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Sammanfattning  
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Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi 

Examensarbete nummer 129 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Förvaltning, Sverige, Australien, Bostadsrätt, Ägarlägenhet, 

Bostäder 
   

Australien har haft 3D-fastigheter sedan 1960-talet, och är till följd av denna utveckling vana 

vid boendeformen ägarlägenhet. Trots boendeformens etablering så uppkommer 

förvaltningsrelaterade problem då och då, vilket har lett till lagreformer med jämna 

mellanrum i landet. Den svenska ägarlägenheten är relativt ny på marknaden, och kan således 

använda sig utav andra länders erfarenheter av förvaltning när den nu tar mark i det egna 

landet. Den svenska bostadsrätten är en boendeform som liknar ägarlägenheten, med en 

förening som har mycket av makten vad gäller förvaltning. Genom att även studera denna kan 

ett brett spektra av bostadsrelaterade förvaltningsfrågor täckas, och förhoppningsvis fungera 

som ett bra underlag för den ännu nya svenska ägarlägenheten. 

 

Vartannat år hålls en konferens i Australien som berör landets ägarlägenheter och dess 

förvaltning, där professionella kommer samman och diskuterar aktuella frågor och ämnen. 

Många av de problem som diskuteras är relaterade till ägarföreningen och dess medlemmar. 

Det handlar om okunskap, ovilja att delta samt att föreningsstyrelser ofta har knappa mandat 

att agera i viktiga förvaltningsfrågor. Andra problem som förekommer i Australien är 

kopplade till finansieringsmetoder, överåldrade byggnader som är svåra att ta beslut om samt 

komplexiteten i stora, mångfacetterade byggnader med blandade verksamheter där förvaltning 

sker i olika led och nivåer. Studien ser vidare på den svenska bostadsrätten, och vilka problem 

som finns på hemmaplan. Genom intervjuer står det klart att den mänskliga faktorn kan visa 

sig problematisk även här - människor som inte känner till sitt ansvar, och om de gör det, inte 

vet hur det ska hanteras. Det är ibland svårt att engagera människor. Detta problem är inte lika 

sannolikt vid den svenska ägarlägenheten, enligt vidare efterforskning, eftersom folk är mer 

benägna att ta reda på sitt ansvar och sätta sig in i frågor när det handlar om något så pass 

nytt. Däremot kan det vara svårt att skilja på enskilt och gemensamt, då den svenska 

ägarlägenheten saknar lagrum och förrättningsstandarder.  

 

Arbetets analys visar att förvaltningsproblem förekommer i olika delar av världen, ej bara 

Sverige och Australien, i olika utsträckning och på olika vis i alla berörda boendeformer. Ofta 

hänförs problemen dock till den sociala aspekten och det faktum att folk inte har kunskap om 

sitt boende, eller viljan att engagera sig. Styrelsers makt visar sig också vara ett problem på 

många vis. Slutsatsen blir att lättillgänglig information, klara riktlinjer och stadgar för 

föreningar och styrelser att rätta sig efter samt någon form av incitament för en god 

förvaltning kan vara sätt att förebygga många av de grundläggande problem som arbetet 

påvisat. För grundligare rekommendationer föreslås vidare forskning gällande fler länder och 

upplåtelseformer. 
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3D-property has been around in Australia since the 1960's, and as a result so has the living 

form of strata title/owner apartments. Although this form is well established in the country, 

problems related to management still arise and the regulations have been adjusted on a 

frequent basis since the form was introduced. The Swedish version of the strata title is 

relatively new, and might hence use the experience from other countries concerning 

management, as it becomes more permanent on the Swedish housing market. The Swedish 

housing coop is a form of housing which is similar to the strata title in many ways; 

management in both forms is the owner corporation’s responsibility, among other things. By 

studying both housing forms, a wider spectrum of management related issues can be covered 

and hopefully function as a good foundation for the future of the new Swedish strata title.  

 

Every other year a conference addressing strata title and strata title management is held in 

Australia, gathering professionals who discuss current topics and issues. Many of the topics 

discussed are related to the owner corporation and its members. It concerns their lack of 

knowledge, unwillingness to partake in the corporation as well as the powers of the executive 

committee. Other problems that appear in Australia are related to financing of management, 

over aged buildings and the hard decisions related to the action of managing these, as well as 

the complexity of management in mixed-use buildings. The report then goes on to study the 

Swedish housing coop, and what problems appear there. By interviewing professionals it 

becomes clear that the human factor may be problematic here as well – individuals who are 

unaware of their responsibility, and even if they are aware, lack knowledge. It is also hard to 

get people engaged. This problem is not as apparent with the Swedish strata title, as it is new 

on the market and people have a tendency to develop an interest and an understanding of new, 

unknown things. However, the Swedish strata title lacks standards and hence experiences 

problems of for example dividing common and individual property parts.  

 

The analysis shows that management related problems appear in all parts of the world, not 

just Sweden and Australia, in different ways, for different housing forms and to different 

extent. Often, though, the problem relates to the social aspect and the fact that people lack 

knowledge of their living, as well as the motivation to engage themselves. The power of 

committees turns out to be another problem in different senses. The conclusion is that easily 

obtained information, clear by-laws to guide corporations and some sort of incentive for 

acceptable management may be ways to prevent many of the discovered issues from taking 

place. A suggestion of further studies of more countries is given, in order to get a better and 

wider spectrum, and further suggestions of solutions.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I Australien har 3D-fastigheter funnits i organiserad form sedan 1960-talet, och 

bostadsformen ägarlägenhet, eng: strata title, har således haft lång tid på sig att utvecklas i 

landet.
1
 Detta har resulterat i att många av de byggnader som rymmer ägarlägenheter nu 

börjar nå slutet på sin funktionella livslängd, där lämpliga åtgärder är antingen rivning eller 

större renoveringar. Ett problem i vissa av Australiens stater är att vid större ingrepp eller 

eventuell rivning av gamla byggnader så krävs samtliga ägares samtycke, alternativt att man 

går till domstol med ärendet. Denna komplexitet leder i flera fall till att ingenting händer, 

vilket i sin tur resulterar i att många byggnader nu brukas på övertid.
2
 Liksom flera gånger 

förr
3
 så måste australiska myndigheter troligen se över sina lagar för att eventuellt göra tillägg 

eller ändringar för att på så vis handskas med detta nya problem. Planeringen och 

lagstiftningen för den australiska ägarlägenheten är således inte optimal. 

 

Om ett land som har haft upplåtelseformen ägarlägenhet en längre tid, och dessutom har fått 

den så pass välintegrerad (250 000 3D-byggnader/-system fanns i Australien år 2008)
4
 ändå 

möter problem efter så många år, så bör länder som mer nyligen introducerat 

upplåtelseformen kunna använda sig utav dessa erfarenheter och se hur man kan förebygga 

liknande problem när konceptet utvecklas i det egna landet. Ett sådant land är Sverige, där 

ägarlägenheten introducerades år 2009.  

 

Ur en förvaltningssynpunkt så kan det även dras paralleller mellan den nyligen introducerade 

svenska ägarlägenheten och den mer integrerade bostadsformen bostadsrätt. I båda fallen så 

förekommer till exempel en gemensam förening som inbegriper de boende, finansiering sker 

genom frekventa avgifter, i de flesta fall finns gemensamma ytor och funktioner för berörda 

lägenheter med mera. Genom att även studera den svenska bostadsrätten och dess vanligaste 

frågeställningar kan detta, tillsammans med utländska förvaltningsproblem, bidra till en 

kartläggning av vanliga förvaltningsrelaterade problem som berör de olika 

upplåtelseformerna. Vissa problem kan visa sig vara gemensamma, medan andra kan tänkas 

visa sig formspecifika. En inringning av typiska problemområden kan oavsett vara användbar 

inför den framtida förvaltningen av våra ägarlägenheter.  

 

Fokus för denna studie är således förvaltning av olika upplåtelseformer, och hur denna 

förvaltning hanteras och utförs i olika länder. Definitionen av ordet förvaltning finns att läsa i 

Nationalencyklopedin, och anges som ”… att sköta eller administrera något för någon annans 

räkning…”.
5
 I fallet bostäder handlar det således om omhändertagandet av tillgångarna; 

byggnaderna och lägenheterna, samt dess funktioner och tillbehör. Olika typer av bostäder 

sköts på olika sätt, och ger på så vis upphov till olika frågeställningar och komplikationer. 

Genom att studera olika upplåtelseformer och urskilja likheter och skillnader vill uppsatsen 

granska vilka metoder som fungerar bättre eller sämre, och eventuellt få fram en övergripande 

modell på hur förvaltning av bostäder i generell mening bör ske. För att få en rättvisande bild 

av rådande former så är det viktigt att studera en del olika parametrar; vad olika lagar säger 

                                                 
1
 Paulsson 2011 

2
 Parliament of New South Wales 2010 

3
 Paulsson 2007 

4
 NCTI 2008 

5
 Nationalencyklopedin 2011 
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om förvaltning och ansvarsfördelning, hur förvaltningen de facto sköts samt vem som i 

slutändan står som ansvarig när något inte går som planerat. 

 

1.2 Teori 
Förvaltning av gemensamma ytor är kärnan i studien av de olika upplåtelseformerna i detta 

arbete. Gemensamt ägande förekommer i båda studerade upplåtelseformer – vare sig bostaden 

upplåts med nyttjanderätt eller äganderätt så blir den boende per automatik delägare av de 

gemensamma ytor och funktioner som förekommer i anslutning till det egna boendet. Detta 

gemensamma ägande genererar ett ansvar gentemot andra individer, och ett vanligt antagande 

är att detta ansvar ofta försummas. Människor utnyttjar tillgängliga resurser på ett 

egocentriskt sätt, utan hänsyn till andra. En studie av detta antagande ledde till ett Nobelpris. 

År 2009 mottog Elinor Ostrom Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 

Nobels minne. Ostroms forskning pekar på att den sedvanliga teorin, att gemensamt ägande 

medför överexploatering, inte alltid stämmer. Istället menar hennes forskning att förvaltning 

av gemensamma ytor, egendomar och resurser fungerar väldigt bra. En förklaring till detta är 

att denna typ av förvaltning ofta sker utefter regler och lagar som delägarna själva satt upp, 

snarare än att externa beslutstagare såsom stat eller myndighet involveras. Ostrom menar att 

de klassiska argumenten för de risker som gemensamt ägande medför inte tar i beaktande den 

möjlighet som innebär att sammanslutningen av ägare kan sätta upp sina egna riktlinjer för att 

hantera dessa risker.
6
 Ostroms forskning menar således att förvaltning av det gemensamma 

kan vara framgångsrikt om man tar hänsyn till makten hos användarna. Applicerar man denna 

forsknings resultat på förvaltning av bostäder så pekar teorin på att en god förvaltning av 

gemensamma ytor och samfälligheter kräver ett inflytande från de boende/föreningen, som 

själva får bestämma hur saker och ting ska ske. 

 

Trots välutvecklade regelsystem från föreningens sida så finns det mycket annat som kan 

orsaka problem vid förvaltning av bostäder. Många kurser på civilingenjörsprogrammet inom 

samhällsbyggnad berör förvaltning och underhåll av fastigheter, och presenterar ämnet ur 

olika vinklingar och teorier. Mycket berör långsiktlighet, och att förvaltning är en aspekt som 

inte går att hantera enbart här och nu. Bland annat måste kunskap finnas i byggnadens 

livscykel för att därmed kunna planera för en lämplig livscykelekonomi. Bristande planering 

kan även det bringa problem till föreningen, vilket kan ses i det inledande exemplet om gamla 

byggnader i Australien.  

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att kartlägga och ringa in de allra vanligaste 

förvaltningsrelaterade problem som förekommer i upplåtelseformerna bostadsrätt och 

ägarlägenhet, för att förutspå vad som kan komma att bli problem för den svenska 

ägarlägenheten. Bostadsrätten har studerats ur ett svenskt perspektiv, medan ägarlägenheten 

har undersökts både i Sverige och utomlands, främst i Australien.  

 

Ett delsyfte med arbetet som har kommit att utvecklats under dess författande är att bidra till 

kunskap om förvaltning för nutid och framtid. Ännu ett relaterat delsyfte blir följaktligen att 

försöka presentera förslag på lösningar på dessa förvaltningsrelaterade problem, genom att 

studera hur man hanterar dessa på olika platser runtom i världen. Några specifika 

undersökningsfrågor involverar: 

 

                                                 
6
 SvD Näringsliv 2009 
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- Vilka är de vanligaste förvaltningsrelaterade problemen för de studerade 

boendeformerna? 

- Finns där något mönster i vilka problem som är vanligast? Hur ser det ut? 

- Är några problem geografiskt betingade? Vilka och hur? 

- Är några problem relaterade till boendeform? Vilka och hur? 

- Hur har problem hanterats fram till nu? 

 

1.4 Avgränsningar 
Enbart boendeformen av ägarlägenheten som upplåtelseform studeras (i Sverige kallas andra 

typer av ägarlägenheter vanligen för 3D-fastigheter, men i Australien är uppdelningen 

begreppsmässigt mindre tydlig). I vissa exempelfall diskuteras kombinationen av och 

relationen mellan bostäder och kommersiell verksamhet i samma byggnader (eng: mixed use), 

och huvudfokus i dessa fall är således på bostadsformen och hur den interagerar med sin 

omgivning.  

 

Ur det internationella perspektivet har Australien valts som huvudsakligt land för studien av 

ägarlägenheten utomlands, dels för att detta är ett land i framkant vad gäller ägarlägenheten, 

dels för att det finns olika lagar och normer i landets sju stater. Detta gör att skillnader i 

struktur och/eller förvaltning kan förekomma inom ett och samma land. I analysen kan andra 

länder komma att beröras, men arbetets huvuddel fokuserar på Australiens ägarlägenhet som 

representant för utlandet.  

  

Den svenska ägarlägenheten introducerades i maj år 2009, och är ännu inte särskilt etablerad 

på bostadsmarknaden. Därmed har karläggningen av den svenska ägarlägenheten och dess 

förvaltningsmetoder inte varit så pass extensiv som författaren hade hoppats. Det hade varit 

av intresse att studera fler ägarlägenhetsprojekt för att få en större vidd och ett bättre underlag. 

Detta har begränsats på grund av geografisk spridning men framförallt tillgänglighet på 

projekt. 

 

Förvaltning är liksom den tidigare definitionen antyder ett brett begrepp. Detta arbete studerar 

främst den fysiska förvaltningen, med andra ord skötseln av byggnader, anläggningar och 

lägenheter samt ansvarsfördelningen och finansieringen av detta materiella underhåll. 

 

Författaren har slutligen valt att begränsa studien till upplåtelseformerna bostadsrätt samt 

ägarlägenhet, och helt utelämna andra boendealternativ. Hyresrätten, till exempel, har helt 

andra förutsättningar när det gäller förvaltning, och tas därför inte upp i denna studie.  

 

 1.5 Metod 
Studien genomfördes via litteraturstudier samt empiriskt genom intervjuer med professionella 

aktörer i Sverige. Australien studerades med hjälp av rapporter författade av professionella. 

Med litteraturstudien och dess resultat som grund inleddes därefter intervjuer som delvis 

grundar sig på det material som kommit fram under studien. En avslutande jämförelse av 

upplåtelseformernas förvaltning, analys av resultaten samt framtagande av slutliga 

rekommendationer baseras på den samlade information som arbetet resulterat i, både via 

litteraturstudie och genom intervjuer. 
 

Den empiriska delen utgörs av intervjuer. Intervjuer skedde med representanter på 

branschrelaterade organisationer och företag som på olika sätt arbetar med förvaltning av 

svenska bostadsrätter och ägarlägenheter. I urvalsprocessen ringades fyra aktuella 

bostadsrättsorganisationer in; HSB Stockholm, Bostadsrätterna (SBC), Riksbyggen samt 
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Fastighetsägarna Stockholm. Samtliga kontaktades och alla utom Riksbyggen ställde inom 

tidsramen upp för intervju. Inför intervjun om ägarlägenheter så kontaktades bara ett företag, 

Aros Bygg & Förvaltning, som för stunden bygger ett av Sveriges största 

ägarlägenhetsprojekt i Västerås. 

 

Majoriteten av intervjuerna antog formen av diskussioner, varpå framtagna intervjumallar inte 

följdes fullt ut i samtliga fall. Inför sammankomsterna med bostadsrättsorganisationerna 

skickades en kortare bakgrundsbeskrivning samt ett antal planerade frågeställningar till 

intervjupersonerna några dagar på förhand. Denna hade lästs i två av tre fall.  

 

1.6 Begränsningar och trovärdighet 
De rapporter som presenteras om Australiens ägarlägenheter är främst tagna från konferensen 

Strata and Community Title for the 21st Century som anordnas vartannat år i den australiska 

delstaten Queensland, och vars huvudsyfte är att presentera och diskutera den australiska 

ägarlägenheten. Som källor kan dessa rapporter/presentationer anses vara mindre tillförlitliga 

än exempelvis artiklar publicerade i tidskrifter och journaler. Majoriteten av dem som deltar 

vid konferensen är professionella deltagare och väl insatta i ämnet, varpå man ändå bör kunna 

lita på deras erfarenhet och expertis i stor utsträckning. Dessutom kan ett mönster urskiljas; 

många ämnen återkommer om igen, vilket kan ses som en bekräftelse på att dessa problem 

faktiskt existerar i större utsträckning. 

 

Empirin är framställd helt ur svensk synvinkel, något som kan uppfattas som en begränsning i 

sig självt. Det geografiska avståndet och tidsskillnaden gjorde det dock besvärligt, om inte 

omöjligt, att ens finna lämpliga intervjukandidater i Australien. Urvalet kan också diskuteras. 

Den ursprungliga idén var att samtala med människor med insyn i bostadsrättsförvaltning för 

att på så vis täcka ett så brett spektra av problem som möjligt. Att intervjua om problem och 

brister kan tyckas kontroversiellt med risk för vaga svar. Intervjupersonerna har dock visat en 

hög entusiasm och ett gediget deltagande, och troligen är resultaten från intervjuerna mer 

tillförlitliga än om undersökning hade skett via bostadsrättsföreningar direkt. Att möta 

styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar hade kunnat visa sig mer komplicerat, då 

människor i allmänhet sällan talar om sina egna problem lättvindigt. Genom att prata med 

professionella förvaltare kunde en yrkesmässig åsikt erhållas från ett utomstående perspektiv. 

Genom att möta organisationer snarare än enskilda föreningar så kunde även det önskade, 

bredare spektret av problem och situationer redogöras för. En möjlig problematik med urvalet 

kan dock vara att samtliga deltagande representerar just intresseorganisationer, varpå 

besvarande och agerande ur ett egenintresse kan vara en möjlig risk.  

 

Den svenska ägarlägenheten har ännu inte fått ordenligt fäste i Sverige, varpå det varit svårt 

att finna dokumenterad information om förvaltning av denna. Det är ändå viktigt att ta tillvara 

på den information och kunskap som finns, och därmed innehåller arbetet ett avsnitt om den 

svenska ägarlägenheten, om än kortare än de andra, trots att färre exempel och mindre 

bakgrundsinformation innebär en brist i sig.  

 

 

 

1.7 Disposition 
Arbetet är indelat i ett antal avsnitt som var och en redogör olika aspekter av grundfrågan. 

Nedan redogörs rapportens indelning. 
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1 Inledning ger studiens bakgrund och syfte, liksom redogör för dess metod, begränsningar 

och trovärdighet. 

 

Avsnitt 2 Bakgrund: Upplåtelseformer skildrar de två studerade upplåtelseformerna, 

bostadsrätten och ägarlägenheten, och har till syfte att kartlägga dessa med utgångspunkt i 

deras förvaltning. Kartläggning sker utifrån de länder som huvudsakligen studeras; Australien 

och Sverige för ägarlägenheten samt bara Sverige för bostadsrätten. 

 

Avsnitt 3 Förvaltning av Australiens ägarlägenhet är det huvudsakliga avsnittet om 

ägarlägenheten i utlandet, och presenterar de vanligaste förvaltningsrelaterade problemen som 

uppkommit i Australien. Stycket baseras till stor del på olika rapporter som presenterats av 

professionella samt av myndigheter som arbetar med ägarlägenheten i landet.  

 

Avsnitt 4 Förvaltning av Sveriges bostadsrätt fokuserar på den svenska upplåtelseformen och 

studerar vad som har gått att finna i litteraturen och i lagtext kring dess förvaltning. Frågan 

om förvaltningsrelaterade problem utvärderas även empiriskt; resultat från intervjuer med de 

tre tillfrågade bostadsrättsorganisationerna redovisas här. 

 

Avsnitt 5 Förvaltning av Sveriges ägarlägenhet är liksom avsnitt 4 en karläggning över 

tillgänglig information relaterad till förvaltning, i detta fall av ägarlägenheten i Sverige. 

Underlaget är ett tidigare examensarbete utfört i frågan. Liksom avsnittet om bostadsrätten så 

följs här även upp med empiri i form av resultatet från intervjun med Aros Bygg & 

Förvaltning.  

 

Avsnitt 6 Analys och rekommendationer ämnar ringa in de problemområden som är mest 

framträdande för de två upplåtelseformerna och strävan är att se om där finns några likheter 

länderna och formerna emellan. I analysen inkluderas även andra länder av intresse, samt nya 

vinklingar av problemen som upptäckts under författandet.  

 

Arbetet avslutas med avsnitt 7 Slutsatser som ämnar svara på syftet och ”knyta ihop säcken”, 

genom att dessutom föreslå vidare forskning och andra rekommendationer kopplade till 

förvaltning av de två upplåtelseformerna. 
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2 Bakgrund: Upplåtelseformer 
I följande stycke presenteras de upplåtelseformer som arbetet har till syfte att kartlägga och 

jämföra; bostadsrätten och ägarlägenheten. Grundläggande information och 

begreppsförklaringar varvas med lägesspecifik fakta. Bostadsrätten behandlas endast ur ett 

svenskt perspektiv, medan ägarlägenheten granskas med både svensk och internationell 

vinkling. 

 

2.1 Bostadsrätten 
Bostadsrätten är en nyttjanderätt, vilken ger innehavaren rätt att mot ersättning bruka en yta 

för bostadsändamål under en obegränsad tid.
7
 Innehavaren har rätt att göra vissa förändringar 

inom lägenhetens väggar, så länge dessa inte strider mot föreningens stadgar.
8
 Bostadsrätten 

förväxlas ofta med direkt ägande, då folk påstår sig ”köpa en lägenhet” när det egentligen 

handlar om att köpa rätten att nyttja en yta. Det faktum att man inte köper den fysiska 

lägenheten resulterar i att bostadsrätten räknas som lös egendom, till skillnad mot till exempel 

villor och industribyggnader som i sin tur är fast egendom, då de utgör fastigheter i sig 

själva.
9
 

 

  2.1.1 Bakgrund 
En tidig version av den svenska bostadsrätten förekom redan på 1800-talet, då det var allmänt 

utbredd bostadsbrist i Sverige. Det bildades då en motsvarighet till bostadsrättsföreningar, där 

medlemmarna bidrog med finansiella medel för att tillsammans bygga ett hus som de alla 

sedan kunde bo i. På denna tid fanns inget specifikt lagrum som reglerade bostadsrätten, utan 

man tillämpade bland annat Lagen om ekonomiska föreningar fram tills år 1930 då den första 

versionen av Bostadsrättslagen kom. På grund av den oklara situationen gällande lagrum så 

var bostadsrätten i sitt ursprung inte någon populär boendeform, utan ansågs osäker och 

spekulativ. Även efter införandet av Bostadsrättslagen så tog det viss tid innan bostadsrätten 

tog större plats på den svenska bostadsmarknaden, och det var först framåt 1970- samt 1980-

talen som det dåliga ryktet var utsuddat och hade ersatts med en förnimmelse av investering 

och möjligheter.
10

   

 

  2.1.2 Utbredning 
Bostadsrätten är inte ett svenskt fenomen – liknande motsvarigheter finns i våra nordiska 

grannländer.
11

 Vidare efterforskningar visar även att motsvarande former av boende finns på 

fler ställen än i norra Europa. På söksidan Wikipedia finns artikeln om bostadsrätten 

publicerad på inte mindre än ett tiotal olika språk, vilket - sidans ifrågasatta tillförlitlighet till 

trots - vittnar om en större utsträckning av bostadsrätten än till Sveriges angränsande länder.
12

 

Det är troligt att formen ser olika ut på olika platser. Den engelska termen ”cooperative”, eller 

”co-op”, motsvarar svenskans begrepp ”kooperativ” och innebär en organisation som består 

av individer som tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål som gynnar dem. Ett ”housing 

cooperative” blir således en organisation där medlemmarna tar del av boendemöjligheter, och 

kan av vissa anses vara den engelska termen för begreppet ”bostadsrätt”. För att ytterligare 

klargöra kan termen ”tenant owned” läggas till, för att visa att de boende är kooperativets 

medlemmar, och således de som äger lägenheterna gemensamt.  

