägenheterna 

hjälpa till att finansiera hyresrätterna och mindre lånat kapital krävs då. Trots att denna 

upplåtelseform är fördelaktig ur finansieringssynpunkt kan det ändå betyda att byggbolagen 

inte väljer denna form då det finns många aktörer på marknaden som vill bygga, äga och 

förvalta. Då är inte ägarlägenheter en aktuell upplåtelseform för dem då den innebär att de 

bygger och säljer ut direkt. 
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Om ett byggbolag väljer att bygga blandat med ägarlägenheter och hyresrätter i samma hus 

finns risken att när det väl ska säljas finns det inte lika många spekulanter på objektet. De som 

köper kan endast köpa den delen av huset som är hyresrätter då ägarlägenheterna innehas av 

olika ägare och de kanske inte är villiga att sälja vid exakt samma tillfälle som byggbolaget. 

Detta kan dra ner värdet på huset och kan vara en av anledningarna till att byggbolagen 

känner osäkerhet till att finansiera sitt bygge på detta sätt. 

 

Att ägarlägenheter inte har slagit igenom på marknaden beror på bristande kunskap och 

osäkerhet. För många, både byggbolag och privatpersoner, är det osäkert att gå in med kapital 

i något nytt och obeprövat. 

 

Vi sammanfattar vår slutsats med att ett behov måste först finnas av ägarlägenheter, därefter 

kunskapen om dem som då skulle leda till en efterfrågan av dem. Detta leder slutligen till ett 

utbud av ägarlägenheter från byggföretagen till oss köpare. Saknas någon av dessa faktorer 

kan inte och kommer inte ägarlägenheter få något genomslag på den svenska marknaden. 

 

Behov  Kunskap  Efterfrågan  Utbud 

 

6.2 Egna reflektioner 

 

Ägarlägenheter likställs med småhus på höjden. De som då är intresserade av att äga sitt eget 

boende är antagligen intresserade av en viss enskildhet, avstånd till grannar, ett litet 

trädgårdsområde och möjligheten till självbestämmande över sitt eget boende. Att då köpa en 

ägarlägenhet ger dig inte allt detta utan de väljer då en villa/radhus/parhus. Vet du istället att 

du vill bo i en lägenhet men du vill investera kapital, då fungerar bostadsrätten väldigt bra 

som den är utformad idag. 

 

Lanseringen av ägarlägenheter hade kunnat göras bättre genom att först och främst informera 

banker, försäkringsbolag, mäklare och lantmätare med flera grundligare och mer utförligare. 

Om jag som privatperson går till banken för att be om lån och då möter en osäkerhet från 

banktjänstemannen om vad det egentligen innebär med en ägarlägenhet, då känner jag som 

privatperson ingen större säkerhet och drar mig kanske ur i väntan på att andra ska köpa först 

och marknaden ska växa. 

 

En av orsakerna till att efterfrågan är låg kan vara osäkerheten i att värdera en ägarlägenhet, 

när det inte finns en marknad med jämförelseobjekt är det mycket svårt att förutsäga ett pris 

då det helt och hållet är upp till marknaden att sätta priset. 

 

Orsaken till att det fungerar bra i andra länder kan vara att de inte har den välfungerande 

bostadsrättsmarknad vi har i Sverige och därför finns där ett behov av ägarlägenheter. 

 

Enligt våra intervjupersoner är denna boendeform mer exklusiv än de andra och då är inte 

ägarlägenheter till för vem som helst. Regeringens avsikt med ägarlägenheter är dessutom att 

boendeformen ska hjälpa till att minska på segregationen vilket vi inte anser stämmer då 

bostadsrätter byggs idag redan kräver mycket kapital. Att det sen införs ytterligare en 

boendeform där det krävs ännu mer kapital för att bli ägare till dessa bostäder är inte ett sätt 

att främja integration. Regeringens avsikt var även att möjlighet till självbestämmande och 
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inflytande över sitt boende öka men det gäller då bara för de kapitalstarka nog för att köpa en 

ägarlägenhet. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har under arbetets gång stött på flertalet frågor vi önskat att vi hade haft ett svar på för att 

till fullo förstå allt som påverkat ägarlägenhetens vara eller icke vara i Sverige. Några av 

dessa frågor är: 

 

Vilka är det som har köpt ägarlägenheter hittills? Är det den målgrupp regeringen hade i 

åtanke vid lanseringen?  

 

Vad är skillnaden kostnadsmässigt att bo i en ägarlägenhet mot bostadsrätt? Hur kommer 

en ägarlägenhet värderas på marknaden? 

 

   Kan införandet av ägarlägenheter på den svenska marknaden undergräva bostadsrätten? 

Kommer folk att tappa förtroendet för bostadsrätten vilken de tidigare trott att de haft 

äganderätt till? 
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Bilaga 1 Operationaliseringsschema 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Behovet av ytterligare en boendeform 

Varför behövdes ytterligare en boendeform? 

 

Om det gick att ombilda redan befintligt bestånd, vilken påverkan skulle detta ge? Skulle det 

vara ett bra alternativ? 

 

Hur stor är efterfrågan på ägarlägenheter? 

 

Kommer ägarlägenheter att konkurrera med bostadsrätter i framtiden? 

 

Har processen för byggande av ägarlägenheter varit krånglig? 

 

Hur många är ägarlägenheter är byggda/planerade i Halmstad? 

 

Hur många är byggda i Sverige? 

 

Var är dessa byggda? 

 

Vad var era förväntningar på lagförslaget? 

 

Har förväntningarna blivit som ni trodde? 

 

Kan mångfalden av upplåtelseformer påverka integrationen? 

 

Är integration något ni har med i er planering? På vilket sätt? 

 

Vad tillför ägarlägenhet individen i samhället? 

 

Boendeformer 

Vad anser ni om de olika boendeformerna? Nackdelar respektive fördelar? 

 

Äganderättsteori 

Vid ägande av ägarlägenhet gäller andra rättigheter t.ex. fri andrahandsuthyrning, ses detta 

som ett eventuellt problem? 

 

Hur beräknar ni samfällighetsavgiften i förhållande till avgift till bostadsrättsförening? 

 

Hur ser ni på att det inte går att förverka sin äganderätt? 

 

Allmänhetens kunskap 

Har ni varit med och gett information till allmänheten om ägarlägenheter? 

 

Hade lanseringen kunnat förbättras? På vilket sätt? 

 

Varför tror ni att ägarlägenheter inte har fått den genomslagskraft som förväntades? 

 

Vem är målgruppen för ägarlägenhet? 
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Tror ni målgruppen för bostadsrätt och ägarlägenhet skiljer sig åt? 

 

Upplever ni att det finns kunskap hos allmänheten om den nya boendeformen?  

 

Anser ni att ni har tillräcklig kunskap om boendeformen? 

 

Skulle efterfrågan öka mer om kunskapen ökade? 

 

Finansiering 

Har ni mött motvillighet av banker när det gäller finansiering av ägarlägenheter? 

 

Vad skiljer finansieringen av byggandet av bostadsrätt/hyresrätt i förhållande med 

ägarlägenhet? 

 

Skulle det vara lönsamt att bygga ett hus med bara ägarlägenheter? 

 

Hur värderar ni en ägarlägenhet? Hur beräknar ni försäljningspriset? 

 

Hur kan allmänheten få mer information och intresse av boendeformen? 

 

Vem söker lagfart/vem står för den kostnaden? 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning från Novus Opinion 
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