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En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för ett samhälles utveckling och välfärd. Den 

stora bostadsbristen i Stockholm, och då särskilt bristen på hyresrätter, har därför länge varit 

ett omdiskuterat problem. Nästan samtliga av Stockholms kommuner uppgav år 2011 att det 

råder brist på hyresrätter, ett resultat av minskat byggande i kombination med en hög grad 

ombildningar till bostadsrätter. Följdproblemen visar sig bland annat i form av svarta 

marknader för hyreskontrakt, långa kötider samt svårigheter för ungdomar att göra entré på 

bostadsmarknaden. 

Denna uppsats fokuserar på alternativa upplåtelseformer och deras möjlighet att komplettera 

hyresrätten på Stockholms bostadsmarknad, samt deras inverkan på de problem som följer 

med bristen på hyresrätter. De alternativa upplåtelseformer som studeras närmare är 

kooperativ hyresrätt samt den nya formen andelsägarlägenhet. Intervjuer har genomförts med 

aktörer inom respektive upplåtelseform, vilka ligger till grund för presentation och diskussion 

av formerna samt för en jämförelse med hyresrätten.  

Det kan konstateras att varken kooperativ hyresrätt eller andelsägarlägenhet kan utgöra något 

perfekt komplement till hyresrätten. Utifrån en alternativ tolkning, att någon av 

upplåtelseformerna kan komplettera hyresrätten genom att uppfylla en funktion vilken kan 

efterfrågas bland befintliga hyresgäster, utgör de båda emellertid ett visst komplement genom 

att kunna bidra till en mer effektiv flyttkedja på bostadsmarknaden. Då formerna endast 

bedöms kunna leda till en lägre grad av nybyggnation, antas deras inverkan på 

hyresrättsbristens följdproblem vara relativt liten.  
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A well-functioning housing market is critical to a society's development and welfare. The 

major housing shortage in Stockholm, and in particular the leasehold shortage, has therefore 

been a controversial issue for long time. Almost every of Stockholm's municipalities stated in 

2011 that they were experiencing a leasehold deficit, a result of reduced construction 

combined with a high degree of remodeling to condominiums. The problems that follow are 

seen in form of the illegal trading of lease contracts, long waiting times for apartments 

together with difficulties for young people to enter the housing market. 

This paper focuses on alternative forms of tenure and their ability to complement the 

leasehold form on the Stockholm housing market, as well as their impact on the problems 

resulting from the leasehold shortage. The alternative forms of tenure studied are the 

cooperative leasehold form and the new form shareowner tenure. Interviews with participants 

from each tenure form were held, which constitutes the basis for presentation and discussion 

of the forms and for a comparison with the leasehold form. 

It is found that neither the cooperative leasehold form nor the shareowner tenure may 

constitute a perfect complement to the leasehold form. Based on an alternative interpretation, 

that any of the tenure forms can complement the leasehold form by fulfilling a function which 

could be requested from some tenants, they both constitute a certain complement by 

contributing to a more effective movement in the housing market. Since the forms are only 

expected to result in a minor level of new construction, their impact on the leasehold deficit is 

assumed to be relatively insignificant. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Bostadsbristen i Stockholm har länge varit ett aktuellt och omdiskuterat problem. Enligt 

Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011” rådde det 

under 2011 bostadsbrist i 22 av länets 26 kommuner. Efterfrågan på hyresrätter är absolut 

störst, och nästan samtliga kommuner uppgav att det råder brist på just hyresrätter. I rapporten 

framgår också att andelen hyresrätter har minskat drastiskt som en följd av minskad 

nyproduktion till förmån för ett ökat byggande av bostadsrätter. Samtidigt har ombildningarna 

av både privata och allmännyttiga hyresrätter ökat explosionsartat till följd av upphävandet av 

den så kallade stopplagen år 2006. Detta har resulterat i att 100 000 tidigare hyresrätter har 

ombildats till bostadsrätter mellan åren 2000 och 2010, vilket utgör tre fjärdedelar av 

ombildningarna i hela landet
1
. Följdproblemen till denna stora hyresrättsbrist kan antas vara 

långa kötider och en allt större svart marknad för hyresrätter, med otillåtna 

andrahandsuthyrningar och olaglig försäljning av hyreskontrakt. Därtill kan svårigheterna för 

kapitalsvaga målgrupper att hitta en bostad i regionen vara stora. 

Långsiktigt hållbara åtgärder för att stimulera byggandet av hyresrätter och öka effektiviteten 

på bostadsmarknaden har länge efterfrågats, men bristen på hyresrätter kvarstår. Regeringen 

beslutade i december att tillsätta en kommitté för att se över förutsättningarna att utveckla 

hyresrätten, vilken skall fokusera på sätt att öka jämställdheten mellan hyresrätten och 

bostadsrätten för att därmed kunna öka nyproduktionen av hyresrätter
2
.  

En möjlighet för att minska det höga trycket på hyresrätter kan vara att se över alternativa 

upplåtelseformer. Eventuellt skulle en utveckling av dessa kunna bidra till deras möjlighet att 

komplettera hyresrätten, eller annars öppna upp för en etablering av upplåtelseformen. En 

större variation av upplåtelseformer på marknaden skulle eventuellt kunna attrahera grupper 

som idag bor i hyresrätt, men som visar sig föredra denna alternativa upplåtelseform. I och 

med denna omfördelning skulle de grupper med hyresrätt som förstahandsval få godare 

möjligheter till ett förstahandskontrakt. För att en sådan alternativ upplåtelseform skall kunna 

                                                 

1
 Länsstyrelsen i Stockholms län, (2011) 

2
 Dir. 2011:108 
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bli framgångsrik och applicerbar i sammanhanget krävs ett intresse bland såväl dagens 

hyresgäster som fastighetsägare. 

1.2. Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka alternativa upplåtelseformer samt huruvida 

utvecklingen av dessa skulle kunna bidra till deras möjlighet att komplettera den traditionella 

hyresrätten, alternativt öppna upp för en etablering av upplåtelseformen. En framgångsrik 

alternativ upplåtelseform bör kunna leda till ett minskat tryck på hyresrätter samt de problem 

som följer med detta. För att kunna bedöma gångbarheten på marknaden kommer intresset för 

de i denna uppsats föreslagna upplåtelseformerna att undersökas närmare. 

Vilka alternativa upplåtelseformer skulle kunna komplettera hyresrätten som upplåtelseform, 

och därmed minska följdproblemen med hyresrättsbristen? 

1.3. Problematisering 

För att besvara frågeställningen i denna uppsats tas följande frågor upp: 

 Hur jämförbara är de undersökta upplåtelseformerna med hyresrätten? 

 Vilken påverkan skulle ett ökat användande av de undersökta upplåtelseformerna 

kunna ha på hyresrättsbristens följdproblem? 

 Hur ser intresset ut för de undersökta upplåtelseformerna, ur hyresgästers samt 

fastighetsägares perspektiv? 

1.4. Avgränsningar  

Fokus i denna uppsats kommer att ligga på bristen på hyresrätter i Stockholms län. 

Bostadsbristen är ett stort problem även i andra delar av landet, men det ökande byggandet av 

bostadsrätter i kombination med en hög grad ombildningar gör situationen i Stockholm unik 

för Sverige. På grund av den höga efterfrågan på bostäder bedöms också möjligheterna att 

utveckla alternativa upplåtelseformer som störst i Stockholmsregionen. 

Då bristen på hyresrätter är ett problem som existerat under många år har flera förslag till 

lösningar hunnit läggas fram. Bland annat har Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och 

SABO i samarbete presenterat förslaget ”Balanserade ekonomiska villkor – En skattereform 
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för hyresrätten”
3
. Vidare har det diskuterats för en mer systematiserad hyressättning i 

Stockholm, genom den så kallade Stockholmsmodellen
4
. Många av förslagen fokuserar på 

lagändringar och subventioner för att stimulera nyproduktion. I denna uppsats kommer 

tidigare lösningsförslag inte att undersökas närmare, då fokus ligger på alternativa 

upplåtelseformer som komplement till hyresrätten snarare än skattesubventioner och 

lagändringar. 

På grund av uppsatsens begränsade omfattning kommer inga intervjuer att genomföras med 

andra aktörer än de med direkt koppling till de upplåtelseformer som undersöks närmare. 

Detta kan eventuellt leda till en något subjektiv bild av upplåtelseformen, vilket försökts ta i 

beaktande vid analys och diskussion. 

Slutligen kommer i denna uppsats endast upplåtelseformer för lägenheter i flerfamiljshus att 

beröras. Även om flera utav upplåtelseformerna är applicerbara även i småhus anses boende i 

småhus allt för avlägset från den traditionella hyresrätten, varför detta inte kommer att 

behandlas här. 

1.5. Definitioner  

Nedan förklaras vanligt förekommande termer och uttryck i denna uppsats utifrån författarnas 

definitioner. 

Alternativa upplåtelseformer Med uttrycket alternativa upplåtelseformer avses upplåtelse- 

eller boendeformer som ännu inte uppnått någon stark etablering 

på den svenska bostadsmarknaden. 

Andelsägarlägenhetsägare Den tidigare hyresgäst som i andelsägarmetoden väljer att köpa 

sin lägenhet för en kapitalinsats som bestäms av 

grundandelsägaren. En person kan också bli 

andelsägarlägenhetsägare genom att köpa en andelsägarlägenhet 

av en tidigare andelsägarlägenhetsägare på den öppna 

marknaden. 

                                                 

3
 Fastighetsägarna et al., (2010) 

4
 Nyheter P4 Radio Stockholm, (2012) 
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Blancolån En form av penninglån där ingen säkerhet lämnas till långivaren. 

Denna typ av lån resulterar därför vanligtvis i en högre ränta. 

Grundandelsägare Den fastighetsägare som innan införandet av 

andelsägarlägenheter står som ensam ägare av fastigheten och 

som också är hyresvärd för husets hyresgäster. 

Grundandelsägaren står även som ansvarig för all yttre 

förvaltning av fastigheten. 

Kapitalinsats Den totala insats som krävs för inflyttning i exempelvis 

bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och andelsägarlägenhet. 

Kapitalinsatsen kan då bestå utav en upplåtelseinsats eller en 

köpeskilling. 

Kontantinsats Den insats som köparen eller hyresgästen måste erlägga säljare 

eller fastighetsägare, men som inte kan finansieras via belåning 

hos exempelvis en bank. Kontantinsatsen måste därmed 

finansieras på egen hand av det inflyttande hushållet. 

Medlemsinsats Den avgift som betalas till den kooperativa hyresrättsföreningen, 

vilken krävs för att bli medlem i föreningen. I vissa fall krävs 

också en medlemsinsats för att kunna stå i kö till den 

kooperativa hyresrättsföreningens lägenheter. 

Miljonprogramsområde Område där majoriteten av byggnaderna under åren 1965-1975 

uppförts i syfte att snabbt lösa den rådande bostadsbristen. De 

miljonprogramsområden som i huvudsak utgörs av 

flerbostadshus präglas ofta av en relativt låg standard, och 

många av dessa byggnader står idag inför omfattande 

renoveringar. 

Upplåtelseinsats Den insats som i upplåtelseformen kooperativ hyresrätt betalas 

av den inflyttande hyresgästen till fastighetsägare eller 

kooperativ hyresrättsförening. 
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1.6. Disposition 

Fortsättningen av uppsatsen är upplagd enligt följande disposition: 

Kapitel 3 innehåller en beskrivning av de fyra lagstadgade upplåtelseformerna, där i synnerhet 

de boendes rättigheter och förvaltningsfördelningen klargörs. Dessutom presenteras ett antal 

alternativa upplåtelseformer eller boendeformer vilka bedöms intressanta i sammanhanget. 

Kapitel 4 definierar bostads- och hyresrättsbristen samt dess omfattning inom landet i helhet 

och Stockholm i synnerhet. Kapitlet redogör för hur mycket som behöver byggas för att 

tillgodose efterfrågan på bostäder i länet såväl som de omfattande följdproblem som 

hyresrättsbristen medför. 

I kapitel 5 har två utav de i kapitel 3 presenterade upplåtelseformerna valts ut för vidare 

undersökning. Här redovisas också resultatet från de genomförda intervjuerna, uppdelat efter 

de två upplåtelseformerna och viktiga parametrar. Efter respektive upplåtelseform 

sammanfattas deras enskilda särdrag.  

Kapitel 6 utgör diskussion och analys av de båda alternativa upplåtelseformerna och deras 

möjlighet att komplettera hyresrätten. Analysen sker här utifrån tre delfrågor, vilka 

presenterats i problematiseringen ovan.  

Kapitel 7 sammanfattar slutligen vad som särskilt diskuterats i kapitel 6. Uppsatsens 

frågeställning besvaras, varefter förslag på vidare forskning inom området ges.  
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2. METOD 

Arbetet med denna uppsats inleddes med insamling av grundläggande information inom 

området för att förbereda inför val av upplåtelseformer för vidare undersökning. De 

presenterade upplåtelseformerna består, förutom av de fyra i Sverige lagstadgade formerna, av 

ytterligare fyra så kallade alternativa upplåtelseformer vilka bedömdes mest aktuella vid 

tidpunkten för undersökningen. Litteratursökningen har framförallt skett via internet och den 

litteratur som använts är därmed i form av artiklar, rapporter samt relevanta hemsidor. Vid 

beskrivningen av de lagstadgade upplåtelseformerna har även lagtexten använts som 

betydelsefull källa. Utifrån detta valdes två alternativa upplåtelseformer för närmare 

undersökning; kooperativ hyresrätt och andelsägarlägenhet. Dessa två upplåtelseformer 

ansågs mest jämförbara med hyresrätten, samtidigt som de bedömdes möjliga att tillämpa i 

större skala. För att undersöka de valda upplåtelseformerna och marknadens intresse har ett 

flertal intervjuer med marknadens aktörer genomförts. Den information som tillgodogjorts 

från dessa intervjuer har sedan legat till grund för utvärderingen av de alternativa 

upplåtelseformerna. 

Intervjuer och urval av respondenter 

Under arbetet med denna uppsats har sex intervjuer genomförts. Intervjuerna har skett till 

övervägande del i form av möten hos respektive respondent. I ett av fallen har frågor ställts 

och besvarats skriftligen via mail. Förutom intervjuerna har en kortare mailkonversation 

genomförts, såväl som en muntlig konversation. 

För att få bättre förståelse för fastighetsföretagens erfarenheter kring de valda 

upplåtelseformerna har ett antal aktörer som är verksamma inom dessa valts ut för intervju. 