                                                 
7
 Bostadsrättslagen, 1 kap, 4 § 

8
 Isacson 2006, s.15 

9
 Isacson 2006, s.16 

10
 Isacson 2006, s.10 

11
 Köpa lägenhet 2011 

12
 Wikipedia 2011 
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I Sverige är bostadsrätten i dag en populär boendeform. Under 2009 så färdigställdes fler nya 

bostadsrätter än hyresrätter, totalt 7 723 stycken, vilket motsvarar 53 % av nybyggandet under 

året.
13

 Färskare statistik visar att vid slutet av år 2010 uppgick den totala summan av 

lägenheter i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt till 919 137 stycken.
14

  

 

  2.1.3 Lagrum  
Den svenska Bostadsrättslagen som kom 1930 har sedan dess införande uppdaterats vid flera 

tillfällen; 1951, 1971, 1991 samt 2003. Vid lagändringarna 2003 tillkom en del regler om hur 

förvaltningen ska ske, bland annat lagar om vem som är ansvarig för vad.
15

 Lagen omfattar 

elva kapitel och reglerar utformning, medlemskap, ekonomisk plan, bostadsrättshavarens 

rättigheter och skyldigheter med mera. Flera kapitel hänvisar vidare till Lagen om 

ekonomiska föreningar som ur vissa hänseenden påverkar bostadsrättsföreningen och dess 

verksamhet. Bostadsrättslagen är det huvudsakliga lagrum som styr relationen mellan 

föreningen och den enskilda bostadsrättsinnehavaren.
16

 Några andra lagar som berörs i frågan 

om bostadsrätten är Köplagen och Hyreslagen. Köplagen används vid köp av lös egendom, 

varpå denna tillämpas vid köp av bostadsrätt. Hyreslagen tillämpas exempelvis i de 

situationer där någon hyr en bostadsrätt av innehavaren, som skydd för individen. Hyreslagen 

innebär även ett skydd för bostadsrättsinnehavaren, då den påverkar det besittningsskydd som 

gör det svårt för en förening att avhysa individen från bostadsrätten.
17

  

 

  2.1.4 Ekonomi 
Att köpa en bostadsrätt är ett stort ekonomiskt beslut för den enskilde. Utöver det pris som 

säljaren begär för bostadsrätten är man som köpare skyldig att även betala en del avgifter till 

föreningen i anslutning till köp och inflyttning. Insatsen är den avgift som 

bostadsrättsinnehavaren betalar till föreningen då en bostadsrätt upplåts, och dessa medel 

används sedan av föreningen för allmän finansiering av byggnaden.
18

  Denna insats är 

obligatorisk enligt Bostadsrättslagen. Återstående avgifter är upp till föreningen att besluta 

om. Årsavgiften motsvarar den specifika lägenhetens andel av föreningens samlade kostnader 

(kapitalkostnader samt driftkostnader), och är vanligtvis uppdelad per månad.
19

 Vid köp av en 

bostadsrätt kan köparen även behöva erlägga en upplåtelseavgift som fungerar som en typ av 

kompensation till föreningen för eventuell värdeökning som gynnar bostadsrättsinnehavaren. 

Denna tas ut en tid efter det att bostadsrätten har upplåtits. Slutligen så finns det två typer av 

administrationsavgifter; överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift. Dessa kan tas ut av 

föreningen i samband med de administrativa kostnader som är knutna till överlåtelsen 

respektive de konsekvenser som föreningen får i de fall då en bostadsrätt är pantsatt.
20

 

 

En av grundprinciperna med bostadsrätt är självkostnadsprincipen. Detta innebär att ingen ska 

tjäna på verksamheten, utan det som betalas av medlemmarna till föreningen skall vara 

avgifter som täcker nödvändiga utgifter.
21

  

                                                 
13

 SCB 2009 
14

 SCB 2010 
15

 Göteborgsposten 2003 
16

 Isacson 2006, s.16  
17

 Isacson 2006, s.17 
18

 Sigemalm 2011 
19

 Isacson 2006, s.59 
20

 Sigemalm 2011 
21

 Sebohus 2011 
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  2.1.5 Förvaltning, rättigheter och skyldigheter 
För att skapa ordning i en bostadsrättsförening måste tydliga riktlinjer finnas som fördelar 

ansvar, samt att det är uttryckt vilka rättigheter respektive skyldigheter som deltagande parter 

har. En bostadsrättsförening och dess medlemmar måste rätta sig enligt ordningen: 1) svensk 

lag; 2) föreningens stadgar; 3) beslut tagna på årsstämman.
22

  

 

Det huvudsakliga och grundläggande ramverket vid fördelningen av underhållsansvaret är 

därför Bostadsrättslagen. Regler om ansvarsfördelningen förekommer främst i lagrummets 7 

kap, 4 samt 12 §§.  I 4 § anges att föreningen är ansvarig för ”… att hålla lägenheten, huset 

och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.”, 

vilket då direkthänvisar till samma kapitels 12 § för bostadsrättshavarens ansvar gentemot 

föreningen. Föreningens ansvar innefattar därmed yttre underhåll av fastigheten, såsom 

ommålning av ytterfönster och ytterdörrar samt underhåll av ventilationssystem.
23

 I 7 kap, 12 

§ uppges att bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att hålla den egna lägenheten samt 

eventuell tillhörande mark som ingår i upplåtelsen i gott skick om inte annat sägs i 

föreningens stadgar, eller anges vidare i samma paragraf. Paragrafen anger också att 

bostadsrättsinnehavaren inte kan sättas som ansvarig för reparationer för stamledningar (el, 

avlopp, värme, gas) som försetts lägenheten av föreningen. Omvänt så kan den boende bli 

ansvarig för stammarna ifall den boende gjort egna installationer av denna typ. Slutligen 

anger paragrafen att skador av typen brand och vattenläcka som tillkommit genom 

innehavarens vårdslöshet ska repareras på innehavarens bekostnad. Det finns således 

ingenting i lagrummet som ”hindrar” föreningen från att ta ansvar även för det inre 

underhållet i de omfattade lägenheterna, men normen är att detta ansvar faller på 

medlemmarna själva. Denna styrning sker då via föreningens stadgar.
24

 

 

Stadgarna upprättas vid bildandet av föreningen enligt Bostadsrättslagens 1 kap, 2 §, och 

innehåller bland annat riktlinjer för hur föreningens egendomar skall hanteras. 

Underhållsskyldigheter som inte klargjorts i relevant lagrum fördelas här mellan föreningen 

och individerna. Stadgarna kan revideras på föreningsstämma om samtliga medlemmar är 

närvarande. Då detta kan vara svårt att få till stånd, kan det även göras på två efterföljande 

möten med absolut majoritet på det första mötet samt två tredjedelars majoritet på det 

nästkommande.
25

 På årsstämman har varje bostadsrätt en röst, och på denna beslutas om 

styrelse, revisorer och valberedning, liksom om eventuella underhållsåtgärder, 

fondavsättningar eller dylikt som kan komma att påverka föreningen och medlemmarnas 

ekonomi.
26

 

 

Genom föreningen har alla boende i bostadsrätt ett relativt stort inflytande över sitt eget 

boende. Däremot kan föreningens styrelse ta en hel del beslut utan att rådfråga stämman, och 

därmed medlemmarna vilket kan skapa intressekonflikter. Därför har alla medlemmar rätt att 

rösta på de personer de finner mest lämpliga att sitta i styrelsen. Eftersom styrelsen även har 

det yttersta juridiska och ekonomiska ansvaret för föreningen, besitter de även en stor del 

                                                 
22

 Göteborgsposten 2003 
23

 Isacson 2006, s.186-187 
24

 Bostadsrättslagen 
25

 Isacson 2006, s.163 
26

 Göteborgsposten 2003 
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makt. Ytterst ansvarig för den tekniska förvaltningen är revisorn, som också väljs på 

föreningsstämman.
27

 

 

2.2 Ägarlägenheten 
Ägarlägenheten som boendeform är en upplåtelseform som innebär att individen, liksom 

namnet antyder, äger sin lägenhet, till skillnad från bostadsrätten som innebär att den boende 

enbart äger rätten att använda ytan som lägenheten innebär. Ägarlägenheten finns på många 

olika platser runtom i världen, i olika former och versioner. Den kan delas in i olika 

kategorier, beroende på vilken aspekt man väljer att granska. Ser man till den direkta 

äganderätten så kan ägandet delas in i en dualistisk eller monistisk variant.
28

  

 

I bland annat Tyskland och Danmark finns den direkta, dualistiska formen av ägarlägenheten, 

(dk: ejerlejligheder), i vilken det individuella ägandet är direkt förknippad med den lägenhet 

som förfogas, medan de gemensamma delarna i fastigheten ägs tillsammans av alla boende i 

byggnaden. Den monistiska varianten av direktägda ägarlägenheter förekommer bland annat i 

Nederländerna och i Norge (nk: eijerseksjoner). Denna form innebär att samtliga boende äger 

byggnaden och den omkringliggande marken gemensamt, och den totala andel som varje 

ägare innehar ger individen rätt att disponera en specifik del av byggnaden, med andra ord 

lägenheten.
29

 
30

 Den monistiska varianten påminner om bostadsrätten.  
 

2.3 Ägarlägenheten i Sverige 
Den svenska ägarlägenhetsmodellen är en dualistisk variant; bostadsinnehavaren äger sin 

egen yta. I Sverige brukar jämförelsen göras med småhus och radhus, och ägarlägenheter kan 

sägas fungera som ”radhus på höjden”.
31

 En stor skillnad mellan ägarlägenheten och 

bostadsrätten är den frihet som innehavaren har gällande nyttjandet av lägenheten. Samtycke 

från en förening krävs inte på samma vis vid förändringar i den enskilt ägda lägenheten som 

vid förändringar i en nyttjanderätt. Även uthyrning i andra hand är enklare i fallet 

ägarlägenheter, då en förening inte måste rådfrågas heller i detta fall (däremot måste 

bruksvärdesprincipen tillämpas vid hyressättningen).
32

  

 

  2.3.1 Bakgrund 
Den svenska ägarlägenhetens historia är betydligt kortare än bostadsrättens. Möjligheten att 

äga sitt eget boende har bara funnits i några år, men har debatterats desto längre. Den 22 

oktober 2003 kom ett riksdagsbeslut gällande tredimensionell fastighetsindelning. Nya regler 

från och med 1 januari 2004 skulle innebära att fastigheter kan delas både horisontellt och 

vertikalt, och på så vis skapades möjligheten att ha olika typer av fastigheter med olika ägare 

ovanpå och under varandra.
33

 Syftet var bland annat att underlätta för blandad verksamhet 

inom samma byggnader, och för att till exempel kunna bygga bostäder ovanpå kommersiella 

fastigheter.
34

 Möjligheten att bilda 3D-fastigheter var kommen, och enligt Lantmäteriet kunde 

                                                 
27

 Isacson 2006, s.158-160 
28

 Paulsson 2011, s.217-218 
29

 SOU 2002:21 
30

 Paulsson 2011, s.217-218 
31

 Attefall 2011 
32

 Lantmäteriet 2009 
33

 Lantmäteriet 2011 
34

 Prop 2002/03-116 
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detta ses som den största förändringen inom fastighetsrätten på 30 år. Först 2009 infördes 

ägarlägenheten; en tredimensionell fastighet avsedd att rymma en bostadslägenhet.
35

 
 

  2.3.2 Utbredning 
Statistiken visar att den svenska ägarlägenheten har haft en något långsam start; vid utgången 

av år 2010 så fanns enbart 99 stycken ägarlägenheter i flerbostadshus i Sverige.
36

 Då hade det 

varit möjligt att bilda ägarlägenheter i ett drygt år. Enligt en studie färdigställd i juni månad år 

2011 med syfte att kartlägga de första två åren med den nya upplåtelseformen, så hade vid 

denna tidpunkt 394 stycken ägarlägenheter bildats, via 24 registrerade förrättningar (värt att 

notera är att fem stycken lägenheter även har avregistrerats inom denna tvåårsperiod).
37

 
38

 Ett 

uppsving under första halvåret år 2011 noteras därmed. Listan över de 24 förrättningar som 

skett under de första två åren visar även att samtliga förrättningar med undantag för två 

stycken har förekommit i städer som inte tillhör Sveriges tre största städer.
39

  

 

  2.3.3 Lagrum 
Allteftersom 3D-fastigheter och även ägarlägenheten har introducerats i Sverige, har befintligt 

lagrum anpassats till dessa upplåtelseformer (anpassning har skett i bland annat Jordabalken). 

De lagrum som finns för den klassiska 2D-fastigheten, som är avgränsad enbart vertikalt, kan 

även tillämpas på 3D-fastigheten men med vissa tillägg. När ägarlägenheten därnäst 

introducerades så lades ännu några specialregler till. Den nya upplåtelseformen har inte givit 

upphov till nya balkar eller lagrum. Sverige är således ett av de länder i vilket man finner allra 

minst skillnad mellan 3D-fastigheter i allmänhet och den specifika ägarlägenheten.
40

 Några 

tillskott i regleringen som tillkom i samband med införandet av den nya boendeformen är 

villkor angående bildandet av ägarlägenheter. Ägarlägenheter får bildas i befintliga hus enbart 

om utrymmen som avses inte har brukats för bostadssyfte under de senaste åtta åren. I annat 

fall gäller att de enbart får bildas i nybyggda hus. På så vis kan inte hyresrätter och 

bostadsrätter ombildas. Utöver detta så måste minst tre stycken ägarlägenheter bildas 

samtidigt för att det ska vara godkänt.
41

 Dessa regler finns bland annat till för att bibehålla 

den mångfald och valmöjlighet som en ny upplåtelseform förhoppningsvis bidrar till på 

bostadsmarknaden, förutsatt att nuvarande boendeformer finns kvar. 

 

Lagen om förvaltning av samfälligheter är det lagrum som i huvudsak tillämpas i 

förvaltningsfrågor för den svenska ägarlägenheten, där förvaltningen berör det gemensamma. 

Vid bildade av ägarlägenheter finns inget krav på bildandet av en ekonomisk förening, liksom 

vid bostadsrättsbildande. Däremot så kommer alla gemensamma utrymmen i en 

ägarlägenhetsenhet/-byggnad troligen att ingå i en samfällighet, och alla gemensamma 

anläggningar kommer att bli del av en gemensamhetsanläggning, som i sin tur ska förvaltas 

av en samfällighetsförening.
42

 Denna förening omfattar alla ägare av lägenheterna som berörs, 

och styrs av reglerna i Lagen om förvaltning av samfälligheter.  

 

 

                                                 
35

 Österberg 2010, s.20 
36

 SCB 2010 
37

 Karlsson 2011, s.1  
38

 Karlsson 2011, Bilaga A 
39

 Karlsson 2011, Bilaga A 
40

 Paulsson 2011, s.221 
41

 Österberg 2011, s.20 
42

 Justitiedepartementet 2009 
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  2.3.4 Ekonomi 
Enligt 19 kap i Lagen om förvaltning av samfälligheter så är en förening som förvaltar 

gemensamhetsanläggningar av ett visst värde eller en viss teknisk natur skyldiga att göra 

fondavsättningar för framtida underhåll och/eller reparationer av dessa.
43

 I lagen anges inte 

hur stor denna avsättning bör vara, dock kan bedömning göras med en enligt lagen 

obligatorisk underhålls- och förnyelseplan som grund.
44

 

 

  2.3.5 Förvaltning, rättigheter och skyldigheter 
I Sverige görs ibland jämförelsen mellan ägarlägenheten och radhus, och menar att man kan 

se ägarlägenheter som ”radhus på höjden”. Andra jämförelser brukar ske mellan 

ägarlägenheten och småhuset/villan, på så vis att i båda boendeformerna så ansvarar man som 

direkt ägare för sitt eget boende och skötseln av detta.
45

 Allt som innefattas av den egna 

lägenheten faller under ägarens ansvar. Skillnaden mellan småhus och ägarlägenheter ligger i 

det gemensamma utrymmet. I en byggnad som rymmer ägarlägenheter kommer gemensamma 

funktioner och utrymmen att vara nästintill oundvikligt; funktioner och ytor som nyttjas av 

byggnadens samtliga boende i större eller mindre skala finns alltid i ett flerbostadshus. 

Förvaltningen av dessa ytor och funktioner sker via en samfällighetsförening, som måste 

bildas i samband med förrättningen och registreringen av en ny ägarlägenhetsenhet om 

förrättningslantmätaren finner behov. Medlemmarna i denna samfällighet blir samtliga ägare 

av lägenheter i enheten. Som ovan nämnt så sker förvaltningen med stöd av Lagen om 

förvaltning av samfälligheter.  

 

Som boende i en ägarlägenhet har man liksom i en bostadsrätt vissa skyldigheter gentemot 

sina grannar. Enligt 19a § i Lagen om förvaltning av samfälligheter så måste en medlem i en 

samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggning i en ”3D-byggnad” följa 

eventuella stadgar. Enligt 3 kap, 11 § Jordabalken skall den boende även hålla ”… sundhet, 

ordning och gott skick…”, samt tillse att ”… de som bor i omgivningen inte utsätts för 

störningar…”.   

 

2.4 Ägarlägenheten i utlandet 
I denna studie kommer utlandsfokus främst att ligga på Australien. Bland annat då 

ägarlägenheten är ett väl utvecklat koncept i denna del av världen, samt då olika delstater har 

olika syn på begreppet vilket leder till att en större bredd sannolikt kan täckas inom ett och 

samma land. I Australien är ägarlägenheten en av de vanligaste boendeformerna; mer än 2 

miljoner ägarlägenheter finns i Australien i dag (siffran innefattar både boendeformen och 

dess kommersiella motsvarighet).
46

 Liksom med mycket annat så skiljer sig lagrummen åt 

mellan de olika australiska delstaterna, men i grova drag så följs samma typer av regler. Det 

som huvudsakligen skiljer de sju staterna åt är terminologi samt lagar och riktlinjer på 

detaljnivå.
47

  

 

Grunden till den australiska ägarlägenheten är det som kallas ett strata- eller community 

scheme; en struktur som tillåter individuellt ägande av en del (en så kallad lot) som vanligtvis 

består av en lägenhet eller exempelvis ett ”townhouse”, samt ett delat ägande av 

omkringliggande ytor och faciliteter. Ägandeskapet av de gemensamma delarna sker via en 
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ägarförening (owners corporation). Denna typ av fastighetsindelning används i Australien 

inte bara för bostäder, utan finns även för kommersiella syften, handelsfastigheter, blandade 

fastigheter, vingårdar med mera. Fokus i denna studie ligger på bostadsformen av strata 

schemes.
48

  

 

  2.4.1 Bakgrund 
Ses ägarlägenheten ur ett internationellt perspektiv, finns där vissa bevis som pekar mot att de 

gamla Hebréerna som levde för ca 2 500 år sedan redan då försökte utveckla system för att 

dela in ytor och fastställa ägandeskapet för dessa. Ur ett europeiskt perspektiv så finns tidiga 

lagrum som visar på att rättigheter och skyldigheter för lägenhetsägare fastställdes i någon 

form för hundratalet år sedan. I många länder finns författningar från de senaste hundra åren 

att finna, bland annat i Brasilien, Kuba och Nederländerna. I samväldesländerna var 

utvecklingen något långsammare, men många anser ändå att Australien kan ses som ett 

föregångsland vad gäller den moderna utvecklingen av ägarlägenheter och tillhörande 

principer.
49

  

 

I Australien har 3D-fastigheter funnits sedan 1960-talet, vilket har gjort att systemet har 

hunnit utvecklas och många parametrar har anammats av andra länder.
50

 Boendeformen är 

numera välintegrerad.  

 

  2.4.2 Utbredning 
I utlandet finns som tidigare nämnt ägarlägenheten i en avsevärt större utsträckning än i 

Sverige, samt i olika former och varianter. Sverige är ett av de sista länderna i Europa som 

introducerat upplåtelseformen på sin bostadsmarknad. Olika begrepp som används utomlands 

för att beskriva ägarlägenheten är condomnium (USA, Kanada), strata/community title 

schemes (Australien), sectional title (Sydafrika).
51

 Alla avser dock någon form av äganderätt 

till sitt boende.  

 

I en australisk rapport från 2008 beskrivs ägarlägenhetsmarknaden som en snabbt växande 

marknad i landet, och värderades då till upp emot 500 miljarder AUD.
52

 I dagsläget beräknas 

det finnas över 2 000 000 separata ägarenheter i Australien, fördelade på mer än 270 000 

schemes (dessa siffror inbegriper alla typer av ägarlägenheter, inte enbart boendeformen).
53

 

 

  2.4.3 Lagrum 
Ägarlägenhetens lagrum i utlandet finns i många olika varianter, och lagarna är mer eller 

mindre styrande beroende på vilket land som studeras. Även inom länder kan där finnas 

olikheter, så som i exempelvis Australien där olika delstater har olika lagar. Sammanlagt så 

finns det minst 30 olika lagar och förordningar som relaterar till ägarlägenheter i hela 

Australien. Organsiationen SCA (Strata Commuity Australia) finns till för att samordna 

branschen i de olika delstaterna, och presenterar likheter och skillnader på sin hemsida. New 

South Wales har flest lagar redovisade, nio stycken, medan Western Australia enbart har en 

                                                 
48

 SCA: Strata Schemes 2011  
49

 Allen et. al. 2009, s.2-3 
50

 Paulsson 2011, s.223 
51

 Wikipedia 2011 
52

 NCTI 2008, s.2 
53

 SCA: Strata Schemes 2011 



 

18 

lag att tillämpa enligt hemsidan.
54

 Nedan följer en kortfattad genomgång av de olika lagar 

som tillämpas i de sju Australiska delstaterna, och vad dessa innebär.  

 

     Queensland 
Queensland anses av vissa vara den delstat som har mest flexibelt och effektivt 

lagrum gällande ägarlägenheter. Här tillämpas ett huvudsakligt lagrum, Body 

Corporate and Community Management Act 1997, även kallad BCCMA, för 

samtliga typer av ägarlägenhetsbostäder. Denna är indelad i fyra moduler, som 

tillämpas beroende på vad det är för huvudsaklig typ av ägarlägenhet som 

behandlas; standard (grundläggande modul som tillämpas när det handlar om 

grundläggande enheter med många ägda lägenheter), accommodation 

(tillämpas när det är flera byggnader, eller för hotell och resorter), commercial 

(då det i huvudsak berör kommersiella enheter) samt small schemes (tillämpas 

vid till exempel så kallade townhouses, eller när det handlar om maximalt sex 

lägenheter). Poängen med denna uppdelning är att förvaltningsstrukturen skall 

matcha den verksamhet/typ av ägarlägenhet som behandlas.
55

 

 

     New South Wales 
New South Wales har nio lagar anknutna till bildande och förvaltning av 

ägarlägenheter. Vad gäller bostäder så angrips ärenden huvudsakligen via tre 

olika huvudfrågor; bildande, förvaltande och förvaltare. Bildandet av 

ägarlägenhetsenheter regleras genom Strata Schemes (Freehold 

Development) Act 1973 tillsammans med Strata Schemes (Leasehold 

Development) Act 1986. Förvaltning och lösning av dispyter sker via två 

Strata Scheme Management Acts från olika år, som även har blivit 

uppdaterade vid tillfällen. Slutligen så regleras även de handlingar som utförs 

av olika typer av förvaltare genom lagen Property, Stock and Business Agents 

Act 2002 samt samma från 1941.
56

 

 

     Victoria 
Delstaten Victoria använde sig tidigare enbart av en huvudsaklig lag, 

Subdivision Act från 1988, för att styra ägarlägenhetsmarknaden.
57

 Numera 

finns även Owners Corporations Act 2006 samt Owners Corporations 

Regulations 2007 som redogör ansvar, makt, rättigheter och skyldigheter för 

en ägarförening. Subdivision Act fortsätter att vara styrande vad gäller 

bildande och registrering av ägarlägenheter.  