Det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen är av intresse på grund av deras 

pilotprojekt inom den nylanserade upplåtelseformen andelsägarlägenheter. Intervjun hos 

Botkyrkabyggen genomfördes med bolagets VD, Ulf Nyqvist. Pilotprojektet genomförs i 

samarbete med Andelsägarbolaget, vilka också har utvecklat upplåtelseformen. En intervju 

har därför genomförs med Andelsägarbolagets VD, Henrik Friman, samt ordförande, Bruno 

Isaksson. Den andra undersökta upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt, där muntliga 

intervjuer har skett med två fastighetsägare i Stockholm vilka båda använder sig av 

upplåtelseformen; Björn Jacobson, utredare på Familjebostäder samt Jonas Erkenborn, chef 
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Fastighetsutveckling på HSB Stockholm. En skriftlig intervju med Henrik Bromfält, VD på 

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), har även genomförts. 

En intervju har vidare genomförts med Terje Gunnarson, regionsordförande på 

Hyresgästföreningen Stockholm. Valet av denna respondent grundar sig på vikten av att ta 

tillvara på hyresgästernas uppfattning av upplåtelseformerna. 

Utöver detta har ett kortare samtal hållits med Hans Lind, professor i Fastighetsekonomi vid 

Kungliga Tekniska Högskolan. Lind har deltagit som rådgivare vid utvecklingen av 

Andelsägarmetoden och kan därmed bidra med ytterligare synvinklar gällande metoden.  

Vid beskrivningen av den alternativa upplåtelseformen hyrborätt har en mailkonversation 

förts med Andreas Brissman, säljare på Sverigehuset. Sverigehuset var under 2006-2007 

aktuella med hyrborätt, men använder sig i dagsläget inte av upplåtelseformen. Andreas 

Brissman besvarade därmed ett antal frågor gällande formen. 
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3. UPPLÅTELSEFORMER I SVERIGE 

Det finns fyra lagstadgade upplåtelseformer inom flerbostadshus, vilka skiljer sig åt rörande 

de boendes rättigheter, ansvarsfördelning av förvaltning samt ekonomiska förhållanden. 

Upplåtelseformerna är ägarlägenhet, bostadsrätt, hyresrätt samt kooperativ hyresrätt. För att 

visa på de övergripande skillnaderna mellan upplåtelseformerna presenteras respektive form 

nedan. 

3.1. Ägarlägenhet 

Upplåtelseformen ägarlägenhet är ny i Sverige sedan den 1:a maj 2009, då lagreglerna i 

Jordabalken ändrades för att möjliggöra för tredimensionella så kallade 

ägarlägenhetsfastigheter. En ägarlägenhet är därmed en egen fastighet i ett flerbostadshus, och 

kan därför liknas mer vid ett småhus än en bostadsrätt ur ett juridiskt perspektiv. Till skillnad 

från en bostadsrätt, där den boende äger en andel av bostadsrättsföreningen, ägs 

ägarlägenheten direkt av den boende. Denna typ av boende är mycket vanlig utanför Sverige, 

om än ofta under andra namn
5
. 

Ägarlägenheter bildas vanligen i nybyggda flerfamiljshus, med minimikravet om tre stycken 

ägarlägenheter i en sammanhållen enhet. Det är därmed möjligt att uppföra resterande 

lägenheter som exempelvis hyresrätter. Även äldre byggnader kan byggas om till 

ägarlägenheter, så länge utrymmet inte har använts som bostadslägenheter under de senaste 

åtta åren. Ägarlägenheter överlåtes sedan ombildningen på samma sätt som vanliga 

fastigheter, det vill säga vanligtvis via en mäklare
6
. Då det inte finns någon som styr över 

ägandet så som i en bostadsrättförening, och därmed heller inget krav på godkännande från 

föreningen, kan vem som helst köpa en ägarlägenhet
7
. 

Rättigheter 

I och med att en ägarlägenhet ägs av den boende har denne en direkt äganderätt och därmed 

också möjligheten att fritt överlåta, pantsätta och hyra ut lägenheten. Ägaren söker också 

                                                 

5
 omBoende.se, (2011) 

6
 Justitiedepartementet, (2009) 

7
 Svensk Fastighetsförmedling, (n.d.) 



 

 

 

 

15 

lagfart på lägenheten, varpå han bli lagfaren ägare. På grund av detta betalar denne också 

stämpelskatt såväl som lagfartskostnader. Fastigheten registreras även i fastighetsregistret
8
. 

Förvaltning 

I och med det direkta ägandet har ägaren också det fulla ansvaret för det inre underhållet, det 

vill säga inom den egna lägenheten. Detta innebär full frihet att själv välja i vilken grad man 

vill investera i sitt boende i form av renoveringar, och därmed också att man tar på sig de 

kostnader som uppstår när exempelvis vitvaror måste bytas ut. För skötsel och underhåll av 

gemensamma utrymmen samt de delar av byggnaden som inte utgör lägenheter skapas en 

samfällighetsförening med ägarna som medlemmar. I föreningen finns också en styrelse som 

ansvarar för förvaltningen av dessa delar, vilket finansieras genom den avgift som betalas av 

samtliga medlemmar. De boende i ägarlägenhetshuset, och som därmed också är medlemmar 

i samfällighetsföreningen, har möjlighet att påverka den yttre förvaltningen via bland annat 

årsstämman
9
. 

3.2. Bostadsrätt 

För en lägenhet upplåten med bostadsrätt sker nyttjande mot ersättning i form av dels en 

insats motsvarande köpeskillingen vid upplåtelsetillfället, dels årsavgifter till föreningen för 

den löpande verksamheten
10

. Om så anges i föreningens stadgar äger föreningen även rätt att 

ta ut en upplåtelseavgift, överlåtelseavgift respektive pantsättningsavgift för att täcka deras 

administrativa kostnader. Samtliga bestämmelser angående upplåtelseformen regleras i 

Bostadsrättslag (1991:614). I varje enskild bostadsrättsförenings stadgar regleras 

ansvarsområden och boendefrågor mer detaljerat. En bostadsrätt kan säljas på den öppna 

bostadsmarknaden, men föreningen måste godkänna köparen som ny medlem i föreningen 

innan köp fullbordas.  

Rättigheter 

En bostadsrättsinnehavare har nyttjanderätt till bostaden utan tidsbegränsning, samtidigt som 

denne har en andelsrätt i föreningen. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten, och 

bostadsrättsinnehavaren äger endast en andel i bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens styrelse tar sedermera de yttersta besluten rörande fastigheten. De 
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inre renoveringsmöjligheterna i lägenheterna är därmed något begränsade, då en del beslut 

kräver styrelsens godkännande. 

Förvaltning 

Respektive bostadsrättsinnehavare ansvarar för det inre underhållet av lägenheterna. Allt yttre 

underhåll samt underhåll av gemensamma utrymmen hanteras av bostadsrättsföreningen. 

Kostnaderna för detta underhåll påverkar i sin tur den årliga avgiften som bostadsrättshavaren 

erlägger till föreningen, varför föreningens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv 

förvaltning har en direkt inverkan på den totala boendekostnaden.   

3.3. Hyresrätt 

Hyresrätten som upplåtelseform innebär att en hyresgäst får nyttjanderätt till sin bostad mot 

betalning av hyra till fastighetsägaren, kallad hyresvärd
11

. Hyresgästen betalar därmed ingen 

kapitalinsats för boendet, till skillnad från fallet i bostadsrätten. Typiskt sett upplåtes hyresrätt 

i lägenheter i flerbostadshus, men en hyresrätt kan också omfatta ett helt hus. Regleringar 

rörande upplåtelseformen hyresrätt finns i den så kallade ”Hyreslagen” som återfinns i 

Jordabalkens 12:e kapitel. Här regleras bland annat uppsägning, hyrans storlek, hyresvärdens 

och hyresgästens skyldigheter samt förverkandegrunder. Hyresrätt finns också i lokaler, då 

kallad lokalhyresrätt. Då denna upplåtelseform inte rör boende kommer den dock inte att tas 

upp närmare. 

Rättigheter 

Till skillnad från upplåtelseformerna ägarlägenhet och bostadsrätt är hyresrätten inte kopplad 

till någon form av ägande, utan är en ren nyttjanderätt till den aktuella lägenheten. Ägandet 

ligger därmed kvar hos fastighetsägaren. Som innehavare av en hyresrätt har man ett 

besittningsskydd, vilket stärker hyresgästens ställning gentemot hyresvärden. Skyddet innebär 

att hyresgästen i regel har rätt till förlängning av hyresavtalet, och ger därmed de boende en 

säkerhet i att få bo kvar i sin bostad. Besittningsskyddet faller dock bland annat vid 

hyresrättens förverkande. Hyresrätter upplåtes vanligtvis på obestämd tid. Ett avtal kan dock 

även ingås på bestämd tid, varpå besittningsskyddet träder i kraft då hyresförhållandet varat 

mer än nio månader i följd. 
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Den hyra som skall erläggas hyresvärden regleras i Hyresförhandlingslagen (1978:304) och 

bestäms utifrån förhandlingar mellan organisationer för hyresvärdar respektive hyresgäster, 

vilket i praktiken innebär Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen samt SABO. Hyran skall 

återspegla lägenhetens bruksvärde, det vill säga det uppskattade praktiska värdet ur en 

hyresgästsynvinkel
12

. Anser hyresgästen att hyran är oskälig, det vill säga om hyran påtagligt 

överstiger brukshyran, har hyresgästen möjlighet att överklaga hyran hos Hyresnämnden
13

. 

Förvaltning 

Hyresvärden ansvarar för såväl inre som yttre underhåll av fastigheten. Denna kostnad läggs i 

sin tur på hyresgästen och påverkar därmed dennes hyra. Vilken standard hyresvärden väljer 

att hålla på underhåll och renoveringar bestämmer därför de boendes hyresnivå. 

3.4. Kooperativ hyresrätt 

Upplåtelseformen kooperativ hyresrätt beskrivs vanligen som en mellanform mellan 

bostadsrätt och traditionell hyresrätt, och finns sedan den 1:a april 2002 reglerad i svensk 

lag
14

. Hyresgästen hyr sin lägenhet av en kooperativ hyresrättsförening, vilken är en särskild 

typ av ekonomisk förening. Föreningens medlemmar betalar en medlemsinsats, och 

lägenheter kan sedermera upplåtas till medlemmar mot en upplåtelseinsats
15

. Eftersom de 

boende likt en hyresgäst endast erhåller nyttjanderätten till lägenheten kan denna inte utgöra 

någon säkerhet för ett lån till upplåtelseinsatsen, vilken därför måste finansieras kontant eller 

via ett så kallat blancolån
16

. Medlemmarna äger rätt att återfå upplåtelseinsatsens nominella 

belopp då medlemskapet i föreningen upphör
17

. Likt en bostadsrättsförening skall den 

kooperativa hyresrättsföreningen ha en styrelse, samt stadgar som bland annat anger grunder 

för beräkning av hyra samt avsättningar för underhåll
18

. 

Det finns två olika modeller genom vilka kooperativa hyresrätter upplåts; ägarmodellen eller 

hyresmodellen. I den först nämnda modellen är det likt i en bostadsrättsförening den 
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kooperativa hyresrättsföreningen som äger fastigheten, där den största kostnaden förutom 

förvaltningskostnader är kapitalkostnader för att finansiera fastighetsköpet. Föreningens 

ekonomi avgör till stor del hur högt hyrorna behöver sättas och det krävs därför ingen hänsyn 

till brukshyra. I den andra modellen, hyresmodellen, blockhyr den kooperativa 

hyresrättsföreningen fastigheten av en privat eller allmännyttig fastighetsägare. 

Blockhyresavtalet skall godkännas av Hyresnämnden samt återspegla brukshyra enligt 

hyreslagen. Föreningen hyr i sin tur ut lägenheterna till sina medlemmar, där avtalen är att 

betrakta så som förstahandsavtal
19

. 

Rättigheter 

Till skillnad från i en bostadsrätt finns hos den kooperativa hyresrätten ingen stark koppling 

mellan en medlems andel i föreningen och nyttjanderätten. Likt förhållandena i en vanlig 

hyresrätt har hyresgästen i en kooperativ hyresrättsförening nyttjanderätt i lägenheten i utbyte 

mot en erlagd hyra. Något som däremot skiljer sig från den traditionella hyresrätten är att en 

medlem i den kooperativa hyresrättsföreningen ej äger rätt att få hyran prövad hos 

Hyresnämnden, vilket därmed kan likställas med årsavgiften för en bostadsrätt
20

. Detta beror 

på att medlemmarna själva är med och beslutar kring hyressättningen i föreningen genom dess 

stadgar enligt beskrivningen ovan. 

Förvaltning 

Där hyresmodellen används avtalas mellan föreningen och fastighetsägaren hur mycket av 

förvaltningen som de respektive parterna skall ansvara för. I och med detta har föreningen 

möjlighet att självt påverka medlemmarnas underhållsansvar samt hyresnivå. Ett alternativ är 

exempelvis att medlemmarna själva svarar för inre underhåll av lägenheterna, trappstädning, 

trädgårdsskötsel etc., medan fastighetsägaren svarar för underhåll som rör fasad, tak, 

stammar, ventilationssystem och liknande. I de fall som ägarmodellen tillämpas avtalas 

förvaltningen på samma sätt, där yttre underhåll exempelvis kan läggas på entreprenad genom 

avtal mellan föreningen och externa förvaltningsföretag
21

. 
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3.5. Alternativa upplåtelseformer 

Den vanligaste upplåtelseformen bland flerbostadshus i Stockholm är ännu hyresrätt tätt följd 

av bostadsrätt, samtidigt som formen ägarlägenhet även börjat förekomma på marknaden
22

. 

Förutom dessa finns även den kooperativa hyresrätten i lagstadgad form, medan en del 

upplåtelseformer eller boendeformer ej finns reglerade i svensk lag. Under rubrikerna nedan 

kommer sådana alternativa upplåtelseformer att beskrivas ytterligare, med mål att välja ut 

någon eller några av dessa för närmare granskning. De fyra nedan presenterade 

upplåtelseformerna bedöms av författarna vara de mest aktuella eller intressanta alternativa 

upplåtelseformerna för Stockholmsområdet idag. 

3.5.1. Hyrborätt 

Ett förslag som tidigare varit aktuellt, bland annat från Moderaternas sida
23

, är så kallad 

hyrborätt. Med hyrborätt avses att en hyresgäst tecknar ett optionsavtal mot en kontantinsats 

eller administrationsavgift, vilket ger hyresgästen rätt att köpa loss lägenheten till ett 

förutbestämt pris efter två år. Förutom vanlig brukshyra erlägger hyresgästen ett extra tillägg 

varje månad, vilket avsätts till den framtida kontantinsatsen. Tanken är att insatsen 

tillsammans med det månatliga sparandet efter två år skall vara tillräckligt för att täcka 

bostadsrättens upplåtelseinsats ifall hyresgästen väljer att köpa då optionsavtalet löper ut
24

. 

Innan dess att optionsavtalet löpt ut har de boende samma rättigheter och 

förvaltningsfördelning som för en vanlig hyresrätt. Väljer de boende att köpa lägenheten 

övergår rättigheter och förvaltning dock att gälla så som för en vanlig bostadsrätt. 

Enligt Andreas Brissman, säljare på Sverigehuset i Göteborg, var hyrborätt något som 

användes av Sverigehuset under 2006-2007. Tanken med hyrborätt var att skapa möjligheter 

för de som inte hunnit spara ihop tillräckligt för en bostads kontantinsats. Genom att under två 

års tid spara till kontantinsatsen fick de samtidigt möjlighet att bo i det aktuella objektet
25

. 

Brissman anger två huvudsakliga anledningar till att hyrborätten slutat användas av 

Sverigehuset sedan projektet i Kungälv. Dels har bostadspriserna i området ökat markant, och 

därmed skulle hyrorna bli alldeles för höga för att hyresgästen skulle kunna få ihop tillräckligt 
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för en kontantinsats på det här viset. Dels har bankernas krav vid utlåning blivit strängare då 

kontantinsatsen numera skall motsvara minst 15 % av lånets storlek. 

3.5.2. Andelsägarlägenhet 

En ny metod bland alternativa upplåtelseformer är den så kallade andelsägarmetoden, vilken 

har varit omdiskuterad i media under den senaste tiden. Dagens Nyheter är en av många som 

har uppmärksammat metoden
26

, där såväl grundarna som Hyresgästföreningen uttalar sig om 

upplåtelseformen. Denna upplåtelseform innebär att hyresgäster ges möjlighet att köpa loss 

sin lägenhet till ett pris som fastslås av fastighetsägaren, och bakom idén står 

Andelsägarbolaget M2 AB. 

Till skillnad från en bostadsrätt kan den enskilda andelsägarlägenheten inte utgöra säkerhet 

för ett lån för att finansiera köpet, eftersom andelsägarlägenhetsägaren är delägare i hela 

fastigheten snarare än av den egna lägenheten. För att möjliggöra belåning använder man sig 

därför utav ett så kallat andelslån, där andelen i hela fastigheten utgör säkerhet
27

. Hur mycket 

varje andelsägare får belåna fastigheten beror därför på deras andelstal, vilket alltså inte kan 

överstigas. Eftersom långivaren får pant i hela fastigheten innebär denna konstruktion att det 

bara kan finnas en långivare. Då andelslånet vanligtvis inte täcker finansieringen av hela 

köpet krävs vanligtvis en kontantinsats, vilken enligt Andelsägarbolaget normalt ligger mellan 

20 000 och 40 000 kr. Den egna insatsen måste köparen antingen bidra med själv eller 

finansiera via blancolån.  

Rättigheter 

Juridiskt innebär andelsägarmetoden att hyresgäster som vill äga sitt boende går in som 

delägare i hyresfastigheten, med dispositionsrätt till den lägenhet de bor i. Alla 

andelsägarlägenhetsägare blir därmed lagfarna ägare av fastigheten medan den ursprungliga 

fastighetsägaren, grundandelsägaren, står kvar som huvudägare. Det avtal som tecknas vid 

köpet reglerar vilka konsekvenserna blir om andelsägarlägenhetsägaren missköter sig, vad 

som gäller om denna vill hyra ut sin lägenhet, utföra renoveringar etc. Samtidigt får de som 

vill fortsätta sitt hyresförhållande bo kvar som just hyresgäster, enligt samma villkor som för 

en vanlig hyresrätt
28

. Den skattemässiga skillnaden för andelsägarlägenheter jämfört med 
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exempelvis bostadsrätter är att andelsägarlägenheten inte klassas som privatbostad, utan som 

del i näringsfastighet
29

. Detta medför att rotavdrag ej kan göras för reparationer och liknande. 

Enligt svensk lagstiftning innebär detta även att eventuell realisationsvinst vid försäljning av 

en andelsägarlägenhet beskattas högre än för en bostadsrätt, med 27 % istället för 22 %. 

Vid uthyrning av en andelsägarlägenhet skall den föreslagna hyresgästen godkännas av 

grundandelsägaren, men det är fritt för andelägarlägenhetsägaren att föreslå hyresgäst. 

Hyresgästen betalar sedan hyra direkt till grundandelsägaren, och avtalsförhållandet blir 

därmed att betrakta som ett förstahandskontrakt. Ett speciellt avtal med bortförhandlat 

besittningsskydd säkerställer att andelsägarlägenhetsägaren kan flytta tillbaka, alternativt sälja 

lägenheten, när denna så önskar. Detta avtal skall godkännas av Hyresnämnden
30

. 

I konstruktionen ingår också ett skyddssystem för andelsägarlägenhetsägarna vid en eventuell 

exekutiv försäljning av fastigheten. Vid en normal exekutiv auktion delas intäkten upp mellan 

delägarna baserat på andelstal. I andelsägarmetoden skyddas dock köparna av 

andelsägarlägenheter genom en snedfördelning av denna försäljningsintäkt. Storleken på 

andelsägarlägenhetsägarnas utdelning vid auktionen skall därmed vara sådan att de har 

möjlighet att köpa motsvarande lägenhet i en bostadsrätt, och på så sätt lida så liten 

ekonomisk skada som möjligt
31

. Detta eftersom det endast är grundandelsägaren som kan 

försätta sig i en sådan situation att en exekutiv försäljning måste ske. Skulle det istället vara så 

att en andelsägarlägenhetsägare underlåter sig att betala sina lånekostnader går 

grundandelsägaren in och löser lånet, varpå den boende tvingas flytta. 

Förvaltning 

Grundandelsägaren skall ha en underhållsplan upprättad för tio år framåt i tiden, vilken 

uppdateras varje år. De boende får därmed en översikt av hur kostnader kan komma att öka i 

och med större underhållsarbeten. Grundandelsägaren fortsätter att ansvara för förvaltning av 

fastigheten med det yttre underhållet samt gemensamma utrymmen. För de som fortsätter att 

hyra sina lägenheter ansvarar grundandelsägaren för det inre underhållet av lägenheten, likt 

för vanliga hyresrätter. Vid köp av en andelsägarlägenhet övergår dock ansvaret för det inre 

underhållet av lägenheten på andelsägarlägenhetsägaren, vilken då likt reglerna för 
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bostadsrätter är fri att förändra utformning och utrustning
32

. Istället för hyra betalar 

andelsägarlägenhetsägarna en förvaltningskostnad till grundandelsägaren. Denna 

förvaltningskostnad består av årligen redovisade media- och driftskostnader, ersättning för 

större reparationer och fastighetsåtgärder tillsammans med ett förvaltningstillägg
33

. 

Förvaltningstillägget adderas så att grundandelsägarens intjäningsförmåga för en 

andelsägarlägenhet skall vara densamma som för vanliga hyreslägenheter. Denna 

konstruktion resulterar i att de som bor i andelsägarlägenheter betalar lika mycket som 

hyresgästerna, med avdrag för den inre underhållsplikten av lägenheterna som tillkommer
34

. 

3.5.3. Kollektivboende 

I ett kollektiv bor flera människor, vanligtvis utan familjekopplingar, i samma fastighet. Ett 

kollektiv kan vara utformat på flera sätt, allt i från ett antal personer som bor tillsammans i ett 

småhus till en stor flerfamiljsfastighet där de enskilda familjerna bor i en egen lägenhet men 

tillsammans ansvarar för gemensamma sysslor, så kallade kollektivhus. Kollektivhus är 

troligen också den mest etablerade och organiserade utformningen av kollektivboende, men 

även här varierar graden av gemenskap mellan de boende. I Svenska Bostäders kollektivhus 

Fristad i Bromsten ansvarar de boende till exempel för trapphusstädning samt gemensam 

matlagning en gång i veckan
35

. Hos gemenskapsboendet Sjöfarten i Hammarby sjöstad, ett 

utav Familjebostäders kollektivhus, sker den gemensamma matlagningen istället varje vardag 

via ett antal olika matlag
36

.  

Gemensamt för många kollektivboenden är en ökad vardagsgemenskap via aktiviteter för de 

boende. Många kollektivhus har förutom matlagning och städning också ett antal föreningar 

för de som vill engagera sig, exempelvis syklubbar, bokcirklar och liknande
37

. Ofta anordnas 

också gemensamma aktiviteter i form av TV-kvällar, trädgårdsskötsel etc. I Familjebostäders 

kollektivhus finns i husen även gemensamma ytor för matlagning och andra sysslor. 
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Kollektivboende kan upplåtas i olika former, varav hyresrätten är den vanligaste
38

. Beroende 

på vilken upplåtelseform som används varierar också de boendes rättigheter samt 

ansvarsfördelning av förvaltning. Även det finansiella upplägget kan skilja sig åt mellan olika 

kollektivboenden. Kollektivhuset Fristad upplåts som traditionell hyresrätt och hyran betalas 

då direkt till Svenska Bostäder som är hyresvärd. I detta hus får hyresgästerna dock möjlighet 

att påverka sina kostnader något, då de erhåller en hyresrabatt om ca 200 kr när de deltar i 

trapphusstädningen
39

. Hos Familjebostäders kollektivhus har man tidigare använt sig av 

hyresrätt, men sedan upplåtelseformen kooperativ hyresrätt lagstadgades har man valt denna 

för de nyproducerade husen
40

. I de kooperativa hyresrätterna använder man sig utav 

hyresmodellen, vilket betyder att kollektivhusföreningen blockhyr huset av Familjebostäder 

och de boende betalar hyran direkt till föreningen. Denna upplåtelseform möjliggör också för 

föreningen att på ett lättare sätt styra vilka som tillåts bo i huset i och med rätten att godkänna 

nya medlemmar, något som i hyresrätter annars får göras upp med hyresvärden. 

3.5.4. Andrahandsuthyrning 

Andrahandsuthyrning är ingen etablerad upplåtelseform, men ändock en i Stockholm mycket 

vanlig boendeform. Enligt en rapport från Boverket bor minst 6 % av landets unga hyresgäster 

i andra hand, och man kan anta att motsvarande siffra är betydligt högre i 

Stockholmsregionen
41

. Andrahandsuthyrning går ut på att den boende, det vill säga 

hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren, hyr ut sin bostad till en annan i andra hand.  

Andrahandsuthyrning i ägarlägenhet 

Ägarlägenheten är tillsammans med småhus de enda upplåtelseformerna där inget tillstånd 

krävs för uthyrning till en andra part. Ägaren av en ägarlägenhet disponerar fritt över 

lägenheten och har också rätten att själv bestämma över uthyrningen. Hyresnivån är 

emellertid precis som i övriga upplåtelseformer reglerad och skall motsvara bestämmelser i 

Hyreslagen för förstahandsuthyrning av hyresrätter, med andra ord brukshyran för 

lägenheten
42

. 
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Andrahandsuthyrning i bostadsrätt 

För upplåtelseformen bostadsrätt gäller som huvudregel att bostadsrättsinnehavaren inte har 

någon självklar rättighet att hyra ut sin bostad i andra hand. För att få rätt till detta krävs 

därför tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Tillstånd skall erhållas dels om 

bostadsrättsinnehavaren har ett så kallat beaktansvärt skäl, dels om den tilltänkte 

andrahandshyresgästen är en skötsam person
43

. Om inte styrelsen godkänner 

andrahandsuthyrningen har bostadsrättsinnehavaren möjligheten att söka tillstånd hos 

Hyresnämnden, vars beslut då står över styrelsens. Tillstånd ges vanligtvis för ett år i följd, 

och brukar inte tillåtas för längre tid än tre sammanhängande år. Andrahandsuthyrning av en 

bostadsrätt bör dessutom tillåtas till exempel mellan föräldrar och barn, där föräldrarna står 

som ägare av bostadsrätten. Hyrs lägenheten ut i andra hand utan tillstånd och rättelse inte 

sker efter tillsägelse från styrelsen, kan medlemmens nyttjanderätt till lägenheten sägas upp
44

. 

Precis som vid förstahandsuthyrning av hyresrätt kan andrahandshyresgästen få 

besittningsskydd, dock inte lika starkt som för en förstahandshyresgäst i en hyresrätt. 

Besittningsskyddet inträder först då andrahandshyresgästen bott i lägenheten i två års följd, 

och innebär då att denne inte utan vidare kan tvingas flytta
45

. Besittningsskyddet står sig dock 

inte särskilt starkt mot bostadsrättsinnehavaren, vilken kan kräva att få tillbaka lägenheten för 

att själv bo i den.  

Varken avgiften till bostadsrättsföreningen eller bostadsrättsinnehavarens lånekostnader har 

någon betydelse för den hyra som bostadsrättsinnehavaren kan ta ut av 

andrahandshyresgästen. Istället gäller den hyra som är tillbörlig i förhållande till lägenhetens 

bruksvärde, eventuellt med tillägg ifall lägenheten är möblerad
46

. Hyresnämnden föreslår att 

man kontaktar privata eller kommunala hyresvärdar som förhandlat sin hyra enligt 

Hyresförhandlingslagen för att få en uppfattning om lägenhetens bruksvärde. Betalar 

andrahandshyresgästen en oskälig hyra kan en prövning i Hyresnämnden ske. Bedöms hyran 

vara för hög kan en retroaktiv återbetalning såväl som en sänkning av hyran komma att 

genomföras. 
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Andrahandsuthyrning i hyresrätt 

Bestämmelserna för andrahandsuthyrning i hyresrätt liknar på många sätt de för bostadsrätten. 

I hyresrättens fall krävs tillstånd från hyresvärden eller Hyresnämnden för att 

förstahandshyresgästen skall få hyra ut lägenheten, vilket skall ges om förstahandshyresgästen 

har beaktansvärda skäl
47

. En specificering av termen beaktansvärt skäl finns i Hyreslagens 

40:e paragraf enligt vilken det krävs att ”hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt 

arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller 

därmed jämförbara förhållanden” behöver hyra ut sin lägenhet. Skulle hyresgästen hyra ut 

lägenheten i andra hand utan tillstånd rör det sig om otillåten andrahandsuthyrning, vilket om 

rättelse inte sker kan leda till hyresrättens förverkande
48

. Andrahandsuthyrning till samma 

hyresgäst under en sammanhängande period över två år resulterar även i detta fall i en viss 

besittningsrätt för andrahandshyresgästen
49

. 

Hyran betalas av andrahandshyresgästen direkt till den ursprungliga hyresgästen, och med 

andra ord utan inblandning från hyresvärden. Storleken på hyran bestäms även här utifrån 

bruksvärdet och skall därmed vara skälig i jämförelse med lägenheter med samma 

bruksvärde
50

. I praktiken innebär detta ofta att hyran skall vara densamma som den hyra 

vilken förstahandshyresgästen betalar till hyresvärden. En andrahandshyresgäst i hyresrätt har 

rätt att få sin hyra prövad i Hyresnämnden under samma förutsättningar som en 

andrahandshyresgäst i bostadsrätt.  