 

     Australian Capital Territory 
Landets till ytan minsta territorium har två stycken lagar som styr 

ägarlägenhetsmarknaden för bostäder. Unit Titles Act 2001 samt Unit Titles 

Review.
58

 Dessa täcker tillsammans det mesta som rör ägarlägenheter och 

dess bildande, äganderätt och förvaltning. Det finns specifika kapitel för 

teknisk och finansiell förvaltning, vilket indikerar ett omfattande lagrum i en 
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och samma lag.
59

 På SCA:s websida finnes en länk till territoriets 

Environment and Sustainable Development avdelning som jobbar för hållbar 

samhällsplanering och därmed fyller en stor roll när det gäller utveckling av 

nya ägarlägenhetsenheter.
60

 
61

  

 

     South Australia 
Även South Australia har få lagrum att tillämpa; två stycken finns redovisade 

via SCA:s hemsida. Dessa är Strata Titles Act 1988 (STA) samt Community 

Titles Act 1996 (CTA).
62

 Dessa lagar kompletterar varandra för olika typer av 

fastigheter, och var menade att konvergera till en enda lag från början, men 

har hållits separerade av olika skäl. Där finns även en del tillägg i form av 

Regulations som har tillkommit under sent 1990- samt tidigt 2000-tal. STA är 

indelad i tre undersektioner, som behandlar indelning av land, förvaltning 

samt dispytlösning.
63

 

 

     Western Australia 
Australiens till ytan största delstat har bara en redovisad lag enligt SCA 

förknippad till ägarlägenhetsboende. Det är den så kallade Strata Titles Act 

1985.
64

 Den grundar sig i den ursprungliga Strata Titles Act som kom 1966, 

och därefter har reviderats.
65

 I detta lagrum görs skillnad på strata schemes 

och survey-strata schemes. Skillnaden mellan dessa typer ligger i 

gränsdragning; den förra måste innefatta en byggnad, och gränserna 

definieras i relation till byggnaden, medan den senare har gränsdragningar 

som ritats upp av en lantmätare och som är oberoende av den byggnad som 

fastigheten må rymmas inom. Survey-strata schemes behöver ej heller 

innehålla några gemensamma utrymmen. Enligt STA så bildas en 

ägarförening, eller strata company, vid registrering, vilken är ansvarig för 

eventuella gemensamma ytors förvaltning, liksom den finansiella 

förvaltningen och för att tillse att riktlinjer, regler och stadgar följs.
66

   

 

     Tasmania 
Den Australiska delstaten Tasmanien har liksom många andra delstater både 

Acts och Regulations som bygger upp det system vilket reglerar 

ägarlägenhetsmarknaden. I huvudsak så är det Strata Titles Act 1998 som är 

vägledande. Liksom många andra stater så reglerar lagrummen även att det är 

ägarföreningen som är ansvarig för de gemensamma ytorna och dess skick.
67

  

 

Ovanstående redogörelser förankrar det tidigare påstående om att Australien är ett land i 

framkant gällande ägarlägenheter. Att utvecklingen har skett i många år och i många led är 

tydligt. Bortsett från angivna lagar tillämpar många delstater flera andra lagrum i olika frågor 
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såsom skötsel och relationer inom ägarlägenheter. Det kan handla om lagar som berör köp 

och försäljning av mark, till exempel.
68

  

 

 2.4.4 Ekonomi 
Ekonomisk administration i ägarlägenhetsföreningar runtom i världen ser väldigt olika ut. 

Den Australiska modellen liknar den svenska, med regelbundna avgifter samt eventuella 

reparationsfonder utöver avgifterna. Gemensamma fonder skapas genom att föreningen tar in 

avgifter (levies) från varje ägare. Storleken på dessa avgifter bestäms utifrån en så kallad lot 

entitlement (som även anger ens rösträtt på ägarföreningens årsmöten). En form av registrerad 

tilldelning. Avgiftens storlek kommer på så vis att proportionerligt bero på någon faktor som 

är kopplad till den egna lägenheten och/eller dess brukande av de gemensamma ytorna.  En så 

kallad sinking fund bör också finnas för större enheter, som ska kunna täcka större utgifter vid 

nödvändiga reparations- eller underhållsåtgärder till följd av åldrande byggnader och slitage.
69

  

 

  2.4.5 Förvaltning, rättigheter och skyldigheter 
Liksom i Sverige så ingår samtliga ägare i en ägarförening (owners corporation, body corp, 

strata company etc) då en ägarlägenhetsenhet bildas i Australien. Ägarföreningen är det som 

knyter samman alla ägare inom ett scheme. Föreningen uppstår per automatik när ett antal 

fastigheter delar vissa ytor, och medlemmar i föreningen är samtliga fastighetsägare. 

Föreningen har rätt att bilda sina egna stadgar (by laws) för att reglera hur de gemensamma 

ytorna skall skötas, under förutsättning att dessa inte strider mot de federala och statliga lagar 

som finns. Enligt Strata Community Australia, så har en ägarförening fem huvudsakliga 

ansvarsområden som är oberoende av vilken stat eller typ av ägarlägenhetsenhet det handlar 

om;
70

 

 

- underhåll av alla gemensamma ytor, inklusive strukturen av de byggnader som finns 

på den gemensamt ägda marken 

- tillse att allt gemensamt försäkras till sitt fulla ersättningsvärde 

- administrera föreningens finanser och gemensamma fonder 

- hantering av allt administrativt, såsom möten, bokföring, protokollföring och dylikt 

- hantera dispyter som rör föreningens medlemmar/ägare, samt se till att ställda regler, 

stadgar och riktlinjer som finns efterlevs 

 

Förvaltningen liksom allt administrativt sköts vanligtvis av en grupp inom ägarföreningen, en 

kommitté/styrelse (executive committee) bestående av vissa ägare, som röstas fram på ett 

obligatoriskt årsmöte.
71

 Alla medlemmar har rätt att rösta på detta möte. Denna kommitté tar 

beslut och tillser att underhåll sker och att byggnaden tas om hand i enlighet med lagar och 

stadgar, samt att föreningen drivs enligt bestämmelser och de egna stadgarna. Vissa mindre 

föreningar har ingen kommitté, utan där är samtliga medlemmar ansvariga för att förvaltning 

sker. Kommittéer ser olika ut i olika stater, både till storlek och i vilket avseende de kan 

agera. I vissa delstater har kommittén rätt att ta de flesta beslut som rör förvaltningen av det 

gemensamma, medan kommittéer i andra stater måste gå igenom vissa procedurer innan de 

agerar fysiskt.
72
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Förvaltningen kan utföras av föreningens medlemmar, som i sin tur är ansvariga för att detta 

sker, eller så väljer man att ta in en professionell förvaltare som tillser att det sköts. Att anlita 

en strata manager är vanligt, då olika delar av det administrativa kan tänkas bli 

överväldigande för privatpersonerna som sitter i kommittén. Det handlar om all typ av 

administrativ förvaltning; finansiell, praktisk, med mera.
73

 Vissa saker kan däremot aldrig 

delegeras till förvaltaren, såsom beslut om avgiftsnivåer, val av föreningsstyrelse eller ändring 

av stadgarna. Det är viktigt att minnas att det yttersta ansvaret för det gemensamma och dess 

förvaltning alltid ligger på ägarna.
74

 Strata managern skall icke förväxlas med vaktmästare 

eller liknande roller som sköter det fysiska underhållet, utan är en professionell förvaltare som 

hjälper ägarföreningen att arrangera alla typer av förvaltning från en administrativ vinkel; att 

ordna möten, ordna betalsystem, bokföra, beställa underhåll, upphandla, handha beställningar 

och annan dylik aktivitet och korrespondens. Vad gäller den fysiska förvaltningen så kan 

föreningen antingen sköta allt på egen hand, eller välja att anlita en resident manager. Denne 

är ansvarig för det fysiska underhållet.
75

 Strata managern kan vara den person som anlitar 

andra för att ta hand om det fysiska underhållet.  

 

Finansiering av all typ av löpande förvaltning, vare sig den utförs av den egna föreningen 

eller genom professionella aktörer, sker via avgifterna.
76
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3 Förvaltning av Australiens ägarlägenhet 
I följande stycke kartläggs några av de vanligaste problemen, samt frågor och svårigheter 

som uppstått vid förvaltningen av ägarlägenheten i Australien. Underlaget är rapporter och 

artiklar från branschkonferenser om ägarlägenheter och förvaltning av dessa i Australien.  

 

3.1 Litteraturstudie 
På Australiens Gold Coast i delstaten Queensland anordnas vartannat år en konferens, Strata 

and Community Title in Australia for the 21st Century, med syfte att debattera och uppmuntra 

till forskning kring ägarlägenheter och de olika regler och system som finns kring 

upplåtelseformen som den ser ut i Australien. Bland annat så diskuteras olika typer av 

problem som är kopplade till ägarlägenheter och till de olika system som för närvarande 

förekommer i Australien.
77

 Konferensen har anordnats fyra gånger, 2005, 2007, 2009 samt 

2011, och under de konferenser som varit så har ett brett spektra av frågeställningar hanterats. 

På 2011 års konferens exempelvis, så låg huvudfokus på förvaltning och upphandling av 

kontrakt för förvaltning, samt den relation och maktfördelning som uppstår mellan 

ägarförening och förvaltare. 

 

Under de fyra konferensomgångarna så har vissa problem behandlats mer ihärdigt än andra. 

Nedan presenteras några av de mest utmärkande förvaltningsrelaterade ämnen som har 

avhandlats under årens gång, samt några frågeställningar som har diskuterats i övriga 

Australien under senare tid till följd av ägarlägenhetens utveckling i landet.  

 

  3.1.1 Inkompetens inom föreningen 
Inkompetens i förvaltning handlar om att inte veta hur saker och ting ska skötas. Vare sig 

bristen på kunskap är medveten eller omedveten, så finns det stora risker kopplade till 

okunniga individer som plötsligt ställs inför okända ansvarsuppgifter. Paul Keating har arbetat 

i försäkringsbranschen i mer än 25 år, och presenterade under 2009 års konferens en rapport 

om just försäkringar i kombination med det ansvar som åläggs de ägarföreningar som i sin tur 

utför förvaltningen av ägarlägenheternas gemensamma ytor och tillhörande mark. I sin 

rapport The Increased Liabilities of Community Assosciations – A crisis in the making? 

diskuterar han föreningar i allmänhet, och ägarlägenhetsföreningar i synnerhet. Fokus ligger 

på det enorma ansvar som ställs på de individer som väljer att engagera sig i sina föreningar, 

och hur dessa personer kan  stöttas i sitt ansvar för att undvika att finansiella bakslag drabbar 

föreningen och individerna själva. Han poängterar betydelsen av försäkringar, och det faktum 

att vissa typer av försäkringar är obligatoriska i Australien just för att undvika ovan nämnda 

bakslag. Däremot så händer det ändå att saker går snett och föreningsmedlemmarna krävs på 

pengar för att kompensera för missöden. Keating menar att folk upplever sitt ägande enbart 

som en tillgång, men ofta glömmer det ansvar som det också innebär.
78

 Just därför är det 

viktigt att vara korrekt försäkrad. Rapporten debatterar även vikten av risk management och 

hur detta kan hjälpa föreningar att förebygga problem och på så vis sänka sina 

försäkringskostnader. Resonemangets kärna handlar om att upphäva effekten av den brist på 

kunskap, förståelse och erfarenhet som ofta finns bland medlemmar i dessa typer av 

föreningar och som i slutändan leder till dyra försäkringar, eller ännu värre, allvarliga olyckor.  

 

Vid köp av en ägarlägenhet tillkommer ett ansvar som sträcker sig utöver ägarens kapacitet. 

De avgifter som betalas av medlemmarna i en ägarlägenhetsförening används för att 

föreningen skall kunna sköta sina åtaganden. Större tillbud eller händelser kan dock innebära 

                                                 
77

 Griffith University 2009 
78

 Keating 2009, s.5 



 

23 

att dessa avgifter skjuter i höjden, och leda till så kallad ”unlimited liability”, ett obegränsat 

ersättningsansvar, då investerare som i detta fall består av föreningens medlemmar, kan bli 

tvungna att betala enorma summor pengar för att hantera den oväntade utgiften.
79

  

 

Ett sätt för föreningar att se till att saker sköts ordentligt, är att ta in en utomstående part som 

sörjer för all förvaltning av det gemensamma, en strata eller body corporate manager. Denna 

typ av förvaltare bör kunna hantera alla delar av förvaltningen, såsom de tekniska men även 

de finansiella och administrativa frågorna.
80

 Väljer en förening däremot att sköta förvaltning, 

underhåll och omhändertagande av faciliteterna på egen hand så innebär detta att det totala 

ansvaret för planering, utförande och färdigställande av förvaltningsrelaterade åtgärder läggs 

på dessa individer, som i grund och botten kan sakna all typ av kunskap som krävs för de 

åtgärder som kan behöva utföras.
81

  På så vis uppstår det en ”… intern risk för 

skadeståndskrav…” i denna förening, enligt Keating.
82

 För många av föreningsmedlemmarna 

är okunnigheten helt omedveten – individer tror att de kan mer än vad de i själva verket gör – 

vilket bidrar ytterligare till denna ekonomiska risk.
83

  

 

Rapporten sammanställer ett antal faktorer som bör beaktas för att hantera detta 

inkompetensproblem. Bland annat handlar det om risk management, och att få föreningen 

själv att arbeta mer aktivt med förebyggande åtgärder ur olyckssynpunkt. På så vis angrips 

kärnan av problemet med dålig skötta byggnader som kan leda till tillbud, och i ett längre led 

även resultera i skadestånd. Dessutom bör det enligt författaren införas krav på personlig 

ansvarsförsäkring för de individer som sitter i föreningens styrelse. På så vis är dessa personer 

mer skyddade i det fallet något faktiskt går snett. Men den viktigaste och mest överordnade 

punkten som Keating nämner i sin rapport är en övergripande förbättring av 

kunskapsförmedlingen till och inlärningen hos alla de som väljer att ta del av det ansvar som 

är kopplat till ägarlägenheter, och inte minst för dem som väljer att aktivt engagera sig i sin 

förening. Keating tror att försäkringskostnader kan komma att stiga i framtiden, varpå det 

egna ansvaret samt värdet av att ta in utomstående service för underhåll och skötsel kommer 

att bli av större vikt.
84

  

 

 3.1.2 Föreningsstyrelsens roll 
I den tidigare genomgången av de olika delstaternas lagrum kan det utläsas att de flesta 

delstaterna i Australien kräver att en ägarförening har någon typ av styrelse som är ytterst 

ansvarig för föreningens verksamhet. Denna styrelse kan i sin tur anlita professionella aktörer 

eller företag för att ta hand om förvaltningen; administrativ, teknisk eller ekonomisk. Vare sig 

förvaltningen sköts av föreningen eller av utomstående så måste en styrelse bildas. Ofta är 

riktlinjer och rekommendationer för dessa styrelser lättillgängliga. I New South Wales till 

exempel så finns myndigheten NSW Fair Trading som jobbar för att konsumenter skyddas 

enligt gällande lag.
85

 NSW Fair Trading tillhandahåller information om föreningsstyrelser 

inom ägarlägenhetsbranschen och vad de har för rättigheter, skyldigheter och ansvar.
86
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Däremot så är det inte obligatoriskt att som styrelsemedlem ta del av dessa riktlinjer. Det enda 

som föreningen har skyldighet att ta del av är de lagrum som berör ägarlägenheter.  

 

Inom staterna skiljer man inte alltid på olika typer av ägarlägenhetsenheter. En enhet kan vara 

en typ av radhus, där två lägenheter delar uppfart och postlåda. En annan enhet kan bestå av 

hundratalet lägenheter i ett höghus som delar entré, trapphus och liknande. Kan lagarna om 

föreningens uppbyggnad och krav på styrelse verkligen se likadana ut för två så pass olika 

objekt? Detta ifrågasätter förvaltaren Michael Courtney i sin rapport från 2011 års konferens.  

Då lagrummen inte är flexibla nog att anpassas efter specifika objekt, så blir det desto 

viktigare att de som är ytterst ansvariga för förvaltningen, föreningens styrelsemedlemmar, på 

annat vis kan få den relevanta information de behöver för att sköta förvaltningen korrekt. I 

rapporten pekar Courtney ut ett antal frågeställningar att ta i beaktande inför valet av 

föreningsstyrelse. 

 

- Vilka enheter bör beröras av utbildningskrav? Är det enbart stora föreningar som 

borde ha obligatorisk utbildning av sina styrelsemedlemmar? Och vad bedömer i så 

fall vad som är stort nog? 

- Vem skall bekosta denna utbildning? 

- Vad ska målet vara? Hur kan man mäta vad som faktiskt erhålls av utbildningen? Och 

ska utbildningsmålen skilja mellan olika typer av enheter? 

- Hur kommer en utbildning av styrelsemedlemmar att påverka föreningen i helhet? 

Kan det leda till att andra medlemmar ställer högre förväntningar på den utbildade 

styrelsen än vad som är rimligt?  

- Om man väljer att utbilda sin styrelse, innebär detta också att man kan sätta större krav 

och belasta dessa med ett större ansvar gällande förvaltningen? 

- Det återkommande problemet med apati; vad sker om ingen vill ställa upp? Det är ett 

frivilligt och gratis arbete, och med obligatorisk utbildning blir styrelseuppdraget än 

mer tidskrävande. 

- Kan en styrelsemedlem missbruka sin makt? 

- Borde utbildning inom ägarlägenheter omfatta fler än bara styrelsen? I en 

ägarlägenhetsenhet är ägare medlemmar i föreningen, och alla har på så vis ett ansvar 

för det som sker. Varför skall då bara en liten skara utbildas? 

- Hur skulle en eventuell utbildning gå till? Ska den genomföras som självstudier, eller 

bör lokala myndigheter ordna och kontrollera dessa tillfällen? 

 

Rapportens slutsats är att relationen mellan objektet och föreningsstyrelsen är av större vikt än 

många tror, och att det är viktigt att förklara och definiera den roll som styrelsen har i varje 

individuellt fall. Fokus ligger mycket på utbildning, och dess vikt för denna utvalda skara som 

skall vara ytterst ansvariga för förvaltningen.  

 

 3.1.3 Byråkratiskt beslutstagande 
Ännu ett ansvarsrelaterat problem som har visat sig uppstå i delstaten Queensland enligt en 

rapport från år 2007 är den byråkrati som är kopplad till beslutstaganden inom ägarföreningar. 

Enligt författaren Sheehan så är det allt svårare att förvalta byggnader ju större de är (se även 

ovanstående kapitel). Stora byggnader och enheter inbegriper väldigt mycket människor, och 

kan även bestå av olika typer av fastigheter som skall samverka.  Ju större och mer ”blandad” 

byggnadsenhet, desto svårare är det att ta beslut och skapa en förvaltning som alla är nöjda 
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med. Inte minst då många olika attityder och åsikter skall komma samman och dessa berörda 

människor ska enas.
87

  

 

Rapporten uttrycker att lagen som den ser ut i dag bidrar till ett alltför byråkratiskt 

beslutstagande, och att detta hindrar mycket från att genomföras på ett smidigt sätt. I 

Queensland, till exempel, måste många beslut fattas av antingen en fulltalig styrelse eller på 

en föreningsstämma.
88

 Vidare anges tre exempel på hur dessa bestämmelser kan bidra till 

problem. Om en hiss går sönder, och en hantverkare behöver stänga av byggnadens hisschakt 

för reparation så har den anlitade (eller den egna) förvaltaren ingen fullmakt från föreningens 

sida att ta några som helst beslut om hur och när schaktet kan stängas av. Ännu ett exempel är 

då ägarna på en årsstämma har tagit beslut om att göra om de gemensamma 

trädgårdsrabatterna. I det ursprungliga beslutet så anges vilka material som skall användas. 

Innan arbetet påbörjas så leder externa händelser till att det beslutade materialet inte finns 

tillgängligt. Men eftersom beslutet taget av årsstämman omfattar det specifika materialet så 

har ingen makt att gå emot detta beslut. Har beslutet dessutom tidigare bedömts som lämpligt 

för denna nivå av beslutstagande, så skulle det krävas en ny stämma för att ändra på det. Att 

utan vidare anta något som strider mot det ursprungliga beslutet går inte att göra eftersom 

ingen enskild eller grupp förutom stämman, inte ens föreningens styrelse, har mandat att ta ett 

sådant beslut. Det tredje och sista exemplet handlar om en bil som är felparkerad, vilket 

hindrar sophämtarna från att nå avfallet. Enligt Sheehan så behövs det i denna situation en 

omedelbar tillämpning av de stadgar som uppger att nödvändiga driftsåtgärder måste kunna 

skötas för föreningen och byggnadens löpande förvaltning. Svårigheten ligger häri att flytta 

på den felparkerade bilen, eftersom ingen har individuellt mandat att ta ett sådant beslut på 

egen hand. För detta krävs ett gemensamt beslut taget av föreningsstyrelsen (vilken kan vara 

svår att sammankalla på kort varsel).
89

  

 

Kärnan i resonemanget är att makten i en förening måste delegeras för att det ska gå att på ett 

smidigt sätt hantera situationer såsom de tre ovan nämnda. Det är inte hållbart i längden att 

nödvändiga beslut skall skjutas på, till följd av det som i dagsläget kan klassas som ett väldigt 

byråkratiskt system.  

 

  3.1.4 Ovilja inom föreningen 
Ibland handlar det inte bara om att kunskapen om den fysiska förvaltningen saknas inom 

föreningen. Ofta förekommer även en ovilja att delta, eller helt enkelt en ovisshet om att ägare 

faktiskt har ett ansvar utöver den egna lägenheten. Liksom tidigare nämnt så bildas 

ägarlägenhetsföreningen i samma stund som enheten registreras, och per automatik så blir 

samtliga lottägare medlemmar. Detta kan skapa problem.
90

 

 

Richard Gration, jurist vid Ninth Floor Selborne Chambers i Australien, har utvecklat ett antal 

teorier till varför en ovilja att bidra kan uppstå hos ägare i en ägarlägenhetsförening. Det kan i 

grund och botten handla om ignorans; att inte göra ”någon annans jobb”, som ägaren kan anta 

att skötseln av fastigheten är. Att inte inse sitt eget ansvar. Denna inställning kan i sin tur ha 

sitt ursprung i den avgift man betalar in till sin förening. Ägaren upplever att avgiften 

avlägsnar allt personligt ansvar. En tredje förklaring till ovanstående apati kan vara en känsla 

av maktlöshet. Ägaren kan uppleva maktlöshet på två vis, tror Gration. Ibland förekommer 
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det att byggherren efter färdigställande av byggnaden behåller kontroll över förvaltningen 

under tiden som lägenheter säljs av, vilket leder till ett minskat inflytande för de nya ägarna. 

Maktlöshet kan också uppstå om en inhyrd förvaltare eller vaktmästare är alltför dominant, 

och erhåller fullmakter från flera ägare att agera på egen hand, vilket är vanligt i fastigheter 

där många av lägenheterna ägs av investerare (som exempelvis hyr ut sin lägenhet). Slutligen 

så är även en skev maktbalans en möjlig förklaring för oengagerade föreningsmedlemmar. En 

liten grupp av insatta kan ha varit drivande så pass länge att det är svårt för nya att ”ta sig in”. 

Det kan även vara så att en ägare helt enkelt inte förstår sig på de regler, lagar och riktlinjer 

som är relaterade till just ägarlägenheter. De olika delstaterna i Australien har egna 

myndigheter som ska bistå med information, kunskap och hjälp i dessa lägen, men enligt 

Gration är dessa inte fullt fungerande i samtliga fall, och ibland saknas en systematik i hur 

kunskap distribueras.
91

  

 

Rapporten föreslår fyra metoder till hur ovilja och ovisshet kan hanteras i föreningar, där 

misskötsel och eftersatt underhåll riskerar att förekomma.  