Andrahandsuthyrning i kooperativ hyresrätt 

Den kooperativa hyresrätten är helt jämställd med den traditionella hyresrätten vad gäller 

andrahandsuthyrning. En kooperativ hyresgäst har samma möjligheter att hyra ut sin lägenhet 

i andra hand som hos en vanlig hyresrätt, vilket innebär att godkännande krävs antingen från 

den kooperativa hyresrättsföreningen eller från Hyresnämnden. Detta gäller för kooperativa 

hyresrätter med ägarmodellen såväl som hyresmodellen, och kan inte avtalas bort i 

föreningens stadgar. 
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4. BRISTEN PÅ HYRESRÄTTER I STOCKHOLM 

En väl fungerande bostadsmarknad är en av grundbultarna i ett samhälle och brukar 

kännetecknas av att det går snabbt att hitta en bostad oberoende av den sökandes ekonomiska 

förutsättningar
51

. Som ett led för att nå denna balans krävs ett varierat utbud av 

upplåtelseformer med skiftande egenskaper, såväl som ett tillräckligt utbud av bostäder. En 

brist på bostäder i stort eller på specifika upplåtelseformer resulterar i följdproblem som kan 

påverka samhällsutvecklingen, rörligheten samt resultera i otillåtna så kallade ”svarta 

marknader”. 

Bostadsbristen är ett hett och omdiskuterat ämne. Enligt Boverkets rapport över 

bostadsmarknaden i Sveriges kommuner, ”Bostadsmarknaden 2011-2012 – Med slutsatser 

från bostadsmarknadsenkäten 2011”, råder det brist på bostäder i 126 av Sveriges 290 

kommuner
52

. Bristen är störst i storstäder och områden med positiv befolkningstillväxt, vilket 

resulterat i att 64 % av Sveriges befolkning är bosatt i en kommun med bostadsbrist. 

Samtidigt uppvisar de områden med en negativ befolkningstillväxt och många utflyttningar 

vanligtvis ett överskott av bostäder. Enligt rapporten är hyresrätten den upplåtelseform med 

överlägset störst uppvisad brist. Hela 80 % av landets kommuner har brist på just hyresrätter, 

vilket kan jämföras med en motsvarande siffra om ca 30 % för bostadsrätter. Bristen är här 

mycket utbredd och framträder inte endast i kommuner med allmän bostadsbrist utan även i 

kommuner där man anser sig ha en balans på marknaden såväl som i kommuner som uppger 

sig ha ett överskott på bostäder. Den 8:e december 2010 beslutades i ett kommittédirektiv med 

grund i denna utbredda brist på hyresrätter att utreda hyresrättens förutsättningar
53

. Vikten i 

utredningen skall ligga på att uppmärksamma de olika villkoren för hyresrätten och övriga 

upplåtelseformer, för att på så sätt skapa en större likvärdighet mellan formerna. Utredaren 

har även fått i uppdrag att bland annat peka på förändringar som kan öka tillgången på 

uthyrbara bostäder, såväl i första- som andra hand. 

I Länsstyrelsens regionala rapport över bostadsmarknaden i Stockholm, ”Läget i länet – 

Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011”, lyfts problematiken med den utbredda 

bostadsbristen fram, bland annat för dess tillväxthämmande effekt på samhället. I rapporten 
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uppger 22 av 26 kommuner att det råder brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Ännu 

fler, nästan samtliga, är de kommuner som uppger sig ha en brist på upplåtelseformen 

hyresrätt. Bristen är störst på små lägenheter, en- och tvårummare, men även på stora 

lägenheter med fler än fyra rum. 

Den stora och utbredda bristen på hyresrätter är resultatet av nybyggnation med bostadsrätter 

som dominerande upplåtelseform, vilket har skett på bekostnad av hyresrätter
54

. År 2002 

infördes den så kallade ”allbolagen”, även känd som ”stopplagen”, vilken begränsade 

möjligheten att ombilda allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter. Efter upphävandet av 

denna lag år 2006 har antalet ombildningar ökat kraftigt, vilket även detta bidragit till bristen 

på hyresrätter. Ombildningarna sker framför allt i storstäderna, och i Länsstyrelsens rapport 

framgår att Stockholm står för tre fjärdedelar av de ombildningar som skett i landet. Den stora 

majoriteten av ombildningarna i Stockholm sker i de centralare delarna, Stockholm stad, där 

70 % (76 000) av ombildningarna mellan år 2000 och 2010 ägde rum. 

4.1. Behovet av nyproduktion 

Enligt rapporten ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010” förväntas 

länets befolkning att öka med upp till en halv miljon invånare till år 2030
55

. Samtidigt 

bedömer Länsstyrelsen och Regionplanekontoret att det behövs ett tillskott om cirka 600 

bostäder per 1 000 nya invånare. Kommunerna behöver därför planera för ett högt och jämnt 

tillskott av bostäder för att uppnå det totala behovet om 13 000 bostäder per år i Stockholms 

län. Som framgår av tabell 1 nedan har befolkningstillväxten och behovet av nya bostäder 

överstigit det totala antalet färdigställda bostäder under 14 av 17 år sedan 1994. 
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Tabell 1. Tillskottet av bostäder och befolkningsökningen i Stockholms län åren 1975 till 2010. 

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län, (2011). Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011. 

4.2. Tidigare nyproduktionstakt 

Nyproduktionen av bostäder i länet varierar starkt från år till år. Under de senaste tio åren var 

bostadsbyggandet som högst mellan 2004 till 2007, se tabell 2. Den absoluta toppen av 

nyproduktion nåddes under 2006, då slopandet av tidigare investerings- och räntebidrag 

resulterade i en kraftig ökning av påbörjade nybyggnationer för att hinna ta del av stödet
56

. 

Enligt ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011” påbörjades under den 

nämnda fyraårsperioden byggandet av drygt 40 000 av decenniets 85 000 bostäder, en följd av 

såväl ovan nämnda bidrag som den då rådande högkonjunkturen. I och med det förändrande 

konjunkturläget resulterade åren 2008 och 2009 i en stark nedgång i antalet påbörjade 

nybyggnationer, för att sedan öka med 50 % mellan åren 2009 och 2010. Under 2009 var två 

tredjedelar av alla bostäder som påbörjades i Stockholms stad hyresrätter. Efterfrågan på 

nyproducerade bostadsrätter hade minskade kraftigt under lågkonjunkturen medan efterfrågan 

på hyresrätter var opåverkad. Under 2010 ökade åter igen bostadsrättsbyggandet, och 

hyresrättsbyggandets andel uppgick då till knappt 40 %
57

. 
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Tabell 2. Antal påbörjade bostäder i Stockholms län åren 2000 till 2010.  

* Prognos för 2011 och 2012.  

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län, (2011). Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011. 

4.3. Hyresrättens funktion 

Upplåtelseformen hyresrätt skiljer sig på många sätt från övriga lagstadgade upplåtelseformer. 

Som framgår i tidigare kapitel är hyresrätten den enda upplåtelseformen där den boende inte 

behöver betala något för att få tillgång till sitt boende, varken via ett inköpspris eller en 

upplåtelseinsats. Hyresgästen behöver heller inte engagera sig i någon förening eller ansvara 

för yttre eller inre underhåll av lägenheten. Dessa särdrag gör hyresrätten särskilt lämpad för 

de människor som antingen inte har möjligheten eller å andra sidan viljan att gå in med en 

kapitalinsats i sitt boende på samma sätt som i till exempel en bostadsrätt
58

. Det är därmed en 

viktig upplåtelseform särskilt för ungdomar, vilka ofta har begränsad tillgång till kapital, låga 

inkomster samt osäkra anställningsformer som gör det svårt att beviljas lån
59

. Hyresrätten 

underlättar även för människors rörlighet i och med att ingen försäljning av lägenheten 

behöver genomföras, vilket leder till en lägre transaktionskostnad än hos ägandeformerna
60

. I 

och med detta har hyresrätten en särskilt viktig roll för att öka rörligheten i samhället i stort 

såväl som på arbetsmarknaden
61

. 
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4.4. Följdproblemen med bristen på hyresrätter 

Som nämnts tidigare har bostadsbristen flera negativa effekter på samhället. Detta visar sig 

bland annat genom en hämmande effekt på samhällsutvecklingen, svårigheter för unga att ta 

sig in på bostadsmarknaden samt dålig rörlighet på arbetsmarknaden. Kombinationen av höga 

priser på ägandemarknaden och höga hyror i nyproduktion gör det dessutom svårare för 

många kapitalsvaga individer och familjer att flytta till en större bostad, vilket gör att 

trångboddheten i länet ökar
62

. Enligt ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 

2011” är svårigheterna att få bostad mycket stora också för flyktingar som mottas i länet. 

Resultatet av enkätundersökningar visar att endast 150 av 3 000 skyddsbehövande kommer att 

få bostad i någon av länets kommuner, varav resterande vidareflyttas till övriga landet. 

Den omfattande bristen på bostadsmarknaden i kombination med en dålig rörlighet på grund 

av hyresrättsbristen leder på vissa marknader även till en växande så kallad svart 

bostadsmarknad
63

. Den svarta bostadsmarknaden präglas av en otillåten handel med 

hyresrätter, det vill säga att en av parterna vid uthyrning eller byte av hyresrättskontrakt 

erhåller någon form av otillåten ekonomisk kompensation
64

. I Boverkets rapport ”Missbruket 

av bytesrätten – en rapport om svarthandeln med hyreslägenheter i Stockholm” berörs 

ytterligare faktorer som kan bidra till uppkomsten och omfattningen av dessa typer av olagliga 

transaktioner. Här nämns bland annat vikten av en god struktur på bostadsmarknaden, med 

variation i upplåtelseformer och storlek på bostäderna. I Stockholm påverkar dessutom det 

faktum att många utav lägenheterna i den attraktiva innerstaden ligger i gamla hus med låga 

hyror, vilket resulterar i en ännu högre överskottsefterfrågan än i övriga delar av länet. I 

innerstaden har det, som nämnts ovan, också skett ett stort antal ombildningar från hyresrätt 

till bostadsrätt. Detta minskade utbud spär ytterligare på överskottsefterfrågan
65

. 

I rapporten utreds några utav de följdproblem som kan uppstå på orter där det råder 

bostadsbrist, och då särskilt en brist på hyresrätter. Boverket delar upp den svarta 

bostadsmarknaden i tre kategorier; otillåten andrahandsuthyrning, handel med hyreskontrakt 

samt bedrägeri. 
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Andrahandsuthyrning av hyresrätter är tillåten med samtycke från hyresvärden alternativt 

hyresnämnden. På en bostadsmarknad med överskottsefterfrågan finns dock hos vissa 

hyresgäster en motvilja till att lämna ifrån sig hyreskontraktet vid flytt till en ny bostad. 

Eftersom det krävs beaktansvärda skäl för att samtycke från hyresvärden skall kunna krävas, 

kommer en andrahandsuthyrning i dessa fall inte att godkännas. I sådana situationer samt 

andra fall där ett godkännande saknas, rör det sig om otillåten andrahandsuthyrning när 

hyresgästen trots detta väljer att hyra ut lägenheten. I kategorin ingår också 

andrahandsuthyrning utan kontrakt, vilket i och för sig är tillåtet så länge ingen av parterna 

kräver ett skriftligt kontrakt, men kraftigt försvagar andrahandshyresgästens ställning. Vidare 

ingår här det relativt utbredda problemet med hyresgäster som tar ut en oskäligt hög hyra vid 

andrahandsuthyrningen. Hyran skall vara densamma för andrahandshyresgästen som för den 

hyresgäst som står på hyreskontraktet, och överstiges denna nivå finns möjligheten för 

andrahandshyresgästen att överklaga hyran hos Hyresnämnden. I många fall utgör detta dock 

litet skydd för andrahandshyresgästen under tiden denne bor i lägenheten på grund av risken 

att mista lägenheten vid oenighet med den ursprunglige hyresgästen.  

Handel med hyresrätt sker i de fall där ett byte av en hyresrätt mot en annan hyresrätt eller 

bostadsrätt utförs utan tillåtelse eller med en olovlig ekonomisk kompensation. Enligt en 

undersökning genomförd av Fastighetsägarna under 2006, presenterad i rapporten 

”Missbruket av bytesrätten – en rapport om svarthandeln med hyreslägenheter i Stockholm”, 

uppskattar fastighetsvärdarna i Stockholms innerstad att 50 % av bytena i området är olagliga. 

Det uppskattas därför ske ca 2 200 olagliga byten till ett pris av runt 5 000-6 000 kr per 

kvadratmeter i området. Motsvarande siffror för övriga Stockholm, Solna och Sundbyberg 

uppgår till 2 500 stycken olagliga byten för 3 000-4 000 kr per kvadratmeter
66

. 

Byte mellan en hyresrätt och bostadsrätt är tillåtet, men priset på bostadsrätten eller huset 

måste motsvara marknadspriset för objektet. Sker bytet mot en ekonomisk kompensation, det 

vill säga att priset för bostadsrätten sätts ned mot tillgång till hyresrätten, är bytet otillåtet. 

Otillåtna byten sker också i form av skenbyten där ingen byteslägenhet existerar. Här krävs 

ofta att en svartmäklare låtsas vara hyresvärd för den köpande hyresgästen. På detta sätt kan 

en hyresgäst som flyttar från sin lägenhet få betalt för kontraktet. Det har också funnits fall 
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där hyresvärden själv tar betalt för hyreskontrakten, antingen via en svartmäklare eller också 

via bulvaner som agerar hyresgäster. 

Under kategorin bedrägeri hamnar de allt vanligare fallen där en eller flera parter ofrivilligt 

vilseleds in i olagliga affärer eller luras på sina pengar. Exempelvis nämns i rapporten 

annonseringar på den internetbaserade köp- och säljmarknaden Blocket, där intressenter 

vilseleds att betala pengar för hyresdeposition eller nycklar varefter det visar sig att 

lägenheten i själva verket inte existerar. 
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5. UNDERSÖKNING AV ALTERNATIVA UPPLÅTELSEFORMER 

Utifrån ovan presenterade upplåtelseformer har två stycken valts ut för närmare undersökning; 

kooperativ hyresrätt samt andelsägarlägenhet. Trots att kooperativ hyresrätt må vara 

lagstadgad anser författarna denna upplåtelseform vara värd att undersöka vidare, mycket på 

grund av de många likheterna med hyresrätten. Vidare har den nya upplåtelseformen 

andelsägarlägenhet valts för närmare undersökning. Detta val grundas ej till lika stor del på 

dess likheter med hyresrätten, utan snarare på dess eventuella potential att i ett område 

komplettera hyresrätten. I detta kapitel kommer resultatet av intervjuer gällande de två valda 

alternativa upplåtelseformerna kooperativ hyresrätt samt andelägarlägenhet att redovisas. 

De företag som intervjuats gällande kooperativ hyresrätt är SKB, HSB Stockholm samt 

Familjebostäder, vilka samtliga har kooperativa hyresrätter i sina bestånd. HSB är en 

kooperativ medlemsorganisation med uppgift att bygga och förvalta bostäder för sina 

medlemmar. Organisationen bildades i Stockholm år 1923, men är idag aktiv i hela Sverige
67

. 

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, är en kooperativ förening vilken ägs av dess 

medlemmar, de kooperativa hyresgästerna samt de som står i bostadskön.
 
Vid årsskiftet 2011-

2012 var medlemsantalet approximativt 83 000. Föreningen äger och förvaltar närmare 7 400 

kooperativa hyresrättslägenheter, de flesta belägna i Stockholm stad
68

. Familjebostäder utgör 

tillsammans med Svenska Bostäder, Stockholmshem och Micasa de allmännyttiga 

bostadsbolagen i Stockholms stad
69

. Bolaget har idag ca 21 200 bostäder inom Stockholms 

kommun
70

. För att täcka hyresgästernas synvinkel har en intervju även genomförts med 

Hyresgästföreningen.  

Gällande andelsägarlägenhet har representanter för Botkyrkabyggen samt Andelsägarbolaget 

intervjuats. Botkyrkabyggen utgör det allmännyttiga bostadsbolaget i Botkyrka kommun i 

södra Stockholm. Bolaget äger och förvaltar ca 12 000 lägenheter varav närmare 85 % är 

belägna i miljonprogramsområden. Botkyrkabyggen har hittills använt sig uteslutande av 

hyresrätter då detta har varit deras uppdrag från styrelsen, men är idag ett utav de två första 

bostadsbolagen i Sverige att i ett nu pågående pilotprojekt använda sig utav 
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andelsägarmetoden
71

. Andelsägarbolaget är skaparna bakom metoden och arbetar i dag med 

lanseringen av upplåtelseformen andelsägarlägenheter. Även här har Hyresgästföreningen i 

egenskap av representant för hyresgäster bidragit med sina åsikter gällande metoden. Vidare 

har ett samtal förts med Hans Lind, professor i Fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska 

Högskolan, som tidigare varit involverad som informell rådgivare vid framtagandet av 

andelsägarmetoden.  

5.1. Kooperativa hyresrätter 

Här presenteras resultaten av intervjuerna med HSB Stockholm, SKB samt Familjebostäder, 

vilka tillämpar upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Avsnittet är uppdelat utefter ett antal 

ämnesrubriker baserade på vad som framkommit under intervjuerna, och följs av 

Hyresgästföreningens åsikter kring kooperativa hyresrätter. Slutligen sammanfattas 

upplåtelseformens särdrag. 

5.1.1. Intervjusvar gällande användningen av kooperativ hyresrätt 

HSB Stockholm 

I det första kooperativa hyresrättsprojektet inom HSB, som beräknas avslutas till hösten 2012, 

använder man sig av kooperativa hyresrätter enligt hyresmodellen. Enligt Jonas Erkenborn, 

chef för Fastighetsutveckling på HSB Stockholm, ger detta HSB möjligheten att bygga husen 

med ”en slags bostadsrättskänsla”, då bostadsrätten traditionellt sett är verksamhetens kärna. 

Som hos de andra upplåtelseformerna som används inom HSB, framförallt bostadsrätt och 

hyresrätt, nyttjas vid fördelningen av de kooperativa hyresrätterna ett kösystem baserat på 

bosparpoäng. Medlemmarnas bosparpoäng är kopplade till ett årligt bosparande, och de 

medlemmar med högst bosparpoäng är också de som får erbjudande om lägenheter först. 

Erkenborn påpekar dock att långt ifrån alla som köper en lägenhet hos HSB är medlemmar i 

föreningen – vanligtvis är ca 70 % icke-medlemmar.  

SKB 

De som bor i SKB:s fastigheter tillhör alla en och samma kooperativa hyresrättsförening, 

vilken utgör SKB.  Föreningen äger samtliga fastigheter i beståndet, vilket innebär att de 

kooperativa hyresrätterna upplåts enligt ägarmodellen. ”Att hålla ihop föreningen och dess 

hus i en enda förening har fördelen att föreningen sammantaget blir mer samordnad” menar 
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Henrik Bromfält, VD på SKB. Han menar att en fördel med att istället ha flera mindre 

föreningar, med exempelvis en förening för varje hus, är att varje medlems inflytande troligen 

blir större. Å andra sidan ser han en nackdel med ökad ekonomisk sårbarhet för den enskilda 

föreningen. Att SKB äger och förvaltar sina egna fastigheter innebär att de kan bestämma allt 

själva, istället för att vara beroende av en annan fastighetsägare. I styrelsen sitter medlemmar 

vilka fattar beslut rörande exempelvis byggande, förvaltning, hyressättning etc., medan en 

fullmäktige med föreningsstämma tar beslut i större frågor. Enligt Bromfält deltar även 

medlemmarna i de olika kvarteren i arbetsgrupper gällande utredningar och nya byggprojekt. 

Familjebostäder 

Familjebostäder har i dagsläget två hus som upplåts som kooperativ hyresrätt. I likhet med 

HSB Stockholm använder man sig av hyresmodellen och står alltså kvar som ägare av 

fastigheterna. Till skillnad från övriga intervjuade företag bygger dock Familjebostäder 

kooperativa hyresrätter uteslutande för sina kollektivhus, vilka är hus med större 

gemensamma ytor i form av matsal, bibliotek, snickeriverkstad etc. Man har sedan tidigare 

flera kollektivhus i beståndet, men efter Lagen om kooperativ hyresrätts tillkomst år 2002, 

upplåts de nyproducerade husen enligt denna form. Björn Jacobson, utredare på 

Familjebostäder, uppger att man föredrar kooperativ hyresrätt före vanlig hyresrätt för denna 

typ av boendeform. De boende i kollektivhusen vill ha rätten att själva påverka vilka som 

flyttar in i lägenheterna, vilket möjliggörs via den kooperativa hyresrättsföreningen. 

Föreningen får bestämma fritt över vilka som tillåts flytta in, så länge som den tilltänkte 

hyresgästens betalningsförmåga uppfyller Familjebostäders krav. Detta innebär att föreningen 

kan bortse från den vanliga kön hos Stockholms Stads Bostadsförmedling såväl som 

Familjebostäders interna kösystem. I utbyte förlorar de boende sin plats i den interna kön, och 

därmed den bytesrätt inom Familjebostäder som platsen medför. 

5.1.2. Intervjusvar gällande ekonomiska förhållanden hos kooperativ hyresrätt 

HSB Stockholm 

Den blockhyra som den kooperativa hyresrättsföreningen betalar HSB för fastigheten 

påverkas av HSB:s ekonomiska kalkyl såväl som av brukshyran i området. På så sätt 

motsvarar den i princip en bruksvärdeshyra, vilket i förlängningen också innebär att hyran för 

respektive lägenhet är i nivå med motsvarande lägenhet i en hyresrätt. Storleken på 

upplåtelseinsatserna varierar mellan lägenheterna och skall motsvara kring 10 % av 

produktionskostnaden för respektive lägenhet, även om detta enligt Erkenborn inte är någon 
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regel som är skriven i sten. Enligt denna modell hamnar insatserna hos HSB på mellan ca 

100 000 och 350 000 kr, vilka hyresgästerna får tillbaka i nominellt värde vid avflyttning. De 

upplåtelseinsatser som inbetalas underlättar för finansieringen av projektet, men påverkar inte 

den månatliga hyresnivån för de kooperativa hyresgästerna. Istället ser Erkenborn insatserna 

som ett sätt för HSB att kunna producera dessa bostäder och erbjuda de som är villiga att 

betala insatserna ett sätt att direkt få tillgång till en nyproducerad bostad. Rörande insatserna 

uppger Erkenborn också att han anser HSB väl anpassade för hanteringen av dessa, just på 

grund av deras långa erfarenhet av bostadsrätter. Hans uppfattning är att man inom 

allmännyttan ofta skyr hanteringen av upplåtelseinsatser då man saknar en färdig struktur för 

detta. Ett annat viktigt särdrag för upplåtelseformen, där han anser att HSB gagnas av deras 

erfarenheter inom bostadsrätter, är hanteringen av de kooperativa hyresrättsföreningarna. 

”HSB tror att ett bra och tryggt boende omfattar mer än bara lägenheten. Därför krävs det ju 

engagemang och en organisation för att stödja och utveckla den kooperativa föreningen”, 

menar Erkenborn. 

SKB 

De totala hyresintäkterna hos SKB skall bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi 

säkerställs för föreningen. Enligt Bromfält baseras hyran för den enskilda lägenheten på dess 

storlek, standard, läge, ålder samt övriga förmåner knutna till lägenheten. Han menar även att 

SKB i och med de kooperativa hyreslägenheternas insatser kan ta ut lägre hyror än andra 

hyresvärdar för jämförbara lägenheter. Den årliga hyreshöjningen bestäms på grundval av 

föreningens totala ekonomi, och 5-6 gånger under de senaste 10-12 åren har någon 

hyreshöjning ej varit nödvändig. Upplåtelseinsatserna bestäms centralt genom beslut av 

föreningsstämman, vilket gjordes senast år 2010. Insatser för lägenheter producerade innan år 

2000 regleras årligen med konsumentprisindex, och baserat på en insats om 565 kr per 

kvadratmeter uppgår de till mellan 20 000 och 90 000 kr. För lägenheter producerade år 2000 

eller senare uppger Bromfält att insatsen får uppgå till maximalt 10 % av 

produktionskostnaden för lägenheten, vilket kan innebära insatser på mellan 150 000 och 

300 000 kronor. För att finansiera verksamheten, till exempel vid nyproduktion, använder sig 

SKB dels av banklån, och Bromfält menar på att SKB räknas som en mycket trygg kund från 

bankernas sida. För övrigt finansieras nyproduktion och liknande med eget kapital 

tillsammans med medlemmarnas insatser. 
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Familjebostäder 

Under det första projektet med kooperativa hyresrätter använde sig Familjebostäder av en 

lägre upplåtelseinsats, vilken betalades direkt till företaget. Tanken var att kapitaltillskottet 

skulle bidra till en lägre hyresnivå för de boende. Familjebostäder insåg dock snart att 

upplåtelseinsatserna innebar ett hinder för många av de som var intresserade av 

upplåtelseformen, samtidigt som man själva egentligen saknade behov av de i sammanhanget 

relativt låga insatserna. Redan inbetalda insatser betalades därmed tillbaka och hyran 

justerades upp i enlighet med detta, vilket innebär att den i dagsläget motsvarar brukshyra. 

Upplåtelseinsatserna betalas nu därför direkt till den kooperativa föreningen i respektive hus, 

och motsvarar ca 25 000 kr per lägenhet. Då föreningen står den ekonomiska risken för bland 

annat uppkomna vakanser i huset, är det Björn Jacobsons uppfattning att man till största del 

använder upplåtelseinsatserna som en buffert för eventuellt hyresbortfall. Föreningarna 

disponerar dock fritt över insatserna, helt utan inblandning från Familjebostäder.  

5.1.3. Intervjusvar gällande förvaltningsfördelning i kooperativ hyresrätt 

HSB Stockholm 

Fördelningen av ansvaret för förvaltning av fastigheten kommer att vara reglerad i den 

kooperativa hyresrättsföreningens stadgar. Som fastighetsägare har HSB själva ansvar för 

förvaltningen av husets grundfunktioner och infrastruktur, så som ledningar, stomme och 

fasad. Som ett led i att försöka bygga upp en slags föreningsidentitet och öka tryggheten i 

boendet strävar man i denna upplåtelseform också efter en struktur som ger hyresgästerna 

möjligheten att själva påverka sitt boende. Föreningen kommer därför att få inflytande över 

förvaltning gällande yttre boendemiljö, trapphusstädning etc. Här vill Erkenborn särskilt 

påpeka att det inte finns något krav på att man anlitar HSB för att utföra dessa arbeten, utan 

att de är helt konkurrensutsatta. Hyresgästerna kan dessutom välja att själva ta på sig ansvaret 

och på så sätt få möjlighet att påverka sina boendekostnader. Utöver detta har de boende i 

respektive lägenhet enligt Erkenborn större ansvar för det inre underhållet av lägenheten än i 

en traditionell hyresrätt. 

SKB 

SKB använder sig sedan länge av en förvaltningsform där det mesta hanteras enligt ”det 

gamla portvaktssystemet”. Bromfält menar att detta ger en högre servicenivå, då varje 

fastighet har en fastighetsskötare som hanterar trädgård, städning samt mindre reparationer, 

och fungerar som en länk mot den centrala förvaltningen. Skulle hyresmedlemmarna vilja 
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hantera vissa delar av fastighetsförvaltningen själva finns inget förbud emot detta. Han menar 

att frågan ibland har tagits upp, men att det visat sig att hyresmedlemmarna föredrar att betala 

lite mer mot att slippa åtaganden så som exempelvis städning. Gällande inre underhåll av 

lägenheterna får de boende ej göra större förändringar än målning och tapetsering. Vid 

avflyttning bör man därmed vara beredd på att återställa ändringar som ej godkänts av SKB, 

då lägenheterna även skall fungera för framtida hyresmedlemmar. 

Familjebostäder 

Ansvarsfördelningen gällande förvaltning avtalas individuellt för respektive kooperativt 

hyresrättshus, vilket resulterar i att de har olika grader av självförvaltning. Familjebostäder 

ansvarar alltid för de delar som rör husets stomme och infrastruktur, vilket också är ett krav 

från deras sida i och med att de står kvar som ägare av fastigheten. Utöver detta är det fritt 

upp till respektive förening att ansvara för de delar som de önskar, vilka enligt Jacobson 

brukar vara yttre miljö, städning, portar och mindre målerier. Eftersom föreningen baserat på 

sina kostnader själv beslutar om hyresnivån har hyresgästerna härmed en möjlighet att genom 

att ta hand om delar av förvaltningen påverka sin hyra. 

5.1.4. Intervjusvar gällande efterfrågan på kooperativa hyresrätter 

HSB Stockholm 

Jonas Erkenborn på HSB Stockholm är positivt inställd till intresset för deras nyproducerade 

kooperativa hyresrätter. Vid intervjutillfället är kontrakt tecknade för ungefär 50-53 stycken 

av de 67 lägenheterna. Erkenborn tror på konceptet att snabbt få tillgång till en lägenhet mot 

en insats som är betydligt lägre än vid köp av en bostadsrätt, samt att dessa lägenheter 

kommer ut på marknaden väldigt lägligt då många i nuläget är avvaktande till att köpa 

bostadsrätter. Någon utvärdering av målgrupperna för upplåtelseformen har ännu inte gjorts, 

men Erkenborn tycker sig se att intresset är extra stort hos unga vuxna som kommer ut på 

bostadsmarknaden samt äldre som flyttar från en större bostad. Dessa är personer som 

antingen har ett behov av att på ett snabbt sätt få tillgång till en första bostad, eller å andra 

sidan har kapital över från en försäljning av en tidigare bostad. Hans förhoppning är vidare att 

ännu fler skall få upp ögonen för denna upplåtelseform, och att man på så sätt skall slippa 

missuppfattningar om att den utgör någon form av kollektivhusboende. HSB:s medlemmar 

har efterfrågat ett alternativ till bostadsrätten, och visar det sig att intresset är fortsatt högt kan 

Erkenborn därför tänka sig att HSB kommer att fortsätta med ytterligare projekt inom 

kooperativ hyresrätt. Dock kräver denna upplåtelseform att fastighetsbolaget binder kapital 
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över tid, vilket innebär att man måste göra avvägningar och prioriteringar i och med att 

kapital alltid är begränsat. 