 

- Reglera mängden fullmakter som en person kan ge och få, så att detta inte missbrukas 

av de med starka viljor och som är engagerade.  

- Kräv att de som söker föreningsstyrelse mer än en gång får genomgå obligatorisk 

utbildning i hur föreningar fungerar 

- Utveckla speciella enheter inom lokala myndigheter som sprider kunskap till 

allmänheten angående ägarlägenheter 

- Förstärk trovärdigheten hos de stödorganisationer som redan finns i dessa frågor 

 

Mycket handlar om att tillse att ägarna får den makt de har rätt till, samt att relevant 

information finns lättillgänglig.  

 

  3.1.5 Överåldrade byggnader 
En annan aspekt som har blivit allt mer aktuell i Australien under senare år är byggnader som 

”går på övertid” – fastigheter som blivit för gamla och således är i för dåligt skick jämfört 

med nutida standard. Byggnader som behöver totalrenoveras alternativt rivas och byggas upp 

på nytt i dagens moderna skick, då de har stått under många år. Detta problem har uppstått till 

följd av olika saker, däribland vissa delstaters lagar kring ägarlägenheter som säger att 

upphörande av en ägarlägenhetsförening (och således en ägarlägenhetsenhet) måste ske 

antingen via en ansökan till domstol, eller då samtliga lottägare och eventuella långivare 

enhälligt ger sitt samtycke till upphörandet.
92

 Enligt Property Council of Australia så är en 

annan orsak till fastigheternas höga ålder att där saknas krav på underhållsplaner för 

ägarlägenhetskomplex i dagsläget, vilket leder till att byggnader inte sköts på rätt sätt. Samma 

myndighet har tagit fram en lista med rekommendationer för att hantera dessa problem och 

brister som leder till att ägarlägenheterna och dess byggnader inte håller det skick som de bör. 

Dessa rekommendationer innefattar bland annat punkterna nedan.
93

 

 

- Införande av krav på underhållsplaner för ägarlägenhetsbyggnader 

- Ersätt enhällighetskravet vid upphörande av ägarlägenheter, med en regel som säger 

att inte fler än 25 % av ägarna får motsätta sig upphörandet 
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- Införande av ersättning för att rättvist kunna hantera missnöjet hos dem som motsätter 

sig upphörandet 

- Införande av en förnyelseplanprocess för att assistera ägare och föreningar vid 

upprustning av gamla byggnader, eller återuppförande av nya 

- Behjälpa föreningen att tillsätta en utomstående part att bistå vid upprustandet av en 

ägarlägenhetsbyggnad 

- Införande av riktlinjer för lösning av dispyter vid upprustning av gamla byggnader 

- Tillhandahålla övergångsregler för de ägare som i dagsläget bor i ägarlägenheter, för 

att tillse att de inte drabbas negativt av ovanstående nyinförda regler 

 

Den fallstudie som dessa råd baseras på undersöker situationen i Sydney, men samma 

problem kan antas existera i hela New South Wales och även i andra australiska delstater, 

varpå råden kan menas vara generella. Problemet med för gamla ägarlägenhetsbyggnader har 

uppkommit först på senare tid, eftersom 3D-fastigheter infördes i Australien först på 1960-

talet.
94

 Med andra ord så har de äldsta ägarlägenhetsbyggnaderna redan nått en ålder på cirka 

40-50 år. De byggherrar som konstruerade fastigheterna på 1960-talet kan omöjligt ha 

planerat för den teknologi och utveckling som skulle komma att ske under byggnadens livstid. 

Fokus i rekommendationerna ligger därför i att planera för byggnadernas livscykler, och inte 

bara den inledande fasen.
95

 Problemet ligger även i att de gamla byggnaderna blir dyrare att 

rusta upp allteftersom tiden går, och ju dyrare det blir desto mer benägna är ägarna att skjuta 

på kostnaden och således även på upprustningen. Detta resulterar i en ond cirkel, vilket leder 

till än större svårigheter att hantera situationen.
96

 

 

Två skilda problem måste hanteras; de byggnader som är så pass gamla så att de bör rivas, 

samt de byggnader som kräver akut renovering. Diskussion kring underhållsplaner för 

ägarlägenhetsenheter blir också aktuell i samband med detta, för att undvika fortsatt framtida 

problematik. 

 

  3.1.6 Samverkan mellan social och fysisk infrastruktur 
Ägarlägenhetssystemet är väl etablerat i Australien, men måste liksom andra institutioner 

utvecklas och formas vidare för att anpassas till det moderna samhället. En trend som 

presenterades under 2005 års Strata Conference är de nya etableringar av 

ägarlägenhetsenheter som tenderar att vara alltmer komplexa till sin struktur, och dessutom 

mer omfattande storleksmässigt än tidigare versioner.
97

  

 

Regionala myndigheter inom australiska delstater har enligt rapportförfattaren länge fokuserat 

på ansamling av nybyggnation till redan bebyggda områden, och har på detta sätt begränsat 

urban spridning. De har valt att koncentrera nya etableringar till områden där infrastrukturen 

redan är utbyggd för att på så vis spara pengar genom att slippa en utökning av denna. 

Samtidigt så har den australiska livsstilen börjat röra sig allt längre ifrån från det klassiska 

villaområdet gentemot mer utvecklat sociala bostadsalternativ, såsom flerbostadshus i 

attraktiva områden. Dessa två mönster har tillsammans lett till ovan nämnda trend; att nya 

etableringar av ägarlägenheter är väldigt kompakta, och därmed svårare att hantera ur en 

förvaltningssynpunkt. Det som sker i och med denna typ av lokalisering är delvis att mängden 

lägenheter blir större, men även att sammansättningen av olika typer av fastigheter blir mer 
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komplex. I dessa typer av områden finner man ofta bostäder, kommersiella lokaler, kontor, 

garage, terminaler för transportmedel med mera koncentrerade inom ett och samma område. 

En byggnad som omfattar flera av dessa fastighetskategorier blir svårare att förvalta då det 

kräver koordination och samarbete på en helt annan nivå än vid enklare sammansättningar. En 

manager eller förvaltare måste således ha mycket mer i åtanke än vid en ”renodlad” byggnad 

med enbart ägarlägenheter avsedda som bostad.
98

 Behovet av expertkunskaper ökar med 

byggnadens komplexitet.
99

 Detta kan bli ett problem om behovet överstiger kunskapsnivån.  

 

Rapporten tar också upp den nya trendens direkta effekt på konsumenterna. 

Samhällsplaneringen går allt mer mot en modell där byggnader ska vara av hög densitet och 

nyttja befintlig infrastruktur till fullo, men hur påverkar detta de sociala aspekterna?  Vad 

händer när man gör allt för att bygga en stor, effektiv och marknadsmässig byggnad men utan 

att ta hänsyn till det sociala, och det faktum att människor ska bo vägg i vägg med varandra i 

dessa utrymmen?
100

 Författaren ser denna ”trade-off” som ytterligare ett problem kopplat till 

stora, invecklade fastigheter. En ökad komplexitet i byggandet och uppförandet av 

ägarlägenheter leder således till krav på ökad försiktighet och att fler parametrar måste tas i 

beaktande. Liksom tidigare nämnt så kan det innebära problem om man granskar alla typer av 

ägarlägenhetsenheter på samma vis, oberoende av struktur och storlek.  

 

  3.1.7 Uppdelad förvaltning 
I samma rapport berördes den problematik som kan uppstå i samband med att förvaltningen är 

”uppdelad”. I Australien så använder föreningarna sig i många fall av en body corporate 

manager, en förvaltare som hjälper till att vägleda föreningen och sköta de administrativa 

uppgifterna som berör föreningen och dess verksamhet. Dessutom kan föreningen anlita en 

building eller resident manager som handhar den fysiska förvaltningen; en typ av vaktmästare 

(denna kan också tas in direkt av body corporate managern, som på så vis kan vara ansvarig 

för all typ av förvaltning). Rapportförfattaren Bugden konstaterar att det som riskerar att 

inträffa är att vissa förvaltningsärenden faller mellan stolarna. Detta är en större risk i de fall 

då rollerna är uppdelade och anlitade på ”var sitt håll”. Byggnadsförvaltaren sköter den 

löpande driften, medan uppgifter som är mer extensiva än så och den expertis som kan 

erfordras i större och mer komplexa byggnader helt enkelt faller bort.
101

 Bugden fastslår att 

det som i dessa fall saknas är en facility manager – en person som kan ta ett större ansvar och 

en större roll än den som byggnadsförvaltaren ofta får. Större och mer komplexa byggnader 

och enheter behöver mer än en vaktmästarroll för ett fysiskt godtagbart underhåll. En alltför 

uppdelad förvaltning kan på så vis öppna upp för problem, då man inte ser sambanden mellan 

de olika delarna av en fastighet. Brister kommunikation och samverkan mellan de olika 

delarna av förvaltningen så kan detta innebära att föreningen och byggnaden får lida, på lång 

och kort sikt. Denna diskussion pekar därmed på ännu en parameter som kan bli ett problem i 

samband med större och mer komplexa ägarlägenhetsenheter.  

 
  3.1.8 Finansiering av underhållsåtgärder 
Olikartade lagar och riktlinjer i Australiens skilda delstater bidrar till fler och större skillnader 

än enbart kraven på hur man utformar förening och styrelse. En väsentlig fråga som även den 

regleras olika är den om ekonomiska avsättningar för framtida underhåll. I en presentation 

från konferensen 2007 framhålls att staterna Queensland och New South Wales har krav på att 
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föreningar ska upprätta en avsättningsplan för sådana större underhållsingrepp som kan 

förutspås ske inom de kommande tio åren. Rapporten uppger även att vid aktuell tidpunkt så 

var ett införande av liknande lagar i delstaten Victoria också på väg att ske. I övriga stater, 

Northern Territory undantaget, bedöms de olika föreningarna individuellt i fråga om krav på 

underhållsplaner.
102

 Studeras situationen i dag, år 2011, finns där fortfarande skillnader 

staterna emellan; avsättningar för underhåll är mer eller mindre reglerade i olika stater, och 

kravet på planering är inte lika strikt överallt.
103

 Ett exempel på en stat där kravet på 

underhållsavsättningar är reglerat enligt lagen är i New South Wales där man sedan juli 

månad 2009 har fastställt i Strata Schemes Management Act 1996 att alla 

ägarlägenhetsföreningar i staten skall upprätta en tioårsplan för underhåll av de gemensamma 

utrymmena. Däremot finns ingen straffbarhet kopplat till ett eventuellt lagbrott (en förening 

som förbiser sitt ansvar kan dock få tillrättavisning och order om att upprätta en plan ifall 

denna saknas).
104

 Situationen är därmed något diffus.  

 

Arkcoll, som har författat ovan nämnda presentation samt tillhörande rapport, pekar ut ett 

antal primära och sekundära målsättningar som ligger till grund för kraven på underhåll och 

planeringen av underhåll. Enligt henne så är det fundamentala syftet att se till att byggnader 

med ägarlägenheter förvaltas och tas om hand på ett godtagbart sätt och att de därigenom 

bibehåller accepterat skick. Ytterligare syften med underhållskrav är att upprätta en sund 

föreningsekonomi där kostnaderna fördelas rättvist mellan medlemmarna, för att på så vis 

uppnå harmoni i gemenskapen.
105

 Det må låta enkelt, men verkligheten är dessvärre inte 

sådan. Arkcoll har varit delaktig i frågan om avsättningar för underhåll sedan den först kom 

upp på agendan i Australien kring 1990, och har sett olika metoder för hur det appliceras. Hon 

redogör för- och nackdelar med samtliga finansieringsmetoder som brukats under denna tid. 

Enligt henne finns där tre sätt att finansiera större underhåll. En metod som var den första att 

anammas i Australien går ut på att ta ut avgifter från medlemmarna vid den tidpunkt då 

underhållet krävs.
106

 En annan finansieringsmetod är då föreningen använder sig av lånade 

pengar för att finansiera underhåll (lån som sedan successivt återbetalas av föreningens 

medlemmar). Slutligen den metod som anammas mest – att spara och avsätta medel på 

förhand för att kunna använda när underhållet krävs. 

 

Den grundläggande varianten, att ta ut avgifter vid behov, är lätt att administrera samt har ofta 

visat sig mest kostnadseffektiv.
107

 Olägenheterna är dock många, inte minst relaterat till 

osäkerheten som uppstår hos medlemmarna som i de flesta fall inte kan veta på förhand vilka 

kostnader som kommer att drabba dem och när. En annan överhängande nackdel med denna 

”direkta” metod är att då underhåll ofta måste ske till följd av slitage och andra 

åldersrelaterade faktorer finns det en risk att föreningsmedlemmar betalar för andra, tidigare 

boende. Är planen att bara bo en kortare tid i en lägenhet kan utflyttning ske innan stora 

underhållsåtgärder måste tas, och på så vis får någon annan stå för kostnaden. Slutsatsen blir 

att denna metod, sin effektivitet till trots, troligen leder till dispyter och problem inom 

föreningen vilket kan undvikas genom en mer planerad finansieringsmetod.
108
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Finansiering genom lån är ett lämpligt alternativ i de fall där tillgängliga medel inte är 

tillräckliga då de behövs. En nackdel uppstår ifall flera åtgärdskrävande missöden sker under 

kort tid, varpå föreningen kan få problem att erhålla tillräcklig finansiering. Ännu en nackdel, 

enligt Arkcoll, är att det kan krävas en stor majoritet bland medlemmarna för att ta beslut om 

lån, varpå en stor andel negativa kan bli en bromskloss. Vidare finns där inte så många institut 

i Australien som är villiga att låna ut till ägarlägenhetsföreningar, varpå denna metod kan bli 

svår att få till över huvud taget. Dessa är bara några utav de omständigheter som inverkar på 

möjligheten till underhållsfinansiering genom lån.
109

  

 

Slutligen behandlas metoden med sparande på förhand för framtida underhåll. Denna variant 

finns enligt Arkcoll i tre varianter; sparande via godtycklig summa bestämd av föreningen, 

sparande via godtycklig summa angiven i lagar/riktlinjer eller ett sparande som baseras på en 

prognos om framtida underhållsbehov. Alla tre varianter uppvisar osäkerheter, och kan vara 

resultatet av svåra antaganden. Ett planerat sparande kan således aldrig vara en garanti för att 

det inte kommer att krävas extra tillskott för underhåll i framtiden.
110

 Däremot ser Arkcoll 

tydligt att de föreningar som anammar en modell som innefattar sparande för framtiden ofta 

har bättre förvaltning och underhåll än de föreningar som saknar sparande. Bland annat så 

tillåter sparat kapital att snabbt agera i akuta underhållssituationer. Dessutom påstår Arkcoll 

att det är lättare att få folk att gå med på större åtgärder när ”det redan är betalt”. Det är helt 

enkelt lättare att få medlemmarnas samtycke till att agera, och på så vis erhålles en god 

stämning inom föreningen.
111

 Problem förekommer dessvärre även i de stater där krav på 

underhållsplan finns. Som tidigare nämnt så är det till exempel i New South Wales inte 

straffbart att inte upprätta en plan, trots att det är ett krav enligt lag. Detta gör att många 

förbiser sitt ansvar och inte efterlever de lagar som finns. Och även där en tioårsplan antas 

uppstår problem relaterade till planen. Enligt Arkcoll är många föreningar i tro att de inte 

behöver göra något på tio år framöver, så snart en tioårig plan är fastställd.
112

 Man inser inte 

sitt ansvar att uppdatera och revidera denna plan, trots att samhället omkring kan ändras. 

Kostnader kan öka, tillbud kan ske som tidigarelägger visst underhåll, med mera. Föreningen 

måste se planen som något flexibelt, snarare än hugget i sten.  

 

Uppenbart är att en välplanerad avsättning med en underhållsprognos som grund är det bästa 

sättet att tillse att ägarlägenhetsbyggnader tas om hand, enligt Arkcoll. Eller som hon själv 

uttrycker det, så kan vi ”… löpande betala en liten premie för att säkerställa att vi i framtiden 

inte skall stå inför en epidemi av förfall”.
113

 Hon påpekar också att systemet måste regleras 

och kontrolleras allt mer; pengar som sparas måste avsättas för det ändamål det var tänkt för, 

även i de fall det visar sig att man sparat mycket mer än man trodde (pengar ska med andra 

ord inte spenderas på annat än det var avsett för – en typ av ”karantän” menar Arkcoll). Det 

måste gå att kontrollera hur medel skall avsättas, sparas och spenderas, i relation till en 

underhållsprognos, och denna information skall finnas tillgänglig för alla som funderar på att 

köpa en fastighet som berörs av den specifika avsättningen. Slutligen så menar Arkcoll att 

berörda parter måste utbildas – ägare och potentiella ägare måste få information om hur 

systemet fungerar och om deras respektive ansvar som är kopplat till systemet med 

underhållsprognoser och underhållsplaner.
114
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4 Förvaltning av Sveriges bostadsrätt 
I följande stycke kartläggs några av de vanligaste problemen, samt frågor och svårigheter 

som uppstått i samband med förvaltning av bostadsrätten i Sverige. Underlaget är rättsfall 

och lagtext. Dessutom redogörs de intervjuer som hållits med branschorganisationer om 

bostadsrätten och de frågeställningar som uppkommer angående dess respektive verksamhet. 

Underlaget för frågorna är de artiklar om australisk förvaltning som presenterats, samt de 

problem som redogjorts via litteraturstudien. Intervjuade organisationer: HSB, 

Bostadsrätterna (tidigare SBC) samt Fastighetsägarna Stockholm. 

 

4.1 Litteraturstudie 
Förvaltning av bostadsrätter regleras främst ur aspekten ansvarsfördelning, vilket i sin tur 

styrs via Bostadsrättslagen. Utöver ansvarsfördelning så nämner lagrummen inte mycket om 

hur saker och ting ska hanteras. Det finns inte heller några allmänna rekommendationer att 

tillgå gällande hur en förvaltning bör ske. De stora bostadsutvecklarna och -förvaltarna 

erbjuder föreningar stöd och råd, och har rekommendationer gällande exempelvis 

föreningsstadgar. Några få rättsfall och lagkommentarer har hittats relaterade till förvaltning 

som visar vilka aspekter som kan bli problematiska.  

 

  4.1.1 Tolkning av lagrummen 
Oberoende av om en bostadsrättsförening väljer att sköta förvaltningen på egen hand, eller att 

ta in en professionell aktör, så är det föreningens styrelse som får fatta många av besluten 

gällande ingrepp i fastigheten. I Bostadsrättslagens 9 kap, 15 § så anges hur beslut om 

förändringar bör tas. Paragrafen lyder i sin helhet: 

 

15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark 

skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. 

I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrätsshavares 

lägenhet gäller bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första 

stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).
115

  

 

Lagen anger vilka beslut som bör tas av stämman respektive föreningen, i det fall detta inte är 

reglerat i föreningens stadgar. För att få en bild av grundidén gällande styrelsens ansvar så 

måste uppmärksamhet riktas mot 6 kap i Lagen om ekonomiska föreningar, som antyder att 

styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter.
116

 Denna paragraf antyder 

att beslut om underhåll och reparationer i syfte att upprätthålla fastighetens nuvarande skick, 

inte behöver tas via föreningsstämma utan detta är ett åtagande som styrelsen ska kunna 

besluta om på egen hand. Begreppet ”väsentliga förändringar” kan då antas beröra om- eller 

tillbyggnader på fastigheten som de facto innebär en förändring. Julius med flera har i sin 

lagkommentar till ovanstående paragraf dock poängterat att mindre ombyggnadsåtgärder kan 

tänkas behöva beslutas av styrelsen på egen hand, på samma vis som reparationsåtgärder som 

har stor inverkan på medlemmarnas ekonomiska åtaganden i form av höjda avgifter kan vara 

en fråga att ta upp på föreningsstämma. Resultatet blir att styrelsen behöver stor insikt och 

kunskap för att på egen hand kunna avgöra vilka åtgärder som är av sådan vikt att de bör tas 

på stämma, och vilka som styrelsen själva kan arrangera.
117

 Beslut kan komma att väsentligt 

påverka föreningens medlemmar, oberoende av hur de ingrepp som besluten berör klassas. 

Bedömningen blir en förvaltningsrelaterad utmaning för styrelsen.  
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Rättsfallet RH 1994:28, tar upp en specifik situation i vilken tolkningen av lagrum visade sig 

bli ett problem vid förvaltningen av lägenheter. I Bostadsrättslagens 7 kap, 7 § anges det att 

bostadsrättsinnehavare inte får utföra åtgärder som kan komma att påverka bärande 

konstruktioner, ledningar (el, vatten med mera) eller på annat vis väsentligt förändra 

lägenheten, utan att först ha fått tillstånd från föreningen. Paragrafens andra stycke uttrycker 

dock att föreningen inte får motsätta sig sådant ingrepp om det inte är till ”skada eller 

olägenhet” för föreningen. Detta är ett bra exempel på hur lagrummet kan tolkas på olika vis. 

I det aktuella rättsfallet presenterade innehavaren ”viss skriftlig bevisning” på att tillstånd 

erhållits för att göra om lägenhetens badrum, medan föreningen framhöll att inget tillstånd 

givits. Utöver detta så framhöll parterna, och till slut även beslutande instans, att ingreppet 

ändock inte lett till försämring för föreningen, varpå innehavaren inte blev skyldig att erlägga 

ersättning eller återställa badrummet.
118

 Hade domstolen istället beslutat att det nya 

badrummet faktiskt hade en negativ inverkan hade detta kunnat resultera i en avhjälpning på 

innehavarens bekostnad, eller i värsta fall en avhysning i det fall ingreppet är att betrakta som 

vanvård, enligt rättsfallet. Skulle en handling klassas som vanvård torde det vara ett uppenbart 

fall. Däremot kan det finnas situationer där föreningen och innehavaren helt enkelt tolkar 

”olägenhet” på olika vis. Ett större badrum kan ses som en fördel för den aktuella 

innehavaren, medan en förening kan tolka detta som något negativt i form av minskad 

brukbar yta för annan del av lägenheten, exempelvis. På så vis är lagrummet något icke-

specifikt, vilket i sin tur kan orsaka förvaltningsproblem i form av missförstånd mellan 

förening och enskild medlem. 

 

Vid stiftandet av 1991 års Bostadsrättslag förekom en diskussion kring vad som kan innebära 

en ”väsentlig förändring” när det gäller förvaltning av bostadsrätter och dess utrymmen. Man 

menade då att det som ska vara avgörande för vad som faller in under begreppet ”väsentligt” 

ska inte vara åtgärdens kostnad, utan dess art ska vara det enda av betydelse i denna 

tolkningsfråga.
119

 Huruvida detta hjälper eller stjälper den redan svåra tolkningen är osagt. 

 

  4.1.2 Tillgänglighet gemensamma utrymmen 
För att föreningen ska kunna sköta förvaltningen av det gemensamma; stammar, fasader och 

tak med mera, så måste dessa vara lättillgängliga och den relaterade förvaltningen kunna ske 

utan att medlemmarnas trivsel uppoffras.  

 

Ett exempel på vikten av tillgänglighet är illustrerat i rättsfallet RH 2010:76. I detta fall hade 

bostadsrättsföreningen tidigare tillgång till vindsutrymme som i sin tur fungerade som 

passage till byggnadens tak. Denna passage nyttjades vid de tillfällen då taket skulle röjas på 

snö och dylika arbeten utföras. År 1990 färdigställdes och såldes bostadsrätten till en nyinredd 

vindslägenhet i aktuellt vindsutrymme. Detta medförde problem för föreningen att nå 

byggnadens tak, då de nyinflyttade inte samtyckte till genompassage. Enligt 

Bostadsrättslagens 7 kap, 13 samt 12 a §§ så har föreningen rätt att få tillträda aktuell lägenhet 

för tillsyn eller arbetsutförande, men enbart om detta hänförs till lägenheten i sig. Problemet 

blir då hur behovet av att använda enskilda lägenheter för att kunna utföra nödvändiga arbeten 

som hänför sig till gemensamma ytor/ansvar (såsom tak) ska hanteras. Enligt rättsfallet så ska 

Bostadsrättslagen ses som en skyddslagstiftning för den enskilde bostadsrättsinnehavaren, 

varpå bestämmelser i stadgarna som går utöver det som sägs i Bostadsrättslagen gällande 

medlemmens förpliktelser ska anses utan verkan. Slutsatsen blev att innehavaren inte var 
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skyldig att lämna föreningen företräde, varpå ansvaret fortsatt ligger på föreningen att sköta 

taket, fast då finna en annan lösning än att gå via lägenheten.
120

  

 

I denna frågeställning blir lägenheternas utformning samt tillgängligheten till de 

gemensamma utrymmena av största vikt för att förvaltningen av gemensamma ytor och 

funktioner skall kunna skötas av föreningen utan olägenhet för de enskilda medlemmarna. I 

fallet nybyggnation måste detta tas i beaktande av planeraren/byggherren, och vid ombyggnad 

är detta en planeringsfråga som faller på föreningen.  

 

4.2 Intervjuer 
Vid kartläggning av den svenska bostadsrätten och dess förvaltning har, utöver ovanstående 

litteraturstudie, intervjuer genomförts med representanter från rikstäckande 

bostadsrättsorganisationer. Då dessa aktörer är väl insatta i olika skeden av en byggnads samt 

en förenings liv, är förhoppningen att de skall kunna ge en bra bild av vad som brukar vara 

stora frågeställningar, dilemman och problem ur förvaltningssynpunkt. Förhoppningen är 

även att få en bild av vad som fungerar bättre, och hur man kan hantera de problem som 

ibland uppkommer i föreningar. De problemområden som upptäckts i utlandet har bland andra 

legat till grund för intervjuerna, i hopp om att kunna ringa in förvaltningsproblem som 

förekommer på fler än ett ställe. I bilagan till denna rapport finns en version av det underlag 

som användes av intervjuaren vid intervjutillfällena. På grund av tidsbrist hanns inte alla 

ämnen diskuteras vid samtliga tillfällen – fokus hamnade på de ämnen som ansågs mest 

angelägna för den specifika organisationen.  

 

  4.2.1 HSB Stockholm 
HSB är Sveriges största bostadskooperation som består av 31 stycken regionala HSB-

föreningar. En av dessa är HSB Stockholm. HSB Sverige har 548 000 medlemmar, och 3 900 

bostadsrättsföreningar.
121

 Intervjuperson på HSB Stockholm är Lena Lindgren, Områdeschef 

Fastighetsförvaltning. 

 
Ett gemensamt problem för den australiska ägarlägenheten och den svenska bostadsrätten som 

påpekades tidigt i intervjun med Lindgren är okunnigheten hos dem som köper och flyttar in. 

Vare sig det är en australisk ägarlägenhet eller en svensk bostadsrätt så är människor inte så 

införstådda som de bör vara; de vet helt enkelt inte vad det är som de har köpt, ej heller vilka 

rättigheter och skyldigheter som är kopplade till köpet. Som redan nämnt så är det i Sverige 

vanligt att folk säger sig ha ”köpt en lägenhet” när det egentligen handlar om en bostadsrätt. 

Vidare så har folk svårt att skilja på vad som är föreningens ansvar, och vad man har för 

ansvar som boende. Gränsdragningen kan vara tydlig i lagar och stadgar, men den boende har 

kanske inte tillgodogjort sig denna information.  

 

Ansvarsfördelningen leder vidare in på frågan om föreningsstyrelsen, och dess ansvar. En risk 

som Lindgren tror finns i samband med den svenska bostadsrätten och specifikt kopplat till de 

individer som sitter i styrelsen, är att vissa tar tillfället att agera helt och hållet ur ett 

egenintresse. En styrelsemedlem kan exempelvis propsa på vissa ändringar eller agerande från 

styrelsens sida för att på så vis gynna sina egna intressen. Det kan till exempel handla om en 

småbarnsförälder som insisterar på ett så kallat barnvagnsrum, eller kanske en ”snål” person 

som gör allt för att hålla avgifterna på en så låg nivå som möjligt. Är den egocentriska 

individen tillräckligt stark finns då en risk att denna ”kör över” resten av styrelsen, vilket kan 
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skada föreningen i slutändan. Låter man de medlemmar som driver sina egna frågor starkast 

ta överhanden, finns en risk att fastighetens långsiktliga välmående hamnar längre ned i 

prioriteringsordningen när detta egentligen skall vara styrelsens huvudfokus. Detta 

förekommer dock inte i någon större utsträckning, enligt Lindgren.  

 

Lindgren ser däremot inga svårigheter i att få folk att engagera sig. Trots att frivilligt 

engagemang i en föreningsstyrelse måhända inte står högst på individers agenda, så upplevs 

inga större problem att få folk att involvera sig när det väl behövs. En viktig komponent för 

att detta ska fungera så bra som möjligt är en driftig valberedning, som kan värva och 

inspirera till engagemang. Ett nämnt problem i Australien var att engagemang ibland hotas av 

individer som utnyttjar fullmakter för att ”samla makt”. Detta problem förekommer inte i 

samma utsträckning i Sverige, bland annat då styrelsen har större mandat att agera på egen 

hand snarare än att majoriteten av alla beslut tas via föreningsstämmor. I de fall beslut tas på 

föreningsstämma så får ombud inte företräda fler än en person, man får med andra ord bara 

besitta en fullmakt som ombud vid svenska bostadsrättsföreningar.   

 

Som ovan nämnt, har styrelsen stor makt att agera i föreningens ställe. Till exempel så får 

styrelsen besluta om avgiftshöjningar helt på egen hand, utan att ta upp det på 

föreningsstämma. Kraftiga höjningar kan ibland vara nödvändigt, om det kommer en ny 

styrelse som måste bearbeta problem som en tidigare styrelse inte hanterat. En tidigare 

styrelse kan ha haft som mål att hålla nere avgifterna, på bekostnad av fastighetens skick. När 

den nya styrelsen upptäcker det eftersatta underhållet kan detta kräva stora avgiftshöjningar 

för att den nya styrelsen ska han en möjlighet att agera i den fråga som den tidigare styrelsen 

lämnat. Ännu en gång berörs faran med egocentriska medlemmar i en styrelse. Agerar 

styrelsen för egen vinning kan det komma att slå tillbaka.  

 

Stor del av mötet med HSB kom att handla om Bostadsrättslagen. Är den för otydlig, och i så 

fall hur skall man hantera denna otydlighet för att undvika problem och dispyter? Enligt 

Lindgren så kan det tolkas så som att Bostadsrättslagen sätter ramverket, de grova dragen, för 

hur saker ska skötas och hanteras i en förening. Som exempel menas Bostadsrättslagens 9 

kapitel 5 §, där minimikravet för föreningens stadgar anges i form av tolv punkter.  Detaljerna 

regleras sedan (förhoppningsvis) vidare i föreningens stadgar, vilket ger varje förening 

möjlighet att sätta sin egen prägel och säga sitt om hur man vill att saker ska se ut. Ju 

utförligare stadgar, desto mer finns det för föreningens medlemmar och framförallt för 

styrelsen att orientera sig efter. Speciellt ansvarsfördelningen inom föreningen bör finnas i 

stadgarna, för att undvika diskussioner och dispyter. Det fundamentala med stadgarna är att 

dessa är antagna av stämman, vilket innebär medlemmarna, och därmed utgör stadgarna ett 

tydligt ramverk för styrelsen att rätta sig efter medlemmarnas åsikter. Här gör Lindgren en 

jämförelse med europeiska ägarlägenheter, där stadgarna i många fall troligen inte har samma 

betydelse. Utan detta regelverk är tendensen större för juridiska tvister, eftersom man inte har 

samma regelverk att följa sig efter.  

 

En nackdel med stadgarna i svenska bostadsrättsföreningar är att de inte alltid är så utförliga 

som de skulle kunna vara. I Bostadsrättslagens 9 kapitel finns redogjort vad som minst ska 

ingå i en bostadsrättsförenings stadgar. Utöver detta är det upp till föreningen vad som skall 

stå med, i form av ansvarsfördelning, hantering av beslut med mera. En jämförelse kan här 

göras mellan Bolagsverkets standarder och HSB:s normalstadgar. Bolagsverkets stadgeförslag 

är mycket mer otydligt än de som rekommenderas av en bostadsrättsorganisation såsom HSB, 

enligt Lindgren. De senare är delvis formade utefter vanliga problem och frågeställningar, och 

kan på så vis användas för att reglera svåra saker i förhand innan de hunnit bli problem och 
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orsaka dispyter inom föreningar.
122

 Med otydliga stadgar menar Lindgren att man bygger in 

problem, och påpekar att framtida svårigheter undviks lättare genom att ha tydliga stadgar 

som grund. HSB:s normalstadgar innebär bland annat krav på underhållsplan samt krav på att 

en ledamot från HSB skall sitta i föreningens styrelse för att agera stöd, bollplank och 

informationskälla. Även fördelningen av ansvar mellan bostadshavaren och föreningen är 

tydlig i dessa normstadgar. Det som är inlagt i stadgarna är sådant som HSB erfar att en 

förening måste ha för att fungera tillfredsställande. Utöver detta har HSB inget omedelbart 

inflytande på föreningen.  

 

Utförliga stadgar innebär att styrelsen har medlemmarnas samtycke från början, att ta vissa 

beslut. Som nämnt i litteraturstudien så är emellertid definitionerna av ”väsentlighet” samt 

”drift” och ”underhåll” ibland svårtolkade, vilket kan leda till svåra avvägningar för styrelsen 

inför vad som kan göras direkt och vad som måste beslutas om via en föreningsstämma. 

Lindgren förespråkar att man tar upp allt med medlemmarna som kan tänkas bli problematiskt 

i efterhand. Det är säkrare att ta upp en fråga om kostsamma ageranden än att möta 

efterföljande problematik. Handlar det om en styrelse som inte kan göra denna avvägning, 

kan detta innebära bekymmer. Inte minst om det berör avtal med utomstående aktörer. En 

försening i detta skede på grund av negativa reaktioner från medlemmarna kan leda till 

skadestånd och ekonomiska följder.  

 

Vidare jämförelse med förvaltning i Australien ledde diskussionen in på byggherrens roll i det 

inledande skedet. Det australiska problemet med byggherrar som behåller makten efter 

färdigställande förekommer inte i HSB, eftersom byggnaden överlämnas vid färdigställande. 

Däremot skulle man kunna förbättra kommunikationen parterna emellan för att förenkla 

framtida förvaltning. Enligt Lindgren så finns det förbättringspotential inför framtiden, för 

både beställare och utförare av projekten, för att tillse att produktionen resulterar i ett bra 

förvaltningsobjekt.  

 

Ett avslutande problem som har upplevts i Australien och som togs upp under intervjun är då 

vissa förvaltningsdimensioner faller mellan stolarna, när olika delar av förvaltningen 

(administrativ, teknisk, med mera) tas om hand av olika personer som inte kommunicerar med 

varandra. På HSB så bildas en kundgrupp när en kund köper tjänster. Denna kundgrupp består 

av olika personer med olika funktioner som tillsammans jobbar för de olika delarna av 

förvaltning som kunden beställt. Dessa utförare bildar en grupp där dialogen är en 

grundläggande komponent. I denna konstellation är det vanligt att förvaltaren, den ledamot 

som sitter i styrelsen, blir en form av talesman och fungerar som en brygga mellan föreningen 

och kundgruppen. På så vis kontrollerar man att allting hänger ihop och hanteras i symbios.  

 

  -  Summering 
Efter mötet med HSB Stockholm står det klart att stadgarnas roll i det svenska 

bostadsrättsystemet är av hög betydelse, och avgörande för vad som kan komma att bli 

problematiskt i framtiden. Är stadgarna otydliga är risken stor att förvaltningen blir 

problematisk längre fram. Det faktum att där finns organisationer som kan bistå med hjälp 

underlättar också för föreningar att ta vissa beslut från början, för att främja hanteringen av 

framtida situationer. Det svenska systemet innebär också att styrelsen har mycket makt. Detta 

förenklar för vissa beslut, medan det kan innebära problem i det fall då lagtexten är 

svårtolkad. Dessutom kan där bli problem i de fall där styrelsemedlemmarna agerar ur egna 
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 För att en bostadsrättsförening skall få ingå medlemskap i HSB krävs bland annat att dess normalstadgar 

antas 



 

36 

intressen. På lång sikt kan det skada fastighetens skick, och därmed påverka medlemmarna 

ekonomiskt. Ageranden ur egenintressen är ovanliga, men det händer att det förekommer.  

 

Ännu ett problem som berördes ut är kommunikationen och samspelet mellan byggherre och 

förvaltare i fråga om framtida förvaltning. God dialog mellan byggherre och förvaltare kan 

förenkla den framtida skötseln och förvaltningen redan i inledande skeden. Samarbetet mellan 

olika medverkanden i förvaltningen är en stor fördel, och förebygger problem med att vissa 

aspekter glöms bort. Genom en bra dialog, och inte minst en erfaren representant i styrelsen, 

kan problem upptäckas på ett tidigt stadium. Ledamoten har vårdplikt gentemot styrelsen och 

föreningen. 

 

  4.2.2 Bostadsrätterna (f.d. Bostadsrättsföreningen SBC) 
Bostadsrätterna, före detta Bostadsrättsföreningen SBC, är en rikstäckande organisation med 

6 000 bostadsrättsorganisationer som medlemmar. Organisationen bildades 1921, och är 

Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation. 

 

Intervju skedde med Bostadsrätternas VD Göran Olsson. Det kom att handla mycket om 

jämförelsen mellan bostadsrätten och ägarlägenheten ur olika perspektiv. Olsson har studerat 

och behandlat frågan under en tid, och har god insikt i hur upplåtelseformerna skiljer varandra 

åt. Mötets huvudfråga var dock bostadsrätten, och diskussionerna berörde en hel del om 

styrelser i bostadsrättsföreningar och deras ansvar respektive skyldigheter gentemot 

föreningen. Olsson inledde mötet med att nämna en artikelrubrik som han noterat för en tid 

sedan i samband med införandet av ägarlägenheter, som påstod att ett köp av en ägarlägenhet 

innebär att man ”slipper föreningen”. Han säger att många människor verkar har fått fel 

uppfattning, och att en samfällighetsförening liksom en bostadsrättsförening kan innebära 

mycket jobb, dispyter och ansvarsfördelningar som begär medlemmarnas delaktighet.  

 

Olsson upplever att det system vi har i den svenska bostadsrätten i dag leder till väl 

omhändertagna fastigheter. Han ser att styrelsen med den makt de besitter fungerar som 

någon form av filter som bidrar till att fastigheten omhändertages på ett bestämt vis, och att 

rätt frågor tas upp på agendan. Styrelsens makt innebär bättre underhåll av fastigheten. 

Makten kan dock även ses som en nackdel, i de fall då styrelsen utnyttjar den på ”fel” sätt. 

Som exempel så kan en styrelse med en viss typ av individer kan försvåra vissa situationer, 

och som exempel nämner han överlåtelser. I frågan om okunnighet inom föreningar, är 

Olsson förstående gentemot styrelser och föreningar, och påpekar att de krav som man som 

medlem kan ställa på sin förening är i grund och botten inte mer än att de ska vara allmänt 

kloka, och utöva någon form av sunt förnuft i sina roller som ledamöter. Detta är också viktigt 

då man tänker att de ska ta beslut som berör grannar. Den sociala faktorn får ibland ge vika 

för fastighetens bästa, och ledamöter bör ta beslut för fastighetens bästa även om detta innebär 

att genomföra något som den bästa grannen kanske inte håller med om. Olsson menar att 

tillgänglig utbildning är ett bra sätt att motverka okunnighet, och ser ett stort intresse för 

utbildningar som ges i dag.  

 

Vad gäller den fysiska förvaltningen, och den därtill hörande uppdelningen av enskilt och 

gemensamt som i slutändan definierar förvaltningens ramar, så menar Olsson att väl 

strukturerade, utförliga och uppdaterade stadgar kan underlätta mycket. Detta är dock ingen 

garanti för att ansvaret blir en självklarhet den dagen något ändå händer. Vattenskador är ett 

av de allra vanligaste problemen enligt Olsson, och frågan handlar ofta om skadestånd och 

vem som ska betala vad. Ännu en ansvarsfördelningsfråga som är omstridd, handlar om 

grenrören i stammar. Stamrören som leder upp till våningsplan faller naturligt under 
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föreningens gemensamma ansvar, men enligt Olsson så är grenrören en ny fråga som är 

osäker och skulle behöva ett förtydligande i lagstiftning eller stadgar för att undgå att bli ett 

problem. Med andra ord så finns där fortfarande otydligheter i vissa frågor, trots att 

upplåtelseformen existerat under en längre tid. Liksom andra organisationer så har 

Bostadsrätterna egna stadgenormer. Men som påpekat så kan även utförligt gjorda stadgar 

leda till tolkningsfrågor i vissa fall. Det är helt enkelt omöjligt att täcka alla möjliga fall, 

dispyter och situationer i en uppsättning stadgar.  

 

Ett ärende som är relaterat till den om teknisk förvaltning är frågan om underhållsplaner. 

Långsiktlig underhållsplanering är en företeelse som blir allt vanligare i 

bostadsrättsföreningar, enligt Olsson. Han påpekar även att en av de främsta fördelarna med 

utförliga underhållsplaner för fastigheter är att de kan fungera som en kunskapsåterföring 

mellan olika styrelser. Vid ett styrelseskifte kan underhållsplanen ses som ett verktyg för att 

ge icke insatta en inblick i det aktuella läget, vad som har gjorts och vad som behöver ske ur 

underhållssynpunkt.  

 

Något som kan tänkas vara ett problem både vid ägarlägenheter och vid bostadsrätter är 

byggherrar som bygger billigt och praktiskt, utan att ta framtida förvaltning och långsiktighet 

i beaktande. Detta problem har nämnts tidigare i samtal med HSB; hur ett bristande 

förvaltningstänk vid produktionen kan leda till problem i framtiden. (I fallet med en beställare 

kan detta förebyggas genom att föra tydlig dialog med byggherren från början. Svårare är det 

att kontrollera i det fall byggherren initierar bygget själv.)  

 

I en bostadsrättsförening är det vanligt att ta lån när större ingrepp ska ske, istället för att 

markant höja rådande avgifter. Bostadsrättsföreningar har även möjlighet att ”tjäna” pengar 

genom lönsamma affärer. Ett exempel är att inreda ett tidigare oanvänt vindsutrymme och 

sälja som ny lägenhet i föreningen. Detta ger ett tillskott till föreningen som inte skulle gå att 

få till på samma vis i en ägarlägenhetsfastighet, menar Olsson.  

 

Olsson håller med om att det finns en del otydlighet och tolkningsproblem vid 

bostadsättsfrågor. Däremot så har en styrelse en ekonomisk skyldighet gentemot sin förening. 

Det saknas dock tydliga gränsdragningar angående detta ansvar, och inga angivna maximala 

summor som anses ”okej” att besluta om. En föreningsstyrelse skulle rent praktiskt kunna 

besluta om en investering på miljonbelopp utan att ta upp frågan inför medlemmarna på en 

stämma. Detta händer dock väldigt sällan, bland annat till följd av ovan nämnda ”sunda 

förnuft”. Olsson nämner också problemet med ”generationsplundring”, som kan ses som det 

motsatta mot vad som diskuterades hos HSB där nya styrelser måste höja avgifterna för att 

”täcka upp” hål från tidigare styrelsers förvaltning. Generationsplundring innebär istället att 

en ny styrelse träder in och spenderar föreningens sparade pengar som var menade för något 

annat ändamål. I detta fall blir underhållsplanen ett informativt verktyg, då en ny styrelse får 

möjlighet att uttyda vad dessa avsatta pengar ursprungligen var menade för.  

 

Om föreningsmedlemmarnas okunnighet så påpekar Olsson att köpare av bostadsrätter är för 

dåligt pålästa. Som köpare har man en undersökningsplikt som många vet om (och ofta nämns 

denna även i mäklardokument vid lägenhetsvisningar), vilket gör att de flesta som planerar att 

köpa en bostadsrätt gör en grundlig undersökning av den fysiska lägenheten. Att undersöka 

föreningen är mer ovanligt. Styrelse, stadgar, ekonomi och underhållsplaner är bara några av 

alla de saker som kommer att påverka medlemmen efter inträde i föreningen. Ändå har 

väldigt få människor förståelse, eller ens vetskap om dessa poster. Olsson påpekar även att 

som köpare av en bostadsrätt så ”ärver man situationen som den är”. Är man då dåligt insatt, 
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samt understår sig att läsa på om den specifika förening som man träder in i, så har man bara 

sig själv att skylla.  

 

  - Summering 
Mötet med Göran Olsson på Bostadsrätterna bekräftade en hel del av det som diskuterats med 

övriga intervjupersoner. Okunnighet är ett problem, men engagemanget är stort vilket kan ses 

när utbildningar gång på gång blir fullbokade. Att styrelsen har mycket makt kan vara både 

positivt och negativt, men i stort sett så har detta lett till väl omhändertagna byggnader. 

Styrelsen kan ta nödvändiga beslut och tillse att saker händer. Däremot finns risken med 

egenintressen.  

 

Tolkning av lagrum är en svårighet även enligt Bostadsrätterna, men vikten av sunt förnuft 

betonas. Generationsplundring och andra ekonomiska risker relaterade till förvaltning kan 

underlättas med hjälp av ekonomisk planering och underhållsplaner, något som verkar öka 

bland föreningar i dag. Även vikten av en god dialog med byggherrar påpekades av Olsson.  

 

Olsson nämnde vattenskador som ett av de vanligaste problemen inom föreningar. Även 

rörstammar diskuteras i föreningar. Detta styrker Olssons kommentar om att alla möjliga 

problem inte går att reglera eller ”lagstadga bort”. Problem och frågeställningar kommer alltid 

att förekomma till viss grad. Dokumentation för att reglera allt förvaltningsrelaterat skulle bli 

alltför omfattande.  

 

  4.2.3 Fastighetsägarna Stockholm 
Branschorganisationen Fastighetsägarna finns i hela Sverige i form av regionala kontor. 

Fastighetsägarna Stockholm har cirka 6 000 medlemmar, varav ungefär hälften består av 

bostadsrättsföreningar. I resten av landet ser det i stort sett annorlunda ut; i de flesta regioner 

är hyresrätten och dess fastighetsägare en större medlemsandel än bostadsrättsföreningar. I 

Stockholm är bostadsrätten mer förekommande än i resten av landet. Något som präglar 

Fastighetsägarna Stockholms medlemsföreningar är storleken; det handlar i de flesta fall om 

små föreningar, ibland med enstaka fastigheter. Per Forsling, som är förvaltningsutvecklare på 

Fastighetsägarna Stockholm, påpekar att många aspekter av förvaltning är desamma för 

hyresrätter och bostadsrätter. Han tillägger snabbt att där även finns stora skillnader som 

hänför sig till respektive upplåtelseform. Deltog på mötet gjorde även Katarina Tunhammar, 

t.f. verksamhetsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm. 

 

Fastighetsägarna har, liksom HSB, Bostadsrätterna och Riksbyggen, utvecklat egna 

stadgenormer som stöd för sina medlemmar. Diskussionerna med Forsling och Tunhammar 

ledde in en del på stadgarna och deras vikt och betydelse för föreningar. Forsling poängterade 

att vissa problem gällande ansvarsfördelning kan uppstå extensiva stadgar till trots. Några av 

de exempel som han pekade på specifikt är då det handlar om relining (stamrenoveringar) och 

om balkongbyggen. Att dra gränsen mellan enskilt och gemensamt ansvar är inte alltid lätt. 

Forsling menar att det i vissa fall kan vara svårt att tolka stadgarna inför nya ingrepp. 

Tunhammar tillade att vissa föreningar har en tendens att hålla fast vid förlegade stadgar, och 

att dåligt uppdaterade stadgar också kan innebära problem i sig. Liksom samhället ständigt 

utvecklas måste även stadgarna anpassas och revideras emellanåt. Nya lagar, utvecklad teknik 

eller annat externt kan göra att stadgebestämmelser blir inaktuella.  

 

Forsling och Tunhammar ser båda problem med medlemmar som prioriterar sina egna 

intressen före föreningens och fastighetens långsiktliga välmående. De ser även problem med 

att få folk att engagera sig och söka styrelseposter. Detta reste en mer djupgående fråga om 
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engagemang i allmänhet. Hur benägen är dagens svenska genomsnittsperson, den så kallade 

”medelsvensson”, att engagera sig i föreningar i allmänhet och i bostadsföreningar i 

synnerhet? Finns villighet att engagera sig om det är något man verkligen månar om, eller har 

människor blivit för vana att köpa tjänster? Tror de som bor i bostadsrätt att eventuella krav 

på dem försvinner i samband med att man avlägger sin avgift? Problemet har visat sig finnas i 

Australien och kan mycket väl tänkas ha en motsvarighet här i Sverige.  

 

Diskussionen om engagemang ledde vidare på frågan om hur en styrelse bör se ut. Hur ska 

man få folk som är medlemmar i en förening att ta steget och söka styrelseposter? Styrelser i 

svenska bostadsrättsföreningar har mycket ansvar, ibland mer än de själva vill. Hur ska man 

se till att detta ansvar tas på allvar och att personer som söker vet vad de ställs inför? Hur kan 

en styrelse vara uppbyggd för att fungera optimalt? Frågan kan även omformuleras; är det 

möjligt att förenkla valet att engagera sig i en föreningsstyrelse? I dagsläget är det enligt 

många svårt att få folk att ta poster i en styrelse, och i vissa fall är det nästan påtvingat. Skulle 

det vara möjligt att organisera om strukturen från grunden, för att förenkla 

ansvarsfördelningen? Forsling presenterade en nytänkande idé angående detta vilken handlar 

om att se föreningen mer som ett företag, där det skulle finnas en styrelse och en VD. VD:n 

kan på så vis bli avlönad för att ta ett större ansvar för det löpande, och för att vara ytterst 

ansvarig för att utföra det som styrelsen beslutar om. På så vis så skulle där finnas en tydlig 

roll som i sammanhanget antar det förvaltningsrelaterade ansvaret. Denna diskussion ledde in 

på dagens situation, där styrelsen är ytterst ansvarig för den löpande förvaltningen. I Sverige 

så finns det en styrelseansvarsförsäkring som är kopplad till föreningens försäkring. Däremot 

så finns det vissa dimensioner av ansvaret som ändå kan leda till hårda straff om de åsidosätts. 

Eftersatt snöröjning som leder till fallande istappar och isblock är ett problem inte minst i 

Skandinavien, vilken hanteras strängt om det leder till missöden.  

 

Fastighetsägarna har ett omfattande utbildningsutbud som är tillgängligt för medlemmar och 

andra. Kurserna behandlar ämnen såsom ombyggnad, energieffektivisering, styrelsearbete 

med mera.
123

 När jag frågade representanterna vad de själva tror om ett av de förslag som har 

sitt ursprung i de australiska rapporterna – förslaget om att reglera utbildning och göra det 

obligatoriskt för styrelsen eller för alla som berörs av upplåtelseformen att genomgå någon 

form av utbildning eller informationsförmedling – så får jag ett enhälligt svar. Både Forsling 

och Tunhammar tror att man bör lagstifta om så lite som möjligt, och istället skapa incitament 

för dem som väljer att engagera sig att faktiskt utbilda sig. Tankar om någon form av 

”styrelsecertifikat” skulle kunna vara en idé. Att lagstifta om utbildning riskerar att resultera i 

en ”storebror ser dig” -känsla, enligt Forsling.  

 

I frågan om engagemang, erfarenhet och villighet att agera i en förening är det intressant att se 

hur länge individer tenderar att sitta som ledamöter i sina respektive föreningsstyrelser. Hur 

stor är omsättningen på folk, och hur frekvent? Som Lena Lindgen på HSB nämnde så tar det 

ett tag att komma in i sin roll som ledamot, och förstå sitt ansvar. En hög omsättning kan även 

minska risken för att en samling mindre kompetenta ledamöter sitter en längre period och på 

så vis sätter krokben för sina efterträdare som sedan måste rätta till efter dem genom mycket 

arbete och höjda avgifter. Fastighetsägarna Stockholm har år 2009 låtit genomföra en 

omfattande enkätundersökning bland sina medlemmar, och kan presentera statistik som visar 

att den genomsnittliga styrelseledamoten troligen har en del erfarenhet att 

föreningsengagemang; 38 % av de tillfrågade ledamöterna svarade att de hade 5-10 års 

erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsförening. Enbart 4 % svarade ett år eller mindre. 
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Detta pekar på ett samband mellan engagemang och erfarenhet.
124

 Kanske är det så att 

personer som har ”varit med förr” har en tendens att engagera sig igen. Dessa siffror kan även 

indikera att individer sitter kvar i samma styrelser en längre tid (undersökningen nämnde dock 

inget om ifall erfarenheten nödvändigtvis hänförs till nuvarande styrelseengagemang).  

 

Samma undersökning pekar på att mer än en tredjedel av ledamöterna, närmare 36 %, anser 

att renovering och underhåll av fastigheten tar allra mest tid av det samlade styrelsearbetet. 

Löpande skötsel och föreningens ekonomi tar ansågs av 25 % respektive 22 % ta mest tid 

(notera: flera svar möjliga i denna frågeställning).
125

 Dessa tre aspekter är alla relaterade till 

den fysiska förvaltningen och resultaten indikerar att förvaltning är en tidskrävande och 

invecklad fråga som begär mycket av styrelsen. De områden som ansågs vara svårast att 

hantera för styrelsen var större renoveringsprojekt, samt att hitta nya styrelseledamöter. Kan 

det vara så att individer med erfarenhet är villiga att ta på sig styrelsearbete när ingen annan 

går att finna? Är det därför de flesta i styrelser har några års erfarenhet av liknande arbete 

(samband med tidigare siffror). Slutligen så undersöktes även vad medlemmarna fann av 

störst vikt från organisationens sida; vad ska Fastighetsägarna Stockholm fokusera på då de 

driver sina frågor? En stor del ansåg att frågor om juridik och lagstiftning är viktigast
126

, 

vilket direkt går att anknyta till tidigare litteraturstudie som behandlar svårigheten att tolka 

lagstiftning och begrepp i lagrum. 

  

  - Summering 
Alla problem inte går att förhandla bort via lagrum och stadgar. Problem och dispyter 

kommer alltid att uppstå i mer eller mindre omfattning där människor ska enas och 

gemensamt omhänderta ting. Kopplat till detta är bland annat det tidigare nämnda problemet 

relaterat till tolkning, samt det faktum att många av organisationens medlemmar anser sig 

behöva hjälp och stöd i juridiska frågor. Hur vissa saker skall tydas är således ett problem i 

dagens förvaltning. Tunhammar nämnde även problemet med uppdatering; gamla stadgar som 

hänger kvar och därmed inte möter dagens krav och samhället såsom det har utvecklats. Ännu 

en gång blir vikten av tydliga stadgar belyst.  

 

Tunhammar påpekade även att även mentaliteten i bostadsrättsbranschen kan ha anpassat sig 

till dagens samhälle i den mån vi numera ofta kan ”köpa tjänster”; att problemet med 

bristande engagemang kan handla om att folk tror sig kunna betala av sitt ansvar i samband 

med avgiften till föreningen. Detta problem har upptäckts i Australien och kan mycket väl ha 

en svensk motsvarighet. Stor del av styrelseengagerade har visat sig ha en del erfarenhet, 

enligt Fastighetsägarna Stockholms enkät från 2009. Kanske är dessa personer mer 

införstådda med innebörden, och vet att det inte går att betala av sitt ansvar som boende.  

 

Att som Fastighetsägarna Stockholm, utföra undersökningar kring medlemsföreningarna och 

dess styrelser, kan vara ett bra sätt att bättre förstå hur en styrelse arbetar och varför. Att 

skapa bättre förståelse för föreningarnas utformning gör det lättare att se på vilket sätt dessa 

behöver hjälp och stöd, och att veta hur mycket de själva förstår av det ansvar de åtagit sig. 

Fastighetsägarna erbjuder sina medlemmar utbildning, men Forsling och Tunhammar ser inte 

något positivt i att reglera utbildningen och på så vis göra den obligatorisk. Att istället skapa 

incitament för att lära sig mer är enligt dem ett mycket bättre sätt att motivera till ökad 

kunskap.
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5 Förvaltning av Sveriges ägarlägenhet 
I följande stycke kartläggs några av de förvaltningsrelaterade frågeställningar som 

uppkommit vid de fåtal förrättningar som skett i Sverige under den tid då ägarlägenheter 

existerat som upplåtelseform. Underlaget är examensarbetet Reglering av enskilt och 

gemensamt vid ägarlägenhetsförrättningar – En analys av de två första årens praktiska 

tillämpning av Per Knut Karlsson vid Högskolan Väst från våren 2011. Empirin utgörs av en 

intervju med Anders Olsson, projektledare vid ett pågående ägarlägenhetsbygge i Västerås. 

Underlag för intervjun är de artiklar om australisk förvaltning som presenterats, samt de 

problem som upptäckts vid förvaltning av den svenska bostadsrätten. 

 

5.1 Litteraturstudie 
Under utvecklingen, framtagandet och införandet av den nya upplåtelseformen i Sverige så 

har olika syften, fördelar, nackdelar och de nya aspekter som är kopplade till ägarlägenheten 

utvärderats ett flertal gånger, av både myndigheter, forskare och högskolestuderande. Bland 

annat så genomförde regeringen en utredning av ägarlägenheten år 2002, redan innan 3D-

fastigheter infördes, för att kartlägga vad som talade för och emot ett instiftande av 

ägarlägenheten i Sverige.
127

 Utvärderingar har även gjorts i efterhand. En empirisk studie 

utfördes år 2011 av Per Rune Karlsson vid Högskolan Väst i Trollhättan, som del av hans 

kandidatarbete vid Lantmäteriingenjörsprogrammet. I rapporten Reglering av enskilt och 

gemensamt vid ägarlägenhetsförrättningar – En analys av de två första årens praktiska 

tillämpning har Karlsson lyckats täcka en stor del av de förvaltningsanknutna frågor som kan 

tänkas uppstå vid bildandet av ägarlägenheter och tillhörande samfällighetsföreningar, genom 

att prata med förrättningslantmätare som deltog vid de bildanden som skett under de senaste 

två åren. Kartläggning har gjorts över samtliga 24 förrättningar som registrerades under denna 

period, och några av de förvaltningsrelaterade svårigheter som han upptäckte redogörs 

nedan.
128 

 
  5.1.1 Fastställande av gemensamma utrymmen 
Metoden för att fastställa vilka objekt och utrymmen som skall höra till det gemensamma i en 

ägarlägenhetsförening skiljer sig mycket mellan de olika förrättningar som skett hittilldags, 

eftersom detta är en detalj som bestäms vid förrättningstillfället och alltså inte finns reglerad i 

något lagrum. Några av de objekt som nämns som gränsfall för uppdelningen i Karlssons 

rapport innefattar fönster, ytterdörrar och balkongräcken. Det yttre underhållet av dessa 

komponenter debatteras kring om det ska ingå i gemensamhetsanläggning eller om det ska 

vara enskilt.
129

  

 

I sitt kandidatarbete Ägarlägenheten – Utredning av rättigheter och skyldigheter i 

grannerättsliga frågor från 2009 har författarna Anna Gustafsson och Catharina Danielson 

intervjuat personer vid olika företag och institutioner som på olika sätt har anknytning till 

ägarlägenheter. Även i detta arbete blir det uppenbart att gränsdragningen mellan det enskilda 

och det gemensamma är svårtolkat. Vissa av intervjupersonerna ansåg att teorin ”tapet-till-

tapet” skulle tillämpas, alltså att allt inom väggarnas yta tillhör det enskilda och det inuti 

väggarna blir således gemensamt.
130

 Följden av detta blir dock restriktiva möjligheter för de 

boende att utföra ingrepp som kräver förändringar i stammar och andra ledningar som finns i 
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väggarna. Samtycke måste erhållas från samfällighetsföreningen för att få utföra sådana 

ingrepp, och begränsar på så vis den frihet som ett ägande av det egna boendet ändå innebär. 

Skulle ägaren å andra sidan bli ansvarig för alla stammar som ”hör till” den egna lägenheten, 

och på så vis kunna utföra dylika ingrepp utan samråd med föreningen, så skulle detta kunna 

innebära problem på så vis att eventuella missöden som orsakas av ägarens ingrepp drabbar 

resten av byggnadens boende. Diskussionen kring husets vitala delar och ansvaret över dessa 

är följaktligen en av de stora dilemman som uppstår vid indelningen av byggnaden i enskilda 

och allmänna delar.    

 

  5.1.2 Försäkring i föreningen 
I den svenska lagstiftningen så finns inget krav på att ägarlägenhetsföreningen måste införa 

försäkring för de gemensamma delarna.
131

 1 juni 2010 publicerade Lantmäteriet 

rekommendationer för samfällighetsföreningar i ägarlägenhetsärenden. I denna skrift 

rekommenderas föreningar att ta med en klausul i sina stadgar som kräver att föreningens 

gemensamma mark och gemensamma delar ska fullvärdeförsäkras. Enligt Karlsson så har 

denna rekommendation inte haft någon större påverkan, då enbart åtta av de 13 

samfällighetsföreningar som registrerats sedan rekommendationernas publicering har 

inkluderat ett liknande krav i sina stadgar. Varför, är svårt att svara på. Att inte ha någon 

försäkring kan slå hårt mot föreningens medlemmar ifall någonting skulle ske, inte minst 

ekonomiskt. Risken att tillbud sker är också större ifall föreningsmedlemmarna har bristande 

kunskaper i underhåll av den egendom som är gemensam. På så vis kan kombinationen 

avsaknad av försäkring och bristande kunskap resultera i enorm problematik.   

 

Enligt en förrättningslantmätare som Karlsson talade med som del av sin studie, är det enormt 

viktigt att försäkringsbehovet inte förbises. Att lägga in en försäkringsklausul i 

föreningsstadgarna är ett bra sätt att hantera frågan. I många fall är föreningsstyrelsen inte så 

erfaren och det finns därmed en stor risk att behovet försummas, enligt lantmätaren. Däremot 

tror han att de flesta läser på stadgarna ganska bra, varpå det blir svårt att missa en sådan 

klausul.
132

  

 

  5.1.3 Byggherrens inflytande 
Vid första anblick kan ett stort inflytande från byggherrens sida tyckas positivt ur en 

förvaltningssynpunkt. Byggherren är omringad av teknisk kunnighet och kompetens, och kan 

på så vis påverka underhållet och planeringen av denna till det bättre. Problemet uppstår dock 

när byggherrens intressen kolliderar med de boendes/ägarnas viljor. Detta kan ske på två vis 

vid förrättningen, enligt Karlsson.  

 

Vid en lantmäteriförrättning så har alla sakägare rätt att uttala sig, och överklaga eventuella 

beslut som tas.
133

 Enligt Karlsson så är det väldigt vanligt vid ägarlägenhetsförrättningar att 

det bara finns en sakägare, byggherren, då de nybyggda lägenheterna vanligen inte blivit sålda 

ännu. I ett fåtal av de studerade fallen så fanns ägare med som sakägare, men i samtliga av 

dessa så hade de dessutom lämnat fullmakt åt byggherren att föra deras talan.
134

 För 

lantmätaren underlättas jobbet då bara en sakägare finns. Däremot kan detta visa sig leda till 

problem senare, då beslut som tas vid förrättningen enbart styrs av förrättaren och 

byggherren. Dessa beslut kan visa sig vara ogynnsamma för resterande berörda, då dessas 
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intressen inte tillgodoses. Ännu ett problem med detta, enligt Karlsson, är ifall byggherren 

enbart agerar för sitt eget bästa. Detta problem kan uppkomma både då byggherren sitter som 

enda sakägare, och i de fall där byggherren fått fullmakt från övriga sakägare. Byggherren kan 

då godkänna en förrättning så fort den är gjord, vilket i sin tur kan leda till förkortad tid för 

möjligt överklagande då beslutet vinner laga kraft tidigare (detta kräver dock att även 

länsstyrelsen godkänner förrättningen snabbare). Med andra ord så finns det risk för problem 

ifall byggherren tänker i egoistiska termer för att ”komma till skott” fortare. En framhastad 

och opraktisk avgränsning i samband med en förrättning kan få negativa konsekvenser för de 

framtida ägarna, och kan försvåra möjlighet till en smidig förvaltning längre fram i tiden.
135

  

 

En annan aspekt ur vilken byggherren har mer kontroll än vad som kan tänkas vara rimligt är 

vid upprättandet av samfällighetsföreningen. Denna sker oftast i direkt anslutning till 

förrättningen, som i sin tur ofta sker innan de färdigställda lägenheterna blivit sålda enligt 

Karlssons studie. Har försäljning inte skett i förhand, och det med andra ord inte finns några 

ägare ännu (och till följd inga föreningsmedlemmar), är det normalt så att anställda i 

byggherrens organisation fyller upp styrelseplatserna i den nybildade 

samfällighetsföreningen.
136

 Byggherrens representanter kan då tänkas agera ur eget intresse 

snarare än att tänka på de framtida ägarna. När ägare sedan finns är problemet ej undanröjt, 

eftersom omval måste ske innan styrelsen kan bytas ut.  

 

Viktigt att poängtera är att detta inflytande inte måste innebära problem, men att det kan göra 

det i det fallet makten missbrukas.  

 

  5.1.4 Avsaknad av standard vid förrättningar 
Av alla dilemman ovan att döma, kan slutsatsen dras att ett fundamentalt problem för den 

svenska ägarlägenheten är att det inte finns något fastställt ramverk eller någon som helst 

likhet i hur man reglerar och utför de saker som är kopplade till ägarlägenhetsförrättningen. 

Detta bestäms i samband med varje enskild förrättning, och kommer därför att se olika ut i 

olika fall. Det finns ingen norm, vilket gör det väldigt svårt att urskilja vad som är det 

ultimata sättet att hantera ägarlägenheten och förvaltningen av denna. Kanske är det just så – 

att det inte finns ett ”perfekt” sätt att reglera, fördela och hantera de olika frågor som uppstår 

för denna specifika upplåtelseform. Detta upplägg bidrar till avsaknaden av praxis. 

Lantmäteriet har presenterat rekommendationer, men som Karlssons uppsats påvisar så följs 

dessa inte i alla fall, vilket bidrar till denna icke-kontinuitet.  

 

5.2 Intervju 
Som nämnt i arbetets inledning så har kartläggningen av existerande ägarlägenhetsprojekt i 

Sverige begränsats av geografisk spridning, men framförallt av bristande förekomst. Det är 

väl känt att ägarlägenheten ej ännu tagit ordentligt fäste på den svenska bygg- och 

bostadsmarknaden. Däremot kan det vara av intresse att se vad inblandade personer har att 

säga om upplåtelseformen och vad som redan har färdigställts för att se om tankarna kring 

förvaltning av den  har utvecklats eller tenderar att utvecklats åt något håll. Nedanstående 

intervju genomfördes med projektledare på ett av Sveriges hittills största 

ägarlägenhetsbyggen, och ger en god bild av hans åsikter i ämnet.  
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 5.2.1 Aros Bygg & Förvaltning 
Aros Bygg & Förvaltning är totalentreprenör och byggherre för projektet Residens Mälaren, 

ett ägarlägenhetsbygge om 48 fastigheter (47 bostadsfastigheter och en kommersiell 

fastighet)
137

 som under perioden 2010-2012 färdigställs på Lillåudden i Västerås. Dessa 

ägarlägenheter är ämnade för seniorboende, och förutom de individuella lägenheterna så skall 

byggnaden även rymma restaurang, friskvård, gym, swimmingpool, receptionstjänst med 

mera i den kommersiella fastigheten på bottenplan. Bygget är ett av de hittills största 

ägarlägenhetsprojekten i Sverige, och bygget kostar drygt 150 miljoner kronor.
138

 Vid mötet 

med projektledare Anders Olsson från Aros Bygg & Förvaltning, blir det uppenbart att han 

uppfattar att Sverige är redo för den nya upplåtelseformen. Många av de problem som har 

förekomst i Australien tror Anders inte har lika stor risk att uppträda på hemmaplan, då vår 

befintliga lagstiftning samt utarbetade förarbeten och rekommendationer täcker in många 

ansvarsområden och fördelningsfrågor så som det ser ut i dag.
139

 Jag frågade Anders Olsson 

lite grann om de problem som förekommit i Australien, både ur hans kunnande och 

kompetens från detta specifika projekt men även med bakgrund av hans grundläggande 

kunskap om ägarlägenheter som han har utvecklat i samband med projektet.  

 

Generellt sett så tror Olsson att mycket av den osäkerhet och oro som uppkommit gällande 

ägarlägenheter i Sverige är obefogad. Många av landets befintliga radhusområden fungerar på 

precis samma vis som den svenska ägarlägenheten är tänkt att göra, med enskilda respektive 

gemensamma ytor, liksom en samfällighetsförening som har ansvar för fastigheternas delade 

samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Skillnaden på radhusen och ägarlägenheterna 

i flerbostadshus ligger främst i gränsdragningen mellan lägenheterna, som kan anses vara mer 

invecklat i flerbostadshus som byggs på höjden.  

 

Problemet med inkompetens i samfällighetsföreningens styrelse tror Olsson kan förebyggas 

genom att byggherren låter egna ledamöter eller andra typer av representanter behålla sin 

närvaro under byggnadens garantitid. I typfallet Residens Mälaren kommer Aros Bygg & 

Förvaltning att bibehålla närvaro längre än så, då de blir delägare i den kommersiella fastighet 

som kommer att finnas i bottenplanet i huset. En annan kompetensförknippad fördel med att 

ägarlägenheten är så pass ny på den svenska bostadsmarknaden blir att många som ger sig in i 

denna del av marknaden tar sig tiden att förstå dess omfattning. Människor vill veta vad detta 

nya fenomen innebär. På så vis riskerar inte okunskap och ovisshet om det egna ansvaret att 

bli ett lika stort problem i Sverige som det är i andra länder där upplåtelseformen har existerat 

och integrerats under en längre tid. Människor är nyfikna och inte minst måna om att inte 

”kasta” sig in i något nytt.  

 

Att folk kan tänkas vara ovilliga att delta i den gemensamma förvaltningen ser inte Olsson 

heller som ett lika stort problem i ägarlägenhetsfallet i Sverige, som det till exempel kan bli i 

bostadsrättsfallet. Hur man får människor att engagera sig diskuterades inte i större 

utsträckning, utan snarare vad som händer när folk väljer att inte delta. I bostadsrätten har 

man som boende tillsammans med de andra boenden ett kollektivt ansvar för hela fastigheten, 

eftersom man äger denna tillsammans. Nyttjanderätten ger den boende enbart rätt att bo i 

respektive lägenhet. Förvaltningsansvaret är kollektivt. Om någon försummar detta ansvar, så 

drabbar detta de andra boenden i högre grad på både lång och kort sikt (till dess att problemet 

är bearbetat, eventuellt genom att personen i fråga blir avhyst). I fallet ägarlägenheter så 
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kommer ett försummat ansvar för den egna lägenheten i stor utsträckning bara drabba ägaren 

själv. Att åsidosätta ansvaret som finns gentemot samfällighetsföreningen, till exempel genom 

uteblivna betalningar, kan däremot drabba föreningens övriga medlemmar på kortare sikt. Här 

kan dock utmätning snabbt tas till som metod för att kompensera för denna försummelse, 

varpå detta kan anses vara ett mindre problem än i bostadsrättsfallet.  