SKB 

Bromfält anser att efterfrågan för kooperativa hyresrätter är enormt stor, och att det finns ett 

betydande utrymme för fler kooperativa hyresrätter på marknaden. Han uppmuntrar andra 

aktörer att bygga fler kooperativa hyresrätter i Sverige, och menar på att upplåtelseformen är 

mycket vanlig i Danmark, liksom i Tyskland och Österrike. SKB skulle gärna bygga fler 

kooperativa hyresrätter, men det som hindrar dem är bristen på mark. 

Familjebostäder 

Familjebostäders beslut att bygga sina första kollektivhus, då i form av traditionella 

hyresrätter, är resultatet av påtryckningar från föreningar vilka arbetar för att öka utbudet av 

denna boendeform. Efter direktiv från bolagets styrelse har man sedan fortsatt byggandet av 

kollektivhusen, då intresset varit fortsatt stort samtidigt som man eftersträvat att erbjuda sina 

kunder valmöjligheter mellan boendeformerna. Även efter att Lagen om kooperativ hyresrätt 

införts är den traditionella hyresrätten enligt Jacobson förstahandsvalet för de som intresserar 

sig för kollektivhusen. Anledningen till detta är att den kooperativa föreningen står den 

ekonomiska risken, vilket de boende i många fall vill undvika. Familjebostäder har dock valt 

att även i framtida projekt med kollektivhus använda sig av kooperativ hyresrätt, eftersom det 

underlättar hanteringen samt ger föreningen möjlighet att välja sina hyresgäster. 

Det första kollektivhus hos Familjebostäder som uppläts med kooperativ hyresrätt påbörjades 

år 2006 och riktade sig då till boende i medelåldern och uppåt utan kvarboende barn, så kallat 

40+ boende. Många utav de boende i dessa hus är ensamstående, och majoriteten utgörs av 

kvinnor. Jacobson berättar att intresset för huset var mycket stort, och att man därför valde att 

även i nästa projekt rikta sig till samma målgrupp för att kunna tillgodose efterfrågan. När 

man nu planerar för ytterligare ett kollektivhusprojekt enligt den kooperativa 

hyresrättsmodellen ser man dock att man lyckats tillgodose intresset från den tidigare 

målgruppen. Enligt Jacobson är efterfrågan nu allra störst på ett kollektivhus för blandade 

familjer, varför man också har valt detta för det kommande projektet. Jacobson ser vidare att 

denna boendeform passar bra för de som söker gemenskap i sitt boende och är beredda att 

engagera sig. Han ser också att många nyinflyttade i Stockholm söker sig till denna typ av 

boende då det är ett sätt att snabbt få tillgång till en bostad utan att behöva stå i kö. 
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5.1.5. Hyresgästföreningens synpunkter på kooperativa hyresrätter 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster som arbetar för 

att alla skall ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Trots att den kooperativa hyresrätten 

inte är kommersiell i den mån att man ej skall kunna tjäna pengar på sitt boende, menar Terje 

Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen i region Stockholm, att svagheten med 

upplåtelseformen är den kapitalinsats som krävs vid inflyttning. Att människor som inte har 

råd blir uteslutna från upplåtelseformen ställer han sig kritisk till. Att det heller inte finns 

något förhandlingssystem kring hyran då Hyresgästföreningen ej företräder de boende i 

kooperativa hyresrätter ser han som ytterligare en nackdel. ”Du har precis lika mycket 

inflytande, om inte mindre, än vad du har i en bostadsrätt”. 

Gunnarson nämner SKB som ett exempel där det kostar pengar att vara medlem i föreningen 

för att därmed stå i kö till lediga bostäder. För att få tillgång till en kooperativ hyresrätt tror 

han att det ofta krävs att föräldrar ställer sina barn i en sådan kö redan då de är mycket unga. 

Skulle det inte råda bostadsbrist så som det gör idag skulle ett sådant system aldrig fungera, 

menar han. Stockholms Stads Bostadsförmedling som tillhandahåller traditionella hyresrätter 

tar ut en avgift om 250 kr per år, vilket även SKB gör. Skillnaden är enligt Gunnarson är att 

SKB dessutom kräver bosparande om minst 1 000 kr per år, vilket är något som inte alla har 

råd med. 

Argument om att det kapitaltillskott som upplåtelseinsatserna ger bostadsföretagen skulle 

kunna leda till ett ökat byggande håller Gunnarson inte med om, utan menar istället att det 

största problemet med den låga graden av byggande är markanvisningarna, att få någonstans 

att bygga. Tillväxten är högre än byggandet, och så har det varit under många år. ”Först måste 

det finnas någonstans att bygga, men sedan måste det finnas något som gör att man vill bygga 

billigare än vad man gör” förklarar Gunnarson. Incitamenten att hålla nere byggkostnader och 

upplåtelsekostnader blir låga eftersom man alltid får betalt då människor är i desperat behov 

utav en lägenhet. Gunnarson anser vidare att bostadsrätter är den upplåtelseform som på kort 

sikt genererar mest pengar. På längre sikt menar han dock att det är hyresrätter som ger en 

jämn avkastning på satsat kapital under hela innehavstiden, med kapitaltillväxt på själva huset 

tillsammans med hyresintäkter. 

Den möjlighet att som medlem vara med att påverka hur stor del av förvaltningen som den 

kooperativa hyresrättsföreningen skall ansvara för menar Gunnarson även har funnits i 
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hyresrätter under lång tid. Hos Stockholmshem har man haft avtal gällande hyresgästers egen 

trädgårdsskötsel och liknande, men få har kvar det idag. Detta då syftet med att bo i hyresrätt 

är att det skall vara bekvämt och enkelt. Att en viss grad av självförvaltning hos kooperativa 

hyresrätter påverkar hyresnivån kan dock anses positivt, även om Gunnarson menar på att den 

största vinsten blir att man närmar sig sina grannar för ökad gemenskap och trygghet. 

Det har funnits medlemmar hos Hyresgästföreningen som velat låsa in de allmännyttiga 

bostadsbolagen i form av kooperativa föreningar, med syfte att förhindra att fastigheter 

ombildas till bostadsrätter. Kooperativa föreningar går dock att ombilda, och utgör därmed 

ingen säkerhet i detta syfte. Gunnarson förklarar även att enskilda medlemmar anser att 

kooperativa hyresrätter är en bra upplåtelseform, men Hyresgästföreningen företräder trots allt 

hyresgäster i traditionella hyresrätter. Gunnarson påstår vidare att han inte har någon direkt 

uppfattning i frågan om huruvida det bör byggas fler kooperativa hyresrätter, utan vill istället 

se fler hyresrätter på marknaden. 

En för Hyresgästföreningen viktig parameter när det gäller hyresrätter är just att man inte 

kräver att människor skall ha pengar då de flyttar in i sin bostad. En stabil inkomst krävs 

oftast, men inget kapital som skall bindas till lägenheten. För att därmed spekulera i 

alternativa upplåtelseformer till hyresrätten ser Gunnarson att allas möjlighet till den goda 

bostaden, oavsett ekonomisk situation, är bland det viktigaste att ta tillvara på. Alla nya 

bostäder oavsett upplåtelseform avlastar kösystemet, men det är endast hyresrätterna som inte 

kräver att människor besitter kapital. 

5.1.6. Sammanfattning 

Det visar sig att det kan råda stora skillnader inom upplåtelseformen kooperativ hyresrätt 

beroende på om ägarmodell eller hyresmodell tillämpas. Då föreningen i och med 

ägarmodellen själva äger fastigheten, kan den enskilde medlemmen antas ha större 

möjligheter att påverka hur förvaltning skall fördelas och hur hyran därmed sätts. Vid 

hyresmodellen finns å andra sidan alltid en fastighetsägare vilken genom avtal oftast ansvarar 

för den grundläggande förvaltningen. Ansvaret för det inre underhållet av lägenheterna 

varierar även det mellan olika föreningar, i stort sett oberoende av vilken modell som 

tillämpas. Det kan dock konstateras att möjligheterna att investera i den enskilda lägenheten 

är mer jämförbara med fallet hyresrätt än bostadsrätt. Trots att upplåtelseformen ofta 

framhävs som ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt rör det sig heller aldrig om 
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någon form utav ägande så som i bostadsrätter. Den insats som krävs i form av 

upplåtelseinsatsen varierar kraftigt mellan olika kooperativa hyresrättsföreningar och 

bostadsbolag. Insatsen är dock alltid betydligt lägre än vid köp av en bostadsrätt, och är en 

riskfri investering i den mån att insatsens nominella belopp återbetalas vid avflyttning. Den 

månadskostnad som erläggs i form av hyra motsvarar i de flesta fall nivån för traditionella 

hyresrätter, eventuellt med avdrag för erlagd insats till fastighetsägaren. Hyran kan även 

delvis påverkas genom en högre grad av självförvaltning. Slutligen kan konstateras att den 

kooperativa hyresrätten är en upplåtelseform som kan anpassas för att rikta sig till olika typer 

av målgrupper. Upplåtelseformen kan vidare i princip liknas med en traditionell hyresrätt, 

med skillnad avseende upplåtelseinsatsen samt att de boende har betydligt större 

påverkansmöjligheter i och med den kooperativa hyresrättsföreningen. 

5.2. Andelsägarlägenhet 

Här sammanställs resultatet av de genomförda intervjuerna med Botkyrkabyggen och 

Andelsägarbolaget, vilka är aktuella i ett samarbete gällande det första projektet med 

andelsägarlägenheter. Intervjusvaren är uppdelade efter ett antal ämnesrubriker, och i slutet av 

detta avsnitt presenteras Hyresgästföreningens samt Hans Linds åsikter gällande metoden. 

Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning av upplåtelseformens särdrag. 

5.2.1. Intervjusvar gällande användningen av andelsägarlägenhet 

Botkyrkabyggen 

Historiskt har Botkyrkabyggen tidvis tampats med så höga omsättningstal som 15 %, och då 

särskilt i de miljonprogramsområden som färdigställts under åren 1970-1975. Just hög 

omsättning bland hyresgäster anser Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen, vara ett stort 

problem då det i och med detta blir svårt att skapa stabilitet och trygghet i områden, vilket i 

sin tur ger en negativ inverkan på stabiliteten i skolor och förskolor. Erfarenheten är att många 

som lyckats förbättra sin ekonomi vill kunna investera i sitt boende, och därför väljer att flytta 

dit de kan äga sin bostad. Att ombilda delar av sitt bestånd till bostadsrätt är enligt Nyqvist 

oftast inget alternativ då många saknar det kapital som krävs samtidigt som många utav husen 

rymmer uppemot 100 lägenheter. Det blir därmed svårt att behålla en slags stabil medelklass, 

vilket spär på genomströmningen ytterligare. Nyqvist menar vidare att det ofta är de 

barnfamiljer som väljer att bo kvar som står för stabiliteten, medan en-personshushåll med 

studenter, ungdomar och äldre är de grupper med högst omsättning. Är hyresrätten 

dominerande leder detta ofta till att de som efterfrågar andra upplåtelseformer tvingas leta sig 
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till nya områden. I Botkyrkabyggens område Fittja finns inte en enda bostadsrätt, och i Alby 

är knappt 300 av 4 500 lägenheter upplåtna som bostadsrätt. Nyqvist förklarar att det är med 

detta som bakgrund som Botkyrkabyggen valt att se närmare på just andelsägarmetoden, och 

då i sina miljonprogramsområden. Tanken är att man skall kunna erbjuda ett alternativ till de 

hushåll som vill ha större möjligheter att investera i sitt boende och som därmed annars hade 

övervägt att köpa en bostadsrätt i ett annat område. 

Under våren inleds det pilotprojekt inom andelsägarmetoden som sker i samarbete med 

Andelsägarbolaget. Botkyrkabyggen kommer att välja ut ett hus som blir det första där man 

provar på metoden. Det område som är aktuellt är Eriksbergsåsen, ett miljonprogramsområde 

där man har utsett tre hus varav det med störst intresse från hyresgästerna kommer att bli 

utvalt. De aktuella husen passar enligt Nyqvist bra för projektet då de visar på de problem 

som ligger som bakgrund till projektet. Samtidigt har man i dessa hus genomfört stambyten 

relativt nyligen, vilket innebär att denna stora kostnad inte kommer att komma direkt efter 

försäljningen av lägenheterna och därmed påverka köparnas boendekostnader. Nyqvist 

påpekar särskilt att man från Botkyrkabyggens sida enbart är intresserade av att använda sig 

av andelsägarlägenheter i sina miljonprogramsområden, och inte i några utav de områden som 

utgör resterande 15 % av beståndet. Anledningen till detta är att man från styrelsens sida anser 

det viktigt att behålla dessa områden för att på så sätt visa möjligheten till en boendekarriär 

inom bolagets bestånd. I detta samt eventuella framtida projekt med andelsägarmetoden 

kommer man att vara restriktiva med försäljningen. Tanken är att ca 30 % av lägenheterna i 

respektive hus skall tillåtas att ombildas till andelsägarlägenheter. Målet är därmed inte att 

successivt ombilda hela hus, utan att möjliggöra för blandade upplåtelseformer inom varje 

hus. Nyqvist ser det, jämfört med ombildning till bostadsrätter, som en fördel att 

Botkyrkabyggen står kvar som professionell hyresvärd för de som väljer att bo kvar som 

hyresgäster. Han menar på att det ofta blir problematiskt för denna grupp vid 

bostadsrättsombildningar, där bostadsrättsföreningen blir ny hyresvärd. 

Andelsägarbolaget 

Bruno Isaksson, grundare av Andelsbolaget och tillika skaparen av andelsägarmetoden, har en 

klar bild av i vilka situationer metoden lämpar sig att använda. Grundtanken är densamma 

som fallet hos Botkyrkabyggen, det vill säga att skapa större variation bland 

upplåtelseformerna i hyrestäta miljonprogramsområden. Utmärkande för områdena är att man 

av olika anledningar tror att det är bra att skapa en större andel ägande, samtidigt som det är 
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svårt eller omöjligt att ombilda till bostadsrätter. Svårigheterna ligger här i hus med ett stort 

antal lägenheter i kombination med små ekonomiska resurser bland de boende, vilket gör det 

problematiskt att få ihop de två tredjedelar som krävs för ombildning till bostadsrätt. Ofta 

finns även språkbarriärer som försvårar kommunikationen mellan de boende. Baserat på 

undersökningar från bostadsbolag och Hyresgästföreningen i Göteborg tror man dock från 

Andelsägarbolagets sida att fler vill äga sitt boende. Man uppskattar denna andel till ca 20-30 

% och menar att man med metoden skall kunna undvika att dessa hushåll flyttar från 

beståndet. Henrik Friman, VD för Andelsägarbolaget, tror att möjligheten att få äga sin egen 

lägenhet kan bidra till stolthet hos de boende, samtidigt som de som väljer att bo kvar som 

hyresgäster kan känna att de har gjort ett aktivt val. På så sätt tror han att man även kan skapa 

en stolthet för hyresrätten som upplåtelseform såväl som för området i stort, eftersom de 

boende själva valt hur de vill bo.  

I hus där ombildningar till bostadsrätter har skett ser man ofta ett problem med motsättningar 

mellan kvarvarande hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, då de senare kan anse sig ha en 

bättre rätt till huset än hyresgästerna. Henrik Friman förklarar att man med 

andelsägarmetoden tror sig undvika denna situation, eftersom ingen av de boende har bättre 

rätt än någon annan utanför den egna lägenheten – andelsägarlägenhetsägarna erhåller enbart 

ansvaret för det inre underhållet av lägenheten, medan grundandelsägaren står kvar som 

ensam förvaltare av resterande del av fastigheten. En annan fördel som Isaksson och Friman 

ser med andelsägarmetoden är att man undviker att skapa en ägandegrupp med allt för stort 

inflytande över huset. Eftersom dessa miljonprogramsområden ofta står inför omfattande 

renoveringsarbeten är det viktigt att man ger grundandelsägaren möjlighet att förvalta 

fastigheterna så som de anser bäst, utan hinder från en grupp av ägare. En grundandelsägare 

med övergripande ansvar underlättar även för utvecklingen av området i helhet, som till 

exempel vid byggande av infrastruktur, skolor etc.  

Det har från Hyresgästföreningens sida riktats kritik mot andelsägarmetoden och det faktum 

att köparna blir delägare i näringsfastigheten samtidigt som de saknar möjligheten att påverka 

skötseln av huset. Hyresgästföreningen ser här en risk att andelsägarna kan komma att bli 

skadeståndsskyldiga vid uppkomna skador kopplade till fastigheten. Enligt Isaksson innebär 

dock denna avsaknad av inflytande snarare ett skydd för andelsägarlägenhetsägarna. Avtalen 

är nämligen utformade så att den enskilde andelsägarlägenhetsägaren aldrig kan bli ansvarig 

för eventuella skadeståndsanspråk rörande fastigheten. Isaksson berättar att om en istapp 
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skulle ramla ned på en förbipasserande, skulle kostnader för detta alltid hamna hos 

grundandelsägaren då andelsägarlägenhetsägarna aldrig kan bli civilrättsligt ansvariga.  I 

kritiken från Hyresgästföreningen menar man också på att andelsägarmetoden är komplicerad 

och svårförstådd, något som Isaksson och Friman inte håller med om. De pekar istället på 

bostadsrätten och undersökningar som visar att stora delar av de boende är omedvetna om hur 

ägandet ser ut, detta trots att upplåtelseformen existerat under lång tid. 

Andelsägarbolaget styr själva över vilka som kommer att tillåtas använda metoden. Isaksson 

påpekar särskilt att han inte kommer låta detta bli ett sätt för fastighetsägare att hjälpa upp en 

dålig finansiering eller förvaltning av sitt bestånd. Kravet för att få använda metoden är därför 

att man är en solid, långsiktig ägare med ett direkt ägande av fastigheterna. Man menar på att 

grundandelsägaren utgör den trygghet som metoden bygger på – de boende skall vara säkra på 

att förvaltningen och ägandet av fastigheten fortsätter att hålla samma höga kvalitet som 

tidigare. Vid frågan på hur detta kommer att kunna kontrolleras svarar Isaksson att metoden 

delvis är skyddad genom upphovsrätt, samtidigt som det vore väldigt kostsamt att försöka 

återskapa upplägget med tanke på det omfattande bakgrundsarbete som krävs. 

5.2.2. Intervjusvar gällande ekonomiska förhållanden hos andelsägarlägenhet 

Botkyrkabyggen 

Priset för respektive andelsägarlägenhet bestäms av Botkyrkabyggen, och liknar 

prissättningen vid en bostadsrättsombildning. Botkyrkabyggen ger varje lägenhet ett andelstal, 

på vilket priset sedan baseras. Andelstalet kan variera beroende på olika värdepåverkande 

faktorer så som exempelvis läge i huset. Nyqvist ger som exempel att priset på en 

trerumslägenhet i Norra Botkyrka kan hamna på ca 500 000 kr, vilket är ungefär hälften av 

marknadspriset för motsvarande bostadsrätt i området. Av detta beräknar man sedan att 

köparen kommer behöva betala 15 000 till 30 000 kr kontant, och kan sedan låna till 

resterande del. En av anledningarna till att priset blir så pass lågt är att den förvaltningsavgift 

som sedan erläggs till Botkyrkabyggen inte kommer att rabatteras något, utan intjäningen 

fortsätter att vara densamma som för en hyresrätt. Botkyrkabyggen är i form av 

grundandelsägare fri att själv använda insatserna så som de önskar. Man är enligt Nyqvist 

dock mån om att visa de boende i husen att åtminstone delar av insatserna används till 

upprustningar i respektive hus, för att undvika stora avgifts- och hyreshöjningar som skapar 

missnöje bland de boende. Eftersom man inom beståndet har stora problem med de 

upprustningar som måste göras, är denna metod enligt Nyqvist ett sätt att utnyttja övervärden i 
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fastigheterna istället för att lägga hela kostnaden på de boende i form av kraftigt höjda hyror. 

I det första pilotprojektet på Eriksbergsåsen kommer man att ha en återköpsklausul som gäller 

för båda parter. Anledningen är den osäkerhet som uppstår då metoden aldrig tidigare använts, 

och att det därmed finns en risk att metoden inte skulle lyckas få fäste på den svenska 

marknaden. Detta skulle medföra stora svårigheter för köparna att sälja sina lägenheter vidare. 

Man har ännu inte bestämt hur länge återköpsklausulen kommer att gälla, men man kan anta 

att det rör sig om maximalt ett par år. Väljer Botkyrkabyggen att köpa tillbaka lägenheterna 

gäller samma pris som vid försäljningen, med ett eventuellt tillägg för utförda investeringar i 

lägenheten. 

Andelsägarbolaget 

Som framgått under intervjun med Ulf Nyqvist på Botkyrkabyggen är det upp till 

grundandelsägaren att bestämma priset på andelsägarlägenheterna. Som krav för att få 

tillämpa metoden måste man dock sätta ett sådant pris att intjäningsförmågan inte försämras i 

förhållande till om lägenheten skulle kvarstå som hyresrätt. Enligt Isaksson och Friman har 

man dock inget intresse av att styra hur dessa pengar används hos grundandelsägaren, så länge 

förvaltningen håller den relativt höga kvalitet som avtalats mellan grundandelsägaren och 

Andelsägarbolaget. Finansieringen av köpet kan, som nämnts tidigare, ske via ett så kallat 

andelslån. Isaksson och Friman förstår att begränsningen med en ensam långivare kan vara en 

negativ aspekt för vissa, men tror att detta till viss del kan vägas upp utav att man 

förhoppningsvis kan förhandla till sig mer förmånliga lånevillkor då man har en så pass stark 

fastighetsägare bakom. Man anser därför att den egna insatsen om ca 20 000-40 000 kr utgör 

en låg tröskel för att komma in i ägandet av sin egen bostad. 

Den avgift på 2,5 % som Andelsägarbolaget tar ut vid försäljning av en andelsägarlägenhet, 

antingen via grundandelsägaren eller på den öppna marknaden, anser Friman skälig i och med 

att man från Andelsägarbolagets sida bland annat bidrar med så pass mycket material till 

mäklaren vid en försäljning. Materialet, som exempelvis består av färdiga kontrakt, 

översiktsplaner av framtida kostnader och listor på investeringar i lägenheten, hoppas man 

skall kunna dra ned mäklararvodet för försäljningen. På så sätt blir den totala 

försäljningskostnaden förhoppningsvis ungefär densamma som för en bostadsrätt. 
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5.2.3. Intervjusvar gällande förvaltningsfördelning i andelsägarlägenhet 

Botkyrkabyggen 

Botkyrkabyggen står som grundandelsägare kvar som professionell förvaltare av huset, med 

undantag för det inre underhållet av andelsägarlägenheterna. Förvaltningsavgiften kommer 

enligt Nyqvist att ligga kvar på samma nivå som den tidigare hyran för lägenheten, med ett 

avdrag för det inre underhållet. 

Andelsägarbolaget 

Som nämnts ovan ingår grundandelsägaren vid införandet av andelsägarmetoden ett avtal med 

Andelsägarbolaget gällande nivån på förvaltningen av de berörda fastigheterna. Enligt 

Isaksson innebär detta avtal ett tämligen stort ansvar för grundandelsägaren då avtalet 

innehåller tydliga krav på vad som skall uppfyllas. Metoden medför också ett krav på 

grundandelsägaren att redovisa de faktiska samt beräknade framtida kostnaderna för varje 

enskild fastighet och lägenhet. Detta innebär att de tvingas bryta ned kostnaderna på en lägre 

nivå än vad man tror att många fastighetsbolag gör idag, en utveckling som Friman och 

Isaksson ser positivt på. 

5.2.4. Intervjusvar gällande efterfrågan på andelsägarlägenheter 

Botkyrkabyggen 

Under slutet av april har möten med de boende i de tre husen på Eriksbergsåsen genomförts, 

där både Botkyrkabyggen och representanter för Andelsägarbolaget närvarat. Under mötena 

har de boende informerats närmare om metoden, och från de tre husen har ett hundratal 

personer deltagit. Efter tidsfristen för intresseanmälan, som gick ut den 11:e maj, hade ca 160 

hushåll anmält intresse för att köpa sin lägenhet. Detta motsvarar ungefär 34 % av de boende i 

husen. 

Andelsägarbolaget 

De fastighetsbolag som hittills visat störst intresse för andelsägarmetoden är Botkyrkabyggen 

och Eskilstuna kommuns allmännyttiga fastighetsbolag Eskilstuna Kommunfastigheter, vilka 

båda har påbörjat pilotprojekt i samarbete med Andelsägarbolaget. Eskilstuna 

Kommunfastigheter har samma bakgrundsproblematik som Botkyrkabyggen, det vill säga 

stora miljonprogramsområden där man vill skapa en bättre blandning av upplåtelseformer. 

Där har man enligt Friman också gått ut med målsättningen att för varje 100-tal sålda 

andelsägarlägenheter bygga motsvarande antal hyresrätter i ett område med hyresrättsbrist. 
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Andelsägarmetoden har som nämnts tidigare fått stor uppmärksamhet i media, där metoden 

har diskuterats i ett antal artiklar och nyhetssändningar. I tidningen Bofast, en specialtidning 

för hyresrätten, pågår en diskussion rörande metoden. Hyresgästföreningens ordförande 

Barbro Engman såväl som VD:n för Bostadsrätterna, Göran Olsson, har där uttalat sig i 

ämnet. 

5.2.5. Hyresgästföreningens synpunkter på andelsägarlägenheter 

Till att börja med anser Hyresgästföreningen och Terje Gunnarson att denna upplåtelseform är 

oerhört svårbegriplig, och att det alltid uppstår problem då exempelvis hyresrätt och 

bostadsrätt blandas i samma huskropp. Att man heller ännu inte vet hur metoden kommer att 

fungera i praktiken utgör ytterligare osäkerhet. De människor som gör det aktiva valet att 

köpa sin lägenhet mister enligt Gunnarson allt inflytande utanför den egna lägenheten, 

samtidigt som de är ansvariga som delägare i fastigheten. Han antar att Botkyrkabyggen vill 

prova andelägarmetoden för att kunna finansiera de kommande upprustningarna i 

miljonprogramsområdena genom att få in nytt kapital. Oron från Gunnarsons sida är dock att 

grannar inte skall komma överens, att en del skall anse sig äga fastigheten medan andra hyr. 

Att Andelsägarbolaget tar 2,5 % av försäljningspriset i avgift då en lägenhet säljs ser 

Gunnarson som en ren affärsidé, och drar jämförelser med mäklarens arvode vid försäljning 

av en bostadsrätt. Då alla avtal som krävs vid försäljning finns att hämta hos 

Andelsägarbolaget menar Gunnarson att man bör kunna klara sig utan mäklare vid försäljning 

av en andelsägarlägenhet, så länge man hittar en köpare. Detta borde heller inte vara något 

problem med tanke på den rådande bostadsbristen. Då andelsägarlägenheter är något alldeles 

nytt i Sverige tror Gunnarson vidare att det kommunala bostadsbolaget som grundandelsägare 

kan borga för trygghet i förvaltningssystemet och därmed attrahera köpare. Han tror däremot 

inte att det innebär mer trygghet än för traditionella hyresrätter. 

Gunnarson förklarar att Botkyrkabyggen har ett boinflytandeavtal där fastighetsägaren skall 

meddela hyresgästen när exempelvis renoveringar av kök skall utföras, och i förhandling med 

Hyresgästföreningen komma fram till en rimlig nivå. Sådana avtal finns hos alla större 

fastighetsägare, och han anser därmed att hyresgästerna redan har ett stort inflytande över det 

inre underhållet av lägenheten då de via samråd kan framföra vilken nivå de önskar på 

upprustningen. Gunnarson ser emellertid en eventuell fördel med andelägarlägenheter där de 

boende får göra egna val kring renovering och upprustning av den egna lägenheten, även om 
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ansvaret för detta då ligger på andelsägarlägenhetsägaren. På argumentet att hyresgäster hos 

Botkyrkabyggen har en önskan om att själva bestämma graden av renoveringar svarar 

Gunnarson att detta redan går att ordna genom tillvalslistor med golv, tapeter, spisar etc., men 

skillnaden där är att de boende inte själva äger sina tillval. Väljer Botkyrkabyggen att 

genomföra stambyte får de boende vara med och betala vare sig de vill eller inte. 

Gunnarson har svårt att se vilken målgrupp som andelsägarlägenheter skulle kunna lämpa sig 

för, utan tror att det är ett individuellt val och ett resultat av vad man kommer i kontakt med 

samt vilka erbjudanden man får. För idag och några år framåt tror han att det endast kommer 

att vara de som redan bor i fastigheterna i fråga som kan tänkas vara intresserade, då det 

annars är svårt att komma i kontakt med modellen. 