 

Jag frågar Olsson om den tekniska utformningen av ledningar och liknande, och vad denna 

har för relation till gränsdragningen mellan enskilt och gemensamt i fallet Residens Mälaren. I 

tidigare nämnda fall så förekommer det ibland så kallade installationsgolv där de enskilda 

ledningarna har lagts direkt under golvytan i respektive lägenhet, vilket underlättar vid egna 

ombyggnationer och renoveringar samt även förtydligar var gränsen för ledningarna går som 

avgör vad som är gemensamt och enskilt (vid installationsgolv hamnar denna gräns bekvämt 

nog vid fastighetsgränsen). Har några åtgärder liksom dessa, som förstärker det individuella 

ansvaret och handlingsfriheten, beaktats vid planerandet av Residens Mälaren? Enligt Olsson 

så har man först och främst tänkt vad som är ekonomiskt sett mest praktiskt. När han visar 

ritningar på bygget så verkar det dessutom vara relativt klart var gränserna går för ledningar 

och installationer, trots att dessa sitter i väggarna och inte är lagda i golvet. Gränsdragningen 

ska inte behöva bli ett problem i fallet Residens Mälaren, utan är utarbetad noggrant på 

förhand.  

 

Generellt sett så har man i fallet Residens Mälaren upprätthållit god dialog med 

Lantmäterimyndigheten, varpå man har lyckats dra klara gränser mellan enskilt och 

gemensamt i byggnaden. Att där skulle finnas en risk för förändringar i utformningen från det 

att fastighetsbildning skett till dess att den fysiska byggnaden är färdigställd ser inte Olsson 

som något problem som är unikt för just ägarlägenheter; samma problem torde finnas vid all 

typ av nybyggnation; att man inte vet exakt vad det är man har investerat i förrän det är 

fysiskt färdigställt. I Residens Mälaren så var ca 35 lägenheter sålda innan bygget påbörjades, 

bland annat då 80 % sålt var ett krav från långivaren Swedbanks sida. 

 

  - Summering 
Anders Olsson på Aros Bygg & Förvaltning är positiv till den nya upplåtelseformen i Sverige, 

och han känner sig säker på att vi är väl rustade för att fortsatt integrera ägarlägenheten på 

bostadsmarknaden. Han pekar specifikt på att det kanske inte är så ”nytt” som många 

upplever; en liknande modell har vi redan i exemplet radhus där de boende har en egen del, 

huset, och gemensamma delar som de förvaltar i samarbete med varandra. Dessutom tror 

Olsson att ”nyhetens behag” är positivt; folk anstränger sig för att ta reda på mer innan de ger 

sig in i detta nya, okända. Okunnigheten leder till en större vilja att lära sig och förstå – någon 

som saknas vid bostadsrätten (där vi snarare sett exempel på att folk inte tar till sig 

information, vare sig den är tillgänglig eller inte).  

 

Risken för ovillighet att engagera sig i föreningen som vi sett både i Australien och i den 

svenska bostadsrätten finns nog här också, men blir troligen inte ett lika stort problem i den 

svenska ägarlägenheten.  På kort sikt kan föreningen drabbas, men det blir inte lika otympligt 

som vid liknande försummelse i exempelvis nyttjanderätten. Olsson tror generellt sett inte att 

förvaltningen behöver bli speciellt problematisk eller invecklad, tack vare väl utarbetade 

rekommendationer och förarbeten.  

 

Angående gränsdragningar så har en god kommunikation mellan byggherre och 

Lantmäterimyndighet inneburit att detta inte bör utvecklas till ett problem.  
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6 Andra synsätt och förslag gällande förvaltning 
I detta stycke presenteras några av de andra metoder och modeller som används i andra 

länder än Australien och Sverige, samt nya ideer på hur förvaltning skulle kunna hanteras. 

 

Trots att huvudfokus i denna studie hittills har varit Australien och Sverige, så har det under 

dess författande påträffats rapporter och artiklar som berör ägarlägenheten och dess 

utformning och förvaltning i andra länder. Detta kan ses som bevis för att upplåtelseformen är 

väl utbredd i världen, samt indikera att olika typer av problem förekommer även på andra 

platser. Andra, icke ännu implementerade förvaltningsmetoder har också diskuterats och 

påträffats under arbetets gång som kan vara intressanta i en jämförelse med dagens modeller.  

 

6.1 Malaysias fokus på relationer 
I Malaysia, till exempel, har man studerat förvaltningens vikt på djupet för att se hur denna 

kan förbättras. Studien hänförs till den malaysiska formen av ägarlägenhet som införts för att 

motarbeta de slumområden som finns i landet. Boendet är av låg kostnad, och ett alternativ 

för de familjer som vill flytta från slummen och istället få ett eget boende som är mer säkert 

men som ändå innebär ett eget ansvar.
140

 Att äga sitt eget hem anses gynna den boende både 

ekonomiskt och ur social synvinkel.
141

 Ursprunget till artikelns teori ligger i konstaterandet att 

i ägarlägenheter så är de som äger lägenheterna ansvariga för underhållet av gemensamma 

ytor och funktioner. För att detta ska fungera optimalt och för att sunda beslut angående 

förvaltningen skall kunna tas av ägarföreningen så krävs det att relationen mellan berörda 

parter; boende (både ägare och sådana som hyr av ägare), ägarföreningen samt eventuella 

förvaltare är god. Konflikter mellan boende kan påverka förvaltningen negativt. Studiens 

syfte är att ta reda på hur man kan förbättra och bibehålla goda relationer mellan berörda 

parter i ett ägarlägenhetskomplex, för att på så vis stödja god förvaltning som i sin tur kan 

tillförsäkra en god boendemiljö för alla.
142

 

 

Studien kommer fram till att fyra olika faktorer påverkar hur de berörda parterna upplever 

relationerna sinsemellan, och hur pass nöjda de är med dessa sociala relationer. Antalet barn i 

familjen påverkar på så vis att föräldrarna är måna om sina barns säkerhet, och är därmed mer 

benägna att ta kontakt med grannarna. Boendelängd påverkar också relationerna; de som bott 

en längre tid är mer missnöjda medan de som nyligen flyttat in är nöjda med hur det är för 

stunden. De har inte referenspunkter på samma sätt som de som bott en längre tid. Deltagande 

i sociala aktiviteter liksom deltagande i föreningsmöten är slutligen två socioekonomiska 

faktorer som också påverkade hur pass nöjda de olika berörda visade sig vara med de sociala 

relationerna sinsemellan. Liksom man kan misstänka, så var de med lägre deltagandegrad mer 

missnöjda med relationerna än de som deltar och således underhåller de relationer som finns 

grannar och berörda emellan.
143

 (Några ytterligare socioekonomiska och sociodemografiska 

faktorer som studien berörde, men som inte visade sig ha lika stort genomslag på relationerna 

mellan intressenter var exempelvis lönenivå, utbildningsnivå, ålder, kön, med flera.)  

 

De två sistnämnda påverkande faktorerna är speciellt intressanta då de är relaterade till direkt 

och organiserad interaktion mellan de boende, och därmed kan tänkas vara verktyg för att 

taktiskt arbeta med de sociala relationerna intressenterna emellan. Dessutom hör dessa 

faktorer till de mönster som vi har kunnat se i de studerade fallen Sverige och Australien 
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också; deltagande i gemenskapen och i förvaltningen gynnar. I de studerade fallen har det 

främst handlat om den kunskap som man vinner på att delta, medan i detta Malaysiska 

exempel fokuserar mer på social interaktion och hur pass nöjda de berörda är med denna. 

Dock så pekar samtliga fall på att ett bredare engagemang gynnar boendet, ur 

kunskapssynpunkt, relationssynpunkt och inte minst ur förvaltningssynpunkt.  

 

I den Malaysiska studien slås det fast att individer som äger sitt hem är mer benägna att 

underhålla och även förbättra sitt boende till skillnad från boende i hyresrätt, då det ägda 

boendet bevisligen har ett högre personligt värde.
144

 Huruvida detta påstående stämmer även 

vid jämförelsen ägarlägenhet mot bostadsrätt är däremot svårare att säga. Som tidigare nämnt 

så hävdar en stor del människor i Sverige att de ”köpt en lägenhet” när det handlar om ett köp 

av bostadsrätt. Den mentala inställningen är likväl att man äger det utrymme man bor i, och 

därmed bör ansvarskänslan också bli större för bostadsrätten än för boende i hyresrätt. Ännu 

en slutsats från utlandet är att boende i större ägarlägenhetskomplex (med fler än fem 

lägenheter) är mindre engagerade i lokala politiska frågor än de som bor i enheter med färre 

lägenheter, men de har istället ofta bättre kontakt med sina grannar.
145

 

 

6.2 Tyskland uppdelade förvaltning 
Jenny Paulsson vid KTH har studerat 3D-fastigheter och förvaltning av ägarlägenheter i olika 

länder, bland annat Tyskland. I Tyskland så tillämpas detaljerade lagrum i stor utsträckning 

vid förvaltning av ägarlägenheter, vilket fungerar väldigt väl. Sedan upplåtelseformen 

introducerades i Tyskland under 1950-talet så har dess lagar bara reformerats ett fåtal 

gånger.
146

  

 

I Tyskland så finns möjligheten att reglera vissa delar av ett ägarlägenhetskomplex separat. I 

ett område som omfattas av flera ägarlägenheter kan det hända att vissa delar eller områden 

kommer att nyttjas enbart av en mindre skara människor. Då finns möjligheten att ge speciella 

användarrättigheter liksom rösträttigheter gällande denna funktion, enbart till dessa berörda 

ägare. På så vis kan en uppdelning ske inom samma enhet, utefter vilka lägenheter och ägare 

som är berörda av respektive del.
147

 Detta skulle kunna vara en metod att hantera svårigheten 

med stora, komplicerade enheter i Australien. Paulsson spinner vidare på idén i en av sina 

senaste rapporter, och föreslår en förvaltning i olika nivåer, ”levels”, då det handlar om större 

enheter som omfattar flera typer av ägarfastigheter. Hon beskriver en paraplyliknande form, i 

vilken många mindre föreningar ingår som är ansvariga för respektive område, som alla ingår 

i ett större område eller en större enhet. På så vis kan olika problem av olika kaliber hanteras 

på olika sätt, av olika individer på olika nivåer i organisationen. En sådan uppdelning ämnar 

underlätta den samlade förvaltningen.
148

  

 

6.3 Finlands aktielägenhet 
I Finland så förekommer en speciell version av den monistiska ägarlägenheten - den så 

kallade aktielägenheten. Denna innebär att samtliga boende äger del av ett aktiebolag som i 

sin tur är innehavare av fastigheten. Ägandet motsvaras av den lägenhet som ägaren får 

disponera. Bostadsaktiebolaget ska i sin tur sköta den löpande förvaltningen, varpå ingen 
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separat ägareförening behövs. Aktieägarna (tillika bostadsägarna) kan dessutom inte hållas 

personligen ansvariga för bolagets åtaganden.
149

  

 

I bostadsaktiebolaget skall det i de flesta fall väljas en så kallad disponent, som motsvarar 

posten som VD.
150

 Denna roll väljs av styrelsen i aktiebolaget, och är ofta en utomstående 

yrkesman som i sin roll blir ansvarig för den löpande förvaltningen. Till disponent kan även 

väljas en registrerad sammanslutning. Då måste dock någon stå som huvudansvarig i 

disponentsammanslutningen. Genom denna roll har föreningen fördelat ansvaret på ett tydligt 

sätt. Då det är ett aktiebolag så finns även en del ekonomiska krav, till exempel så ska bolaget 

ha ett aktiekapital på minst 2 500 €. Avgift avläggs i form av bolagsvederlag.
 151

  Beslut och 

ansvarsfördelningar bestäms av bolagsordningen eller på bolagsstämma.  

 

6.4 Styrelse med VD 
I mötet med Peter Forsling och Katarina Tunhammar på Fastighetsägarna Stockholm så 

nämnde Forsling ett innovativt förslag på hur man skulle kunna strukturera 

bostadsrättsföreningar och styra förvaltningen och föreningens gemensamma ansvar, som 

möjligtvis skulle kunna förenkla genomförandet av vissa åtgärder, kontroll över förvaltningen 

och underhållet i stort sett, jämfört med hur det sker i dag. Tanken är att föreningsstrukturen 

skulle kunna likna en bolagsform där man har en VD, en verkställande direktör, som är ytterst 

ansvarig inför styrelsen och föreningen att tillse att de beslut som tas och åtgärder som spikas 

verkställs inom antagen tidsram. På så vis kunde man lättare kontrollera att kompetensen 

finns på rätt plats, i stället för att mycket ansvar skall hamna hos en styrelse där kanhända 

ingen besitter kunskap eller erfarenhet från liknande arbete tidigare. En enda arvoderad 

person kan vara lösningen, istället för en vald styrelse där kanske ingen egentligen vill sitta 

med. Arvodering skulle göra bördan av ansvaret lättare att bära. 

 

Denna modell påminner mycket om den finländska aktielägenheten med dess 

bostadsaktiebolag och disponent, men även något om det upplägg som redan finns tillgängligt 

i Australien. Föreningen har en styrelse, en executive committee, men har även beslutat om att 

ta in en strata manager som ser till att allt sköts. Denna individ är som tidigare nämnt en 

professionell förvaltare som mot betalning ser till att det administrativa sköts, allt ifrån 

ekonomisk planering, hantering av avgifter, utskick inför möten, underhållsplanering med 

mera. Denna person kan även ta in anbud då det krävs förvaltare för daglig skötsel, mindre 

eller större fysiska ingrepp. I Australien finns således ofta även en site manager, en typ av 

vaktmästare, som ansvarar för det dagliga underhållet och skötseln. I det fallet det finns en 

övergripande förvaltare är det inte ovanligt att denna person är den som har tagit in denna site 

manager som del av det jobb och de riktlinjer som han fått av styrelsen.  

 

Detta skulle även kunna vara fallet i den svenska VD-modellen. VD-rollen blir övergripande 

ansvarig, och hanterar det administrativa mot en ersättning. I utformningen av denna modell 

skulle man även kunna studera den finska aktielägenhetsmodellen och se hur man hanterar 

VD:n och dennes roll.  
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7 Analys och rekommendationer 
Följande stycke innehåller uppsatsens analys. I analysen dras slutsatser och antaganden från 

den studie som genomförts och den information som införskaffats. 

 

7.1 Analys av olika problem 
En hopsamling och kartläggning av olika problem relaterade till de två studerade 

bostadsformerna visar att förvaltningsrelaterade svårigheter ofta hänför sig till den sociala 

aspekten; föreningens medlemmar och dess styrelse. Även i de fall där komplikationer 

grundar sig i något annat, kan mycket härledas tillbaka till föreningen och de människor som 

tar de avgörande besluten om byggnaden och dess förvaltning. Några av de problem som 

upptäckts i arbetet är mer tydliga i endera landet, och vissa svårigheter verkar vara kopplade 

till de olika upplåtelseformerna. Därutöver verkar finnas en del problem som kan antas vara 

av generell art; oberoende av land, bostadstyp och förvaltningsstruktur.  

 

  7.1.1 Okunnighet 
Okunnighet och inkompetens är förmodligen de aspekter av förvaltning som har haft störst 

genomslagskraft i denna studie, då dessa upplevs som problem oberoende av upplåtelseform 

och land. Människor vet i allmänhet inte tillräckligt mycket om sitt boende och det ansvar 

som hör till, och många är inte heller införstådda med de tillhörande egenskaper som många 

gånger innebär medlemskap i en förening, som i sin tur har en styrelse som tar många beslut, 

samt stadgar och årsmöten som reglerar mycket av det ansvar som berör samtliga boende. 

Därtill är det många som inte heller läser på tillräckligt inför sitt bostadsköp, och till följd 

därav riskerar att köpa ”grisen i säcken” vad gäller föreningens skick och planeringsförmåga. 

Eftersom föreningars medlemmar i de flesta fall är individer utan speciella kunskaper om 

bostadsstrukturer och bostadsförvaltning finns en risk att hamna i en förening med låga 

förutsättningar i dessa avseenden. Vikten av utbildning diskuteras flitigt i både Sverige och 

Australien som ett sätt att motverka okunnighet. I Australiska rapporter nämns vid några 

tillfällen obligatorisk utbildning som ett alternativ. Denna idé är inte lika populär på 

hemmaplan; de tillfrågade bostadsrättsorganisationerna erbjuder kunskap till sina medlemmar 

genom kurser och utbildningar men inget är påtvingat. Möjligheten att göra utbildning 

obligatoriskt avfärdades aktivt i en av intervjuerna då det kom på tal. Åsikten var då ”ju 

mindre påtvingat desto bättre”. Istället talades det om incitament och sätt att locka till 

utbildning. Att tilldela någon form av certifikat eller diplom vid genomförd utbildning kan 

vara ett sätt att motivera, då detta i sin tur kan skapa en positiv bild utåt. Detta i sin tur kan 

tänkas göra den berörda föreningen mer eftertraktad, varpå en sådan certifiering kan anses 

bidra till någon form av ranking av föreningar. På så vis kan attraktionsförmågan för kunskap 

höjas inom bostadsbranschen.  

 

I Australien berördes även frågan om att helt enkelt göra information mer lättillgänglig för 

allmänheten, exempelvis via de branschorganisationer och myndigheter som aktivt arbetar 

med ägarlägenheter och dess förekomst i landet. Det talas om att bidra till deras förmåga och 

att understödja möjligheterna att sprida information och fakta via hemsidor och andra 

informationskanaler. För svenska bostadsrättsföreningar så finns bevisligen redan många 

möjligheter att ta del av information, inte minst via de bostadsrättsorganisationer som verkar 

på nationell och regional nivå. Man kan spekulera i en framtid för liknande organisationer för 

den svenska ägarlägenheten vartefter upplåtelseformen växer och blir mer integrerad på 

marknaden. För att bekämpa okunnighet så måste fokus vara att göra informationen 

tillgänglig, samt att faktiskt få människor att ta del av den och inte minst att vilja ta del av 

den, utan tvång. 
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  7.1.2 Lagrum 
Frågan om lagrum, utformning av lagrum, omfattning, tolkning av lagrum med mera är även 

den av stor vikt då problem diskuteras.  Lagen har berörts för båda upplåtelseformerna, och är 

en aspekt som är av vikt i både Australien och Sverige. Redan i arbetets inledning nämns det 

system i Australien som har inneburit att lagar har fått tillägg och ändringar kontinuerligt, 

med några års mellanrum, från den tid då ägarlägenheter infördes på den australiska 

bostadsmarknaden. I Sverige anses vi istället väl förberedda för den nya upplåtelseformen, 

och att våra välformulerade och extensiva förarbeten och rekommendationer kommer att 

underlätta vid utvecklingen och förvaltningen av den nya upplåtelseformen ägarlägenhet. 

Ännu en nackdel i Australien är de skilda lagrummen i olika stater, vilket kan försvåra för 

investerare med intressen i skilda områden. 

 

Det finns även åsikter om att systemet med bostadsrätten är välfungerande i Sverige. I detta 

fall fungerar lagrummet som ett ramverk för upplåtelseformen, och anger i grova drag hur det 

ska fungera. Vikten ligger till stor del istället på föreningarnas stadgar. Det finns i lagen 

minimikrav på vad som bör ingå i stadgar. Annars är det dock upp till föreningen, och olika 

föreningar har olika extensiva stadgar. Eftersom lagrummet ser lika ut i hela landet så kan 

dock stadgenormer och förslag ges på ett annat sätt än i länder med olika lagar. 

Stadgenormerna är ofta utarbetade med vanliga problem i åtanke, för att på så vis kunna 

reglera det mest vanskliga i dessa. Problem uppstår däremot i de fall där föreningar inte har 

utförliga eller uppdaterade stadgar. Frågan om huruvida stadgarnas omfattning bör regleras 

ytterligare blir därför intressant. Högre krav på stadgars innehåll skulle eventuellt underlätta 

förvaltning och ansvarsfördelning inom föreningar. Däremot skulle det innebära att många 

föreningar förlorar del av sitt självstyre och medlemmarna begränsas i sin förmåga att själva 

ta beslut om hur deras boende och relaterade ärenden skall hanteras. Som nämnt i föregående 

underkapitel så verkar den svenska tanken vara att ”ju lite påtvingat som möjligt, desto 

bättre”. Detta går helt i ton med den teori som presenterades i början av arbetet. Får berörda 

parter sätta sina egna riktlinjer om hur de gemensamma ytorna ska förvaltas, så kan detta 

resultera i att förvaltningen blir bättre och att fler blir nöjda. Att möjliggöra delaktighet via 

exempelvis stadgar gör att fler kan bli nöjda med hur saker och ting hanteras. Ju mindre 

reglerat, desto mer kan den berörda gruppen (i detta fall föreningen) besluta om på egen hand. 

Normstadgar kan dock i många fall fungera som en bra riktlinje, då de ofta är utarbetade med 

de vanligaste förvaltningsproblemen i åtanke.  

 

Vikten av stadgar för den australiska ägarlägenheten har inte diskuterats i denna studie, men 

vore intressant att studera närmare för att se hur pass stor vikt dessa har vid dispyter och 

förvaltningsrelaterade svårigheter. Lagarna behöver uppenbarligen ses över i flera australiska 

delstater, till exempel då det handlar om överåldrade byggnader.  

 

  7.1.3 Engagemang 
Frivilligt engagemang är ett problem överallt – eller snarare det faktum att det är en bristvara. 

Människor prioriterar inte ett aktivt deltagande i sin bostadsrätts- eller ägarlägenhetsförening. 

Likaså har problem uppenbarats i form av överengagemang; människor med egenintressen 

som tar stor plats och i vissa fall ”kör över” andra i sin förening. Två huvudsakliga spörsmål 

kan urskiljas; hur uppstår detta nödvändiga engagemang, utan att detta leder till förkämpar av 

egenintressen? Och hur kan man få individer att först och främst se till fastighetens och 

byggnadens bästa, och engagera sig i detta ändamål?  

 

En aspekt av engagemang som diskuterats av bostadsrättsföreningarna på hemmaplan är 

vikten av incitament. Istället för att tvinga fram viljan att delta; motivera! Denna lösning kan 
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som tidigare nämnt även appliceras på inkompetensproblem; det måste gå att motivera 

människor att ta till sig kunskap och att använda denna på rätt sätt. Detta kan måhända 

upplevas som enklare i fallet bostadsrätt, där de boende gemensamt äger allt inklusive 

lägenheterna. I fallet ägarlägenhet så ligger huvudfokus i den egna lägenheten som ägs 

individuellt. Man har ett ansvar gentemot föreningen för att omhänderta det gemensamma, 

men är inte riktigt lika sammankopplad till sina grannar som man är i en bostadsrättsförening. 

Det går även att vinkla tvärtom; i en ägarlägenhet är man mer benägen att ta sitt ansvar, då 

man äger sitt boende. Nyttjanderätten innebär inget ägande, varpå vissa ser ett mindre ansvar. 

 

I vilket fall så är bristande engagemang det stora problemet som detekterats här och 

utomlands. Vid ett intervjutillfälle diskuterades denna fråga utifrån perspektivet samhället i 

stort. Har vi blivit alltför vana vid att kunna köpa allt, inklusive tjänster? Kan ett bristande 

engagemang tillta av att folk ser den inbetalade föreningsavgiften som tillräckligt 

engagemang – en betalning för att någon annan ska göra den fysiska ansträngningen? Detta 

problem har tagits upp i Australien och kan mycket väl ha motsvarighet i Sverige. I grund och 

botten kan det kanske antas att engagemanget är sammankopplat med kunskap. Om folk vet 

mer om vad som förväntas av dem och hur saker och ting fungerar, så är de mer benägna att ta 

helheten på allvar när det tar klivet in i verksamheten från första stund. Detta är måhända 

fallet med den svenska ägarlägenheten; människor är mer pålästa och därmed mer engagerade 

när de nu väljer att ta del av den nya upplåtelseformen. De har lärt sig att en förening finns 

och hur den är tänkt att fungera. Bostadsrätten är en mer ”invand” upplåtelseform, varpå folk 

tror sig veta mer än de egentligen gör. För att frambringa engagemang kan det därmed 

behövas ett startskott som innebär bättre kunskap hos dem som är berörda.   

 

Överengagemanget i form av människor som lever ut sina egenintressen är bättre reglerat i 

Sverige än i Australien, då det till exempel är reglerat hur många fullmakter som en person 

kan ha vid beslutstagande i en bostadsförening. Däremot så existerar ändå problemet med 

individer som jobbar hårt för sin egen sak utan att ta byggnadens och föreningens långsiktligt 

bästa i beaktande. Även här skulle kunskap kunna vara ett verktyg för att dämpa kampen om 

egenintressen. Om människor var mer medvetna om förvaltning av fastigheter i stort så skulle 

de möjligen nedprioritera sina egenintressen till förmån för fastighetens bästa. Kan människor 

se sambandet mellan fastighetens skick samt ekonomi och deras egen ekonomi och 

boendestatus så kunde fokus förflyttas från egot till föreningen.  

 

  7.1.4 Föreningsstyrelsens makt 
Föreningsstyrelsens makt kan innebära problem på två olika sätt. Liksom med medlemmarnas 

engagemang, så kan där anses finnas för mycket eller för lite makt i en styrelse.  För lite makt 

innebär svårighet att fatta beslut snabbt och smidigt. Detta exemplifieras av det byråkratiska 

beslutsfattande som uppvisats på vissa ställen i Australien, och som leder till att styrelsen har 

väldigt lite utrymme att ta beslut utanför föreningsstämman. I den svenska bostadsrätten har 

föreningsstyrelsen istället väldigt mycket makt och därmed mandat att ta väldigt många 

förvaltningsrelaterade beslut å föreningens vägnar. Detta kan innebära problem då 

styrelsemedlemmarna själva måste sätta gränser för vad de kan bestämma själva och vad som 

bör tas upp med resterande medlemmar på en stämma. För mycket makt är således kopplat till 

ett tolkningsproblem som kan visa sig överväldigande för styrelsen. Som Göran Olsson vid 

Bostadsrätterna påpekade, så finns det till exempel ingen bestämd summa som anger gränsen 

för ingreppets kostnad när styrelsen ska fatta beslut, eller då det bör tas upp på stämma. 

Lagkommentarer påpekade även att det är ingreppets art, inte kostnad, som ska ligga till 

grund vid tolkningen av begreppet ”väsentlighet”:  
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Studier av svensk lagtext visar att tolkning av ord i lagrummen kan bli ett problem, till 

exempel när det handlar om att skilja på ”underhåll” och ”driftåtgärder”. Igen så påpekas 

vikten av tydliga stadgar. Däremot så regleras inte gränserna för styrelsens mandat i de 

normstadgar som erhållits. Som styrelse är försiktighet därmed av största vikt, och liksom 

Lena Lindgren vid HSB påpekade så är det bättre att som styrelse ta det säkra för det osäkra, 

och lyfta frågan på föreningsstämman om det handlar om osäkra beslut. Inte minst då besluten 

involverar utomstående parter, och relationer som kan få ekonomiska följder vid exempelvis 

fördröjning. I anknytning till föreningsstyrelsen så har arbetet även berört frågan om 

försäkring. I Australien talar man om behovet av att försäkra de individer som väljer att aktivt 

engagera sig i föreningen. I Sverige så finns det skydd för styrelser i bostadsrättsföreningar i 

form av styrelseansvarsförsäkring, dock täcker inte denna alla former av missöden, 

exempelvis tillbud till följd av eftersatt snöröjning kan som nämnt leda till straff för 

styrelsemedlemmar. I Sverige finns således ett tydligt samband mellan den makt och det 

ansvar som styrelsemedlemmar förfogar över.  

 

För att tillförsäkra en lagom nivå av makt och mandat för föreningsstyrelser så bör man 

följaktligen ta förvaltningen i beaktande, och begrunda huruvida vissa beslut måste kunna tas 

snabbare än andra. I Sverige ligger mycket ansvar på styrelsen också i form av att själva tolka 

vad som får och inte får beslutas utan föreningsstämmans delaktighet. För att ännu en gång 

citera Göran Olsson på Bostadsrätterna så handlar det hela om ”sunt förnuft”. Att välja de 

som verkar lämpliga för styrelsen, och att förvänta sig att de gör det bästa de kan utifrån givna 

förutsättningar. 

 

  7.1.5 Ekonomi 
Finansiering är en betydande parameter rörande förvaltning. Vare sig det handlar om 

bostadsrätter eller ägarlägenheter, så är det allra vanligaste att strukturen innebär löpande 

avgifter till föreningen samt någon typ av underhållsfond eller avsättning för framtida 

ingrepp. Ibland är dessa inbakade i samma månatliga avgift, såsom i fallet med det snart 

färdigställda Residens Mälaren. Även i bostadsrättsfallen så skall den månatliga avgiften 

anpassas efter samtliga utgifter; löpande, och kostnader för större ingrepp. För att kunna 

beräkna nödvändiga finanser så krävs noggrann planering och förståelse för framtida 

förvaltningsbehov. De svenska bostadsrättsorganisationerna uppmanar sina 

medlemsföreningar (och kräver ibland av dem) att upprätta en underhållsplan. I flera 

australiska delstater har underhållsplaner blivit obligatoriska. En underhållsplan kan även 

fungera som informationsåterföring till nya boende och inte minst styrelsemedlemmar som 

har ett större ansvar för förvaltningen är möjlig.  

 

I de få färdigställda fall av den svenska ägarlägenheten så har storleken på avsättningen till 

underhålls- och förnyelsefonden satts godtyckligt, enligt liknande förrättningar, i samråd med 

byggherren, i samråd med en konsult eller enligt Boverkets rekommendationer. Vanligast var 

att byggherren föreslog en summa.
152

 Det kommer att ta tid innan det går att se ifall dessa 

beslut är tillräckliga; då svenska ägarlägenhetsbyggen i dag kan ha en maximal ålder på två 

år
153

 kan slutsatsen dras att inga större ingrepp kommer att krävas inom den närmaste 

framtiden. Värt att minnas är att den summa som satts för de svenska ägarlägenheterna är en 

miniminivå som ska baseras på en obligatorisk underhållsplan, upprättad av styrelsen. I det 

svenska ägarlägenhetsfallet finns det med andra ord redan bestämda krav på att en 

underhållsplan skall upprättas, vilket bör underlätta den ekonomiska planeringen.  
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 Dock äldre i det fall det handlar om ombildning av befintliga lokaler 



 

53 

 

  7.1.6 Komplexa byggnader 
I Australien har det på många olika vis diskuterats hur problem kan uppstå till följd av stora 

ägarlägenhetsenheter, som kan innefatta flera hundra lägenheter och ibland även andra typer 

av lokaler eller serviceutrymmen. Några frågeställningar som berörts handlar om den 

förvaltning som måste vara mer övergripande och ske i större skala för att dessa olika typer av 

lokaler ska fungera i harmoni. Även föreningsstyrelser har kommit på tal, och det faktum att 

styrelser som ansvarar för större enheter i många fall har samma riktlinjer att tillgå som 

föreningar i små enheter. Bristen på anpassade lagrum för olika typer av bebyggelse i olika 

storlek och kombination kan visa sig vara ett problem för de individer som väljer att engagera 

sig i dessa större, mer invecklade fall. Slutligen så nämndes även det avkall som ibland görs 

på det sociala då ambitionen är att bygga så stort, praktiskt och kostnadseffektivt som möjligt. 

Med allt större enheter så är detta en risk.  

 

De ägarlägenhetsförrättningar som skett i Sverige är ännu inte av dessa storleksmått, varpå 

dessa problem kan beaktas innan de uppträder i Sverige. Planering är nyckeln, för att tillse att 

eventuella större projekt blir enkla och hanterbara. 

 

  7.1.7 Socialt samspel 
En av grundtankarna med ägarlägenheten är självständighet för den boende. Genom ökat 

självständigt ägande och personligt inflytande över det egna boendet ska ägaren kunna ta 

beslut som berör levnadssituationen utan att behöva gå via en förening.  Med andra ord så ska 

inte grannarna kunna vara med och påverka den enskildas angelägenheter på så vis som sker i 

till exempel bostadsrätten. Ovan genomförda studie konstaterar dock att sociala aspekter har 

stor betydelse när det kommer till förvaltning, både i Sverige och utomlands. Att framtvinga 

någon form av social samverkan grannar emellan kan dock anses olustigt. Däremot kan det 

vara av stor betydelse att uppmuntra socialt samspel som i sin tur kan leda till ökat 

välbefinnande bland de boende (jämför exemplet Malaysia). I det svenska ägarlägenhetsfallet 

Residens Mälaren har detta lösts smidigt genom aktivitetsgruppen Vintage Club, där de 

boende blir automatiskt medlemmar i samband med sitt köp. Via klubben får de tillgång till 

bland annat bibliotek, receptionstjänster och olika typer av aktiviteter.
154

 Detta är dock att 

anse som ett specialfall, då Residens Mälaren är menat som seniorboende. Inte mindre kan 

idén inspirera framtida ägarlägenhetsbyggen, och på så vis vara modell för utformning av 

detta sociala samspel som kan öka välbefinnandet och i det längre ledet resultera i större 

ansvarskänsla för sitt boende, hos de boende.  

 

7.2 Rekommendationer 
Ovanstående analys kan summeras i ett antal punkter, rekommendationer om man så vill, som 

i sin tur kan appliceras på endera eller båda upplåtelseformerna i Sverige och utomlands. 

Nedan följer några av de punkter som studien givit upphov till.  

 

- Gör information lättillgänglig för berörda parter 

Kunskap om boendet är något som diskuteras flitigt i Australien. I Sverige har utbildning och 

informationstillgänglighet också fått en stor roll i fallet bostadsrätter. Med hjälp av olika 

branschorganisationer (till exempel HSB, Fastighetsägarna, Bostadsrätterna) erbjuds ett brett 

urval av kurser och information till de föreningar som väljer att bli medlemmar i dessa 

organisationer. Genom att fortsätta att studera marknaden och följa dess mönster kan dessa 
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organisationer se till att den information som erbjuds är uppdaterad och aktuell samt möter de 

problem och krav som finns på marknaden.  

 

Bostadsformen ägarlägenhet är ännu ny i Sverige, och det finns inte någon motsvarande 

organisation för samfällighetsföreningar i ägarlägenhetssituationer.
155

 I dagsläget så finns en 

stor del av informationen samlad hos Lantmäteriet. Men eftersom det även har sett så olika ut 

i de förrättningar som skett (standarder saknas) så är det ännu svårare att presentera någon 

form av enhetlig information till boende i ägarlägenheter. En förhoppning kan då vara att 

liknande organisationer som finns för bostadsrättsföreningar utvecklas för svenska 

ägarlägenheter i framtiden, allteftersom upplåtelseformen tar mark och eventuella standarder 

utvecklas. På så vis kan tydlig och homogen information åtkomliggöras även för denna nya 

form av boende.  

 

Icke att förglömma, så har individen ett ansvar att tillgodogöra sig den information som finns. 

Det är tydligt att alla bostadsrättsföreningar inte väljer att ta del av medlemskapet i 

existerande branschorganisationer. Då blir det viktigt att förmedla vinsten med att ta del av 

denna information. Finns där ändå föreningar som väljer att stå själva, så gäller det att se till 

att dessa också åtminstone har möjlighet att veta hur saker bör se ut inom en förening. 

Huruvida de väljer att ta del av denna informationen handlar då om engagemang.  

 

- Uppmuntra socialt samspel 

Denna rekommendation kan anses något svårbegriplig, då det tidigare nämndes att umgänge 

med grannar ej bör påtvingas.  Däremot har det blivit tydligt att socialt samspel gynnar 

välbefinnandet, som i sin tur bidrar positivt till hur folk ser på sitt boende och därmed hur de 

tar hand om det. Det sociala samspelet är också sammanknutet med engagemang, vilket i sin 

tur enligt konstaterande ovan kan uppmuntra kunskapsinhämtning. Att få människor att vilja 

delta, på föreningsmöten och andra evenemang, ökar deras förståelse för sina grannar och för 

den konstellation som de befinner sig i. Detta kan antas stämma oberoende av upplåtelseform. 

Liksom vid tillgodogörande av information så spelar dock den individuella viljan in; vissa 

människor kommer inte att vilja ta del. Här kan åter igen en koppling mellan kunskap och 

engagemang urskiljas. Om fler människor var medvetna om det ansvar som kommer med det 

valda boendet så skulle detta kanske leda till ett större engagemang, och en större vilja att 

delta vid exempelvis föreningsmöten. Att uppmuntra socialt samspel handlar således om att 

informera om vikten av deltagande, vilket i sin tur handlar om kunskap om förvaltningen och 

boendet i sig.  

 

- Betona vikten av stadgar 

Denna rekommendation berör till stor del bostadsrätten och dess föreningar, men kan troligen 

appliceras på den svenska ägarlägenheten och dess samfällighetsförening också, inte minst då 

denna saknar egna lagrum utan använder sig av befintliga lagar. Studien har kommit fram till 

att stadgarna är enormt viktiga för föreningen, eftersom Bostadsrättslagen inte är så pass 

tydlig som många kanske hoppas eller tror. Genom utförliga stadgar kan många dispyter 

undvikas. Samtliga branschorganisationer för bostadsrätten som tillfrågats har egna 

stadgenormer, som i många fall är utformade utefter de vanligaste spörsmål som förekommer 

i föreningar.  

 

I det studerade examensarbetet som berör de första årens förrättningar av svenska 

ägarlägenheter nämns några ärenden som i vissa fall tagits upp i föreningars stadgar, och i 
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vissa fall inte. Det handlar bland annat om fullvärdesförsäkringar och ordningsregler – två 

saker som är av stor vikt för föreningens förvaltning och hantering av det gemensamma.  

Även här är det tydligt att stadgar är av stor vikt, och kanske bör där utvecklas någon form av 

standard även i fallet ägarlägenheter. Lagen om förvaltning av samfälligheter, liksom 

Bostadsrättslagen tillåter mycket att detaljstyras via stadgarna vilket ger föreningen frihet att 

besluta om mycket på egen hand. Detta leder dock till att mycket stöd kan krävas för att en 

oerfaren förening skall vara säkra på att det viktigaste är inkluderat.  

 

- Skapa incitament för föreningar 

Att skapa incitament är en metod som har diskuterats en del vid mötena med 

bostadsrättsorganisationerna. Att Bostadsrättslagen är så pass icke-detaljerad som den är sågs 

sällan som ett problem, snarare som en möjlighet för föreningen att styra mycket på egen 

hand. Då blir föregående punkt, vikten av stadgar, extra angelägen.  

 

Förutom att påverka stadgarna så kan en god förvaltning även uppnås genom att skapa 

incitament för föreningar att agera på endera sättet. Detta diskuterades hos Fastighetsägarna, 

där man nämnde eventuella styrelsecertifieringar för föreningsstyrelser som blivit utbildade 

på något speciellt sätt. Hos HSB finns en typ av kvalitetssäkring, HSB Certifiering, som kan 

ses som ett ”… bevis på att [styrelsen] gör ett bra jobb.”
156

 Enligt HSB:s 

informationsbroschyr så fungerar detta på tre sätt; det säkerställer styrelsens kompetens, 

skapar delaktiga medlemmar samt gör det lättare för andra att bedöma föreningen. Åsikterna 

kring huruvida certifieringen fyllt sitt syfte går isär. Dock är idén om incitament för en god 

förvaltning och delaktighet inte helt fel, då detta är ett aktivt sätt att skapa struktur och bidra 

till god förvaltning i föreningar. Incitament i form av certifieringar eller diplom skulle kunna 

användas i alla typer av boendeformer. Dock kräver det att det finns någon form av 

organisation eller myndighet som utfärdar dessa.  

 

- Definiera styrelsens mandat 

Att tydliggöra föreningsstyrelsens mandat är en enormt viktig fråga, och storleken på denna 

fullmakt har visat sig vara ett problem på olika vis i de olika studerade länderna. I Sverige har 

styrelsen mycket makt att agera, något som kan visa sig vara en svårighet för individerna i 

styrelsen då de själva ska bedöma vilka frågor som är av vilken vikt; vad kan beslutas av dem 

själva, och vad som måste tas upp på stämma. I Australien har styrelsen inte lika stort mandat, 

varpå många frågor blir svåra att hantera på egen hand och måste tas på möten (vilket leder 

till svårigheter att komma till stånd snabbt och smidigt).  

 

Att bestämma hur mycket makt en styrelse ska ha bör vara upp till varje förening att besluta 

om. Däremot är det viktigt i samtliga fall att det är lätt att tolka, så att det inte blir problem i 

ansvarsfrågor i efterhand. I grund och botten ska styrelsens makt vara så pass att den dagliga 

driften av huset och dess skick kan skötas friktionsfritt. Att försvåra beslutstagande skadar 

bara byggnaden och på lång sikt även de boende. Denna rekommendation är nära 

sammankopplad med vikten av stadgarna. I stadgarna bör det klart och tydligt finnas skrivet 

vad som gäller för styrelsen. Detta förenklar deras arbete, men framförallt så gynnar det 

föreningen.    
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8 Slutsatser 
Slutsatsen summerar arbetets resultat, och återkopplar till det ursprungliga syftet. Även 

förslag på vidare forskning inom relaterade ämnen och förvaltning ges. 

 

8.1 Arbetets slutsatser 
Den australiska respektive svenska formen av ägarlägenheten skiljer sig åt på många sätt, inte 

minst i sin lagstiftning. Australien är ett land som har utvecklat specifika lagrum rörande 

upplåtelseformen, medan Sverige har valt att anpassa befintliga lagar vid införandet av 

ägarlägenheter. Detta innebär dock inte att Australien möter färre problem i sin förvaltning, 

vilket har blivit uppenbart under författandet av detta arbete. En annan upptäckt som studien 

påvisat är att den australiska ägarlägenheten och den svenska bostadsrätten liknar varandra på 

väldigt många sätt, och att dess förvaltningsförfaranden således är jämförbara i mångt och 

mycket. Likheten ligger framför allt i strukturen, som innebär en förening där alla boende är 

medlemmar och där vissa beslut skall tas gemensamt.  

 

De sociala aspekterna har diskuterats genomgående, och pekar på att ökad kunskap och ett 

ökat engagemang kan vara lösningen på många förvaltningsrelaterade problem. Dessutom kan 

dessa parametrar tänkas vara förknippade med varandra; en vilja att lära sig mer om sitt 

boende kan vara begynnelsepunkten för ett växande engagemang, och kanske är 

benägenheten att engagera sig också större om kunskapen om det egna boendet redan finns. 

För att främja engagemang och kunskap i ett samhälle där invånarna har blivit allt mer vana 

vid att kunna betala av vårt personliga ansvar, så krävs incitament. Engagemang visade sig 

även vara en viktig faktor för trivsel i exempel från andra länder, och är därmed en enormt 

viktig faktor på alla sätt och vis för att en bostadsform ska fungera. Detta kan direkt 

återkopplas till den inledande teorin i arbetet, och Elinor Ostroms forskning om förvaltning av 

gemensamma ytor. Om delägarna tillåts sätta sina egna riktlinjer, och på så vis engagera sig i 

sitt boende, så resulterar detta i bättre omhändertagande av det gemensamma.  

 

Ytterligare en slutsats är att en tydlig och fungerande lagrumsstruktur underlättar 

förvaltningen både ur aspekterna ansvarsfördelning samt uppdelningen mellan enskilt och 

gemensamt. Som konstaterat så är det enormt invecklat, om inte omöjligt, att lagstifta bort 

alla möjliga problem. Däremot är lagar och inte minst stadgar viktiga instrument för de 

individer som väljer att engagera sig. Även här kan paralleller dras till Ostroms teori; att eget 

uppsatta regelverk (i detta fall stadgar) gynnar förvaltningen. Då en i studien tidigare nämnd 

undersökning visade att många föreningsmedlemmar ser juridik som en av de viktigaste 

frågorna inom bostadsrättsföreningar är det av mycket stor vikt att relevanta styrmedel är i 

gott skick.  

 

Styrelsens roll är viktig i båda länderna som studerats. Däremot uppvisas olika problem 

relaterade till denna. I Australien verkar styrelsen ibland ha för lite mandat att agera i vissa 

frågor, medan den svenska bostadsrättsmodellen innebär mycket makt som ibland kan bli svår 

för styrelsen att hantera. Med mycket makt kommer mycket ansvar, och igen blir det då 

viktigt med klara riktlinjer att följa. Det måste dock påpekas att en styrelse måste ha nog med 

makt för att kunna ingripa när något sker som stör den dagliga förvaltningen. Detta är 

nödvändigt för att den löpande skötseln ska kunna ske.  
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En övergripande slutsats är att boende, oberoende av geografiskt läge och struktur, är en 

viktig parameter i människans liv och det är därför viktigt att ha samtliga berörda i åtanke vid 

planering av förvaltningen. Långsiktighet är av stor vikt. Olika länder borde ta del av 

varandras system i större utsträckning för att lära sig mer och även tillvarata det som fungerar 

bra. Att se förbi upplåtelseformen i sig, och försöka tyda likheterna kan bidra till värdefull 

kunskap. På så vis kan förvaltningen optimeras.  

 

8.2 Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning inom samma frågeställning men med ett bredare underlag vore intressant. 

Genom att studera fler länder och kanske även andra versioner av de diskuterade 

upplåtelseformerna kan forskning möjligtvis öppna upp för ett bredare spektra av 

förvaltningsfrågor och kanske även presentera fler lösningsmöjligheter.  

 

Det skulle vara intressant att vidareutveckla idén om en annorlunda föreningsutformning, 

såsom den föreslagna VD-formen, samt att genomföra forskning på detta alternativa sätt till 

förvaltningsstyrning och ansvarsfördelning.  

 

Slutligen så skulle det vara av intresse att studera olika stadgar och stadgenormer, från olika 

länder, för att på något vis urskilja om någon modell är att föredra.  
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Bilaga 
Denna bilaga redovisar den ursprungliga frågemall som togs fram inför intervjuerna med 

bostadsrättsorganisationerna i Stockholm. Den mall som skickades ut till intervjupersonerna 

var avkortad/komprimerad, och vissa frågor såg annorlunda ut beroende på organisationens 

uppbyggnad. Dock låg nedanstående mall till grund för de diskussioner som fördes hos 

samtliga.  

 

 

Bakgrund 
Examensarbetet syftar till att jämföra ägarlägenheten och bostadsrätten, främst ur ett 

förvaltningsperspektiv. Ägarlägenheten studeras huvudsakligen ur ett australiskt perspektiv, 

dels då det är ett land i framkant vad gäller ägarlägenheter, dels då där finns en hel del att 

täcka då de olika delstaterna har olika regelverk och normer.  I den mån det finns fakta 

studeras även den svenska ägarlägenheten.  

Rapporten kommer att innehålla både litteraturstudier samt empiri i form av intervjuer med 

insatta personer. 

 

 

Några frågeställningar 
- Vilka är de vanligaste förvaltningsrelaterade problemen för den svenska bostadsrätten och 

dess föreningar? Ekonomiskt? Styrelserelaterat? Ansvarsfördelningen inom föreningen; 

enskilt vs gemensamt? Beslut om underhåll? Annat? 

 

- Har ni några ”exempelfall” på problem som har uppkommit i de föreningar ni jobbar med?  
 
- Några av de problem som kom fram i studier av Australiens ägarlägenhet listas kortfattat 

nedan: 

  - okunnighet hos medlemmar och styrelse 
  - ovillighet/apati hos medlemmar och styrelse att delta 
  - byggherrens inflytande i det inledande skedet, brist på  

  förvaltningsfokus i detta skede 
  - fel/avsatt underhåll som leder till ”ekonomiska överraskningar”, som  

  drabbar medlemmar 
  - ökat miljöfokus och dess påverkan på ekonomi/avgifter i föreningar 

  - försäkringar; för föreningen och för individer i styrelsen 
Hur ser man på ovanstående i Sverige? Finns där motsvarande problem hos bostadsrätten? 
 
- Vet föreningsmedlemmar i allmänhet vad som gäller? Vad de har för roller, rättigheter och 

skyldigheter? 
 
- Finns där någon standard vid tvister och dispyter inom föreningar? 
 

- I Australien finns vissa föreningar som väljer att sköta all förvaltning helt på egen hand, utan 

utomstående hjälp. Förekommer det i Sverige?  
 
- Bostadsrättslagen. Är den för otydlig? Hur tolkar man ansvarsfördelningen? 