Då det inte finns några tomma lägenheter och medan det ännu finns en lång kö, menar 

Gunnarson att efterfrågan på hyresrätter uppenbarligen är fortsatt hög. Blir lägenheter tomma 

menar Gunnarson att man kan överväga andra alternativ, men så länge som det är fullt så 

finns det ett behov av hyresrätter. Hyresgästföreningen ställer sig därför negativa till 

andelsägarmetoden, men har annars i allmänhet ingenting emot andra upplåtelseformer. Man 

anser att det kan vara bra med ett bestånd med blandade upplåtelseformer, men tror dock på 

renodlade ägarformer i ett och samma hus. Anser man att det finns ett uppdämt behov av 

bostadsrätter ser Gunnarson istället hellre att bostadsrättshus byggs i närheten av befintliga 

hyreshus. Avslutningsvis förklarar Gunnarson att han inte anser att det finns någon 

boendeform som inte behövs, men att det i första hand är hyresrätter som behöver byggas då 

detta är den boendeform som efterfrågas mest. 

5.2.6. Hans Linds synpunkter på andelsägarlägenheter 

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, var under mitten av år 2010 i kontakt med 

Andelsägarbolaget för att hjälpa till genom att ge sina synpunkter gällande 

andelsägarmetoden.  

Enligt Lind är en betydande aspekt med denna nya modell att det inte finns någon inarbetad 

praxis gällande hur tvister som kan tänkas uppstå skall hanteras. Lind drar jämförelser med 

rättsfall kring uppsägning av hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare som misskött sig, och 

föreställer sig att avsaknaden av motsvarande för andelsägarlägenheter kan innebära problem. 

Även om Andelsägarbolaget försökt anamma så mycket som möjligt från hyreslagstiftningen 
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menar Lind att det är mer komplext att tvinga någon att sälja, och att detta eventuellt skulle 

kunna förorsaka tvister. 

Lind tror att en förutsättning för att ett sådant här koncept skall fungera är att det är 

allmännyttan som står som grundandelsägare. Med nya upplåtelseformer som ännu inte är 

totalt genomlysta finns en risk att ej helt tillförlitliga aktörer kan utnyttja luckor i regelverken 

och skapa oreda, särskilt då det rör sig om blandade upplåtelseformer inom samma hus. 

Allmännyttiga bostadsbolag har dock ett långsiktigt intresse samt ett varumärke att slå vakt 

om, och kan inte köra över hyresgäster eller andelsägarlägenhetsägare hur som helst. Oansett 

detta menar Lind att det är uppenbart att det i denna typ av nya upplåtelseformer kan uppstå 

konflikter. I en situation skulle grundandelsägaren och andelsägarlägenhetsägarna kunna vara 

oense om exempelvis huruvida vissa renoveringar skall utföras eller inte. Lind kan därmed 

föreställa sig en struktur där alla som köper sina lägenheter är skyldiga att vara med i en 

förening vilken utser en styrelse som förhandlar med grundandelsägaren å deras vägnar vid 

större beslut. Att ha en underhållsplan upprättad för tio år framåt menar Lind är en omöjlighet, 

men betonar vikten av att eliminera risker för köparna genom att hålla kostnader så 

transparenta som möjligt. Lind tror dock att den valda utformningen av finansiering av större 

fastighetsåtgärder är lämplig, där andelsägarlägenhetsägarna är med och betalar direkt då 

åtgärder utförs; antingen genom direkt betalning till grundandelsägaren eller genom en högre 

förvaltningskostnad under en period efter åtgärden. Han förespråkar denna tydlighet där det 

framgår vad kostnader avser, istället för att exempelvis bygga upp fonder och betala pengar i 

förskott. ”Att ge sig in i en modell där man betalar till någon fastighetsägare eller förening, 

där man inte vet vad det är man betalar för eller hur det bestäms, det blir ju väldigt osäkert”. 

Gällande följdproblemen med hyresrättsbristen och svarta marknader har man historiskt ofta 

syftat på lägenheter i innerstaden med långa kötider, men Lind nämner att han nyligen 

medverkat på ett seminarium hos Boverket rörande ämnet. Under seminariet framkom att det 

finns indikationer på att de stora svarta marknaderna finns i miljonprogramsområden, där 

exempelvis illegala invandrare eller människor utan fast inkomst är grupper som i hög grad 

blir tvungna att betala för hyreskontrakt då de ofta saknar alternativ. Han nämner dock inte 

huruvida detta är kopplat till de diskuterade upplåtelseformerna, men anser det vara en 

intressant aspekt. 
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Att i miljonprogramsområden så som i Botkyrka ombilda hyresrätterna till bostadsrätter tror 

inte Lind vore något lyckat koncept. Även om man lyckas med själva ombildningen får man 

antagligen alldeles för många resthyresgäster, vilket inte brukar vara någon bra situation. 

Linds allmänna inställning är därför att man bör försöka ha en positiv attityd till att det är 

någon som på nya sätt försöker lösa problemen genom att komma med ett alternativ till de 

upplåtelseformer som finns idag.  

5.2.7. Sammanfattning 

Till skillnad från den kooperativa hyresrätten finns hos andelsägarlägenheten ett ägarinslag. 

Ägandet är direkt kopplat till fastigheten, jämfört med bostadsrättsinnehavarens ägarandel i 

bostadsrättsföreningen. Andelsägarlägenhetsägaren har dock inte samma rättigheter att 

påverka förvaltningen av fastigheten som en bostadsrättsinnehavare har, utan ansvarar endast 

för lägenhetens inre underhåll. Som påpekats av Andelsägarbolaget är 

andelsägarlägenhetsägaren därmed jämställd med övriga hyresgäster utanför den egna 

lägenheten. Den kapitalinsats som erläggs vid förvärv av en andelsägarlägenhet är betydligt 

lägre än för motsvarande bostadsrätt, men hamnar troligtvis högre än för en kooperativ 

hyresrätt. Till skillnad från fallet med den kooperativa hyresrätten finns dock en möjlighet att 

via andelslånet finansiera större delen av insatsen, vilket kraftigt reducerar kravet på eget 

kapital. Månadskostnaden i form av förvaltningskostnad är högre än årsavgiften i en 

motsvarande bostadsrätt, men uppges hamna på en något lägre nivå än för hyresgästerna i 

samma hus. Den insats som köparen har erlagt grundandelsägaren har dock ingen inverkan på 

månadskostnaden, vilket därför kan utgöra en skillnad gentemot den kooperativa hyresrätten. 

Sammanfattningsvis möjliggör andelsägarmetoden för en lägre ingångströskel till ett indirekt 

ägande av den egna bostaden, och medför vidare att de boende har möjligheten att göra ett 

aktivt val mellan att antingen äga eller fortsätta hyra lägenheten. Då andelsägarmetoden är så 

pass ny på marknaden går det dock ännu inte att avgöra hur framgångsrik den kommer att 

vara i framtiden, varför köpet av en andelsägarlägenhet är behäftat med en viss grad av 

osäkerhet. 
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6. DISKUSSION 

För att kunna ta reda på vilken alternativ upplåtelseform som framgångsrikt kan komplettera 

hyresrätten finns flera parametrar som bör tas hänsyn till. Fördelarna med hyresrätten som 

upplåtelseform är framför allt att ingen kapitalinsats krävs för att få tillgång till bostaden, det 

vill säga att ingen utesluts på grund av avsaknad av kapital. Det finns heller inga krav på 

hyresgästen att engagera sig i någon form av förening eller att ansvara för underhåll. 

Hyresgästen behöver därmed inte investera pengar avseende varken det inre eller yttre 

underhållet. Som ett resultat av dessa särdrag, vilka är unika för hyresrätten, lämpar sig denna 

upplåtelseform särskilt bra för kapitalsvaga målgrupper, och då särskilt ungdomar som gör 

entré på bostadsmarknaden. Som nämnts tidigare finns dock ett stort underskott av 

hyresrätter, vilket tydligt talar för att det finns brister med upplåtelseformen vilka resulterar i 

ett för lågt byggande. En konsekvens av detta blir en växande svart marknad för hyresrätter. 

Ett framgångsrikt komplement till hyresrätten måste därför på ett eller annat sätt tillfredsställa 

liknande behov som hyresrätten tillgodoser, samtidigt som den bör ha en positiv eller neutral 

inverkan på följdproblem med hyresrättsbristen. Diskussionen nedan presenteras utifrån tre 

kärnfrågor vilka är av vikt för att kunna besvara uppsatsens frågeställning, det vill säga de 

valda upplåtelseformernas möjlighet att komplettera hyresrätten. Dessa tre kärnfrågor 

återfinnes även under problematiseringen i avsnitt 1.3. 

Hur jämförbara är de undersökta upplåtelseformerna med hyresrätten? 

Den kooperativa hyresrättens likhet med den traditionella hyresrätten ligger framför allt i det 

faktum att den kooperativa hyresgästen endast har nyttjanderätt till lägenheten samt att den är 

spekulationsfri. Vad som å andra sidan skiljer sig väsentligt är den upplåtelseinsats som de 

boende betalar vid inflyttning. Upplåtelseformen kräver därmed att den kooperativa 

hyresgästen under upplåtelsetiden binder kapital i sitt boende, vilket strider emot 

Hyresgästföreningen uppfattning att ingen skall uteslutas på grund av avsaknad av kapital. 

Kravet på kapitalinsats medför därmed att vissa grupper blir utestängda från denna 

upplåtelseform. Trots att upplåtelseinsatsen är betydligt lägre än för en bostadsrätt ligger 

problematiken enligt oss i det faktum att den kooperativa hyresgästen inte har någon 

möjlighet att med lägenheten som säkerhet låna till insatsen. Det kan därför antas att den 

boende i vissa fall måste betala en lika stor del kontant så som vid ett bostadsrättsköp. Hur 

jämförbar upplåtelseformen är med hyresrätt i denna aspekt beror därför till stor del på 

upplåtelseinsatsens storlek. Är upplåtelsesatsen för hög passar formen bättre för de som har 
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gott om kapital men få möjligheter att bli beviljade ett banklån, eller för de som i annat fall 

hade valt att köpa en bostadsrätt men som på grund av exempelvis lågkonjunktur är 

avvaktande till att ge sig in på bostadsrättsmarknaden. Bortsett från upplåtelseinsatsen är den 

kooperativa hyresgästens månadskostnader i stort sett lika höga som för en motsvarande 

hyresrätt, med skillnad att den kooperativa hyresgästen saknar rätten att få hyran prövad hos 

Hyresnämnden. Eftersom föreningen i många fall blockhyr fastigheten av fastighetsägaren bör 

detta dock vanligtvis inte nämnvärt påverka hyresgästen, då denna blockhyra skall ligga på en 

skälig nivå. Risken kvarstår dock att en kooperativ hyresrättsförening trots detta fördelar 

hyreskostnaderna på ett oskäligt sätt mellan lägenheterna. En ytterligare skillnad från 

hyresrätten är den något större möjligheten för den kooperativa hyresgästen att påverka sina 

förvaltningskostnader. Det kan förstås diskuteras huruvida detta är ett positivt särdrag ur 

hyresgästernas synvinkel. Från Hyresgästföreningens sida ser man hos sina medlemmar ingen 

efterfrågan för att engagera sig i förvaltningen. De anser tvärtom att friheten från ansvar är en 

utav hyresrättens fördelar. Vi antar dock att det bland vissa hyresgäster kan finnas ett intresse 

för denna större möjlighet att påverka.  

Den andra upplåtelseformen, andelsägarlägenhet, liknar på få sätt hyresrätten då det istället 

rör sig om en form av ägande. Därmed innebär även denna upplåtelseform ett krav på 

kapitalinsats vid inflyttning eller köp, men då denna går att låna till med fastigheten som 

säkerhet blir kontantinsatsen betydligt lägre än för andra upplåtelseformer. Vi ser därmed en 

större tillgänglighet i denna upplåtelseform än i kooperativ hyresrätt, förutsatt att den boende 

beviljas lån för kapitalinsatsen. Ytterligare skillnader från hyresrätten är bland annat den 

boendes ansvar för lägenhetens inre underhåll, blandningen av upplåtelseformer i samma 

huskropp samt, som påpekats av Hans Lind, avsaknaden av praxis inför eventuella tvister som 

kan uppstå. Till skillnad från den kooperativa hyresrätten, och likt hyresrätten, finns här dock 

ingen rättighet för andelsägarlägenhetsägaren att påverka den yttre förvaltningen av 

fastigheten. Som nämnts tidigare lägger vi ingen värdering i huruvida detta är en för- eller 

nackdel, utan konstaterar istället att det beror på den enskilde individens preferenser. Den 

andra framträdande likheten som vi kan se är närvaron av en professionell ägare och 

förvaltare av fastigheten, vilket vi i likhet med Hyresgästföreningen tror innebär en trygghet 

för de boende. 

Utifrån vad som redovisats ovan kan konstateras att de båda undersökta upplåtelseformerna 

skiljer sig från hyresrätten i många avseenden, framför allt i det hänseende att de är behäftade 
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med ett krav om en kapitalinsats. Utav de två upplåtelseformerna anser vi dock den 

kooperativa hyresrätten vara mest jämförbar med den traditionella hyresrätten i och med att 

hyresgästen återfår den erlagda upplåtelseinsatsen vid avflyttning, vilket alltså inte alltid 

behöver vara fallet i andelsägarlägenheten. Dessutom finns här inget krav på engagemang från 

hyresgästens sida. 

Vilken påverkan skulle ett ökat användande av de undersökta upplåtelseformerna kunna ha 

på hyresrättsbristens följdproblem? 

Gällande den kooperativa hyresrättens upplåtelseinsatser har det framgått av intervjuresultaten 

att bostadsbolagen använder denna i olika syften. Allmännyttiga Familjebostäder uppger sig 

inte ha något behov utav detta kapitaltillskott så länge som det innebär ett krav på lägre 

hyresnivåer, medan man hos HSB däremot använder upplåtelseinsatserna för att underlätta 

finansiering av nyproduktion. Även hos SKB används upplåtelseinsatserna för att kunna 

producera ytterligare bostäder inom organisationen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att de 

flesta bostadsföretag ser en nytta i det kapitaltillskott som insatserna innebär då det underlättar 

finansieringen av nya bostäder. Trots att Hyresgästföreningen anser att det stora problemet 

med underskott i byggandet är brist på markanvisningar tror vi att brist på kapital är 

ytterligare en bidragande faktor. Vår uppfattning är därför att de insatser som 

fastighetsföretagen erhåller i den kooperativa hyresrätten i viss mån kan vara med att bidra till 

ett ökat byggande.  

Förutsatt att andelsägarmetoden fungerar så som Andelsägarbolaget och Botkyrkabyggen 

planerat och hoppas på bör metoden kunna bidra till bättre finanser hos grundandelsägaren. 

Som beskrivet i metoden kan intäkterna som insatserna bidrar med användas till upprustning 

och renovering utav fastigheterna i beståndet, och därmed en ökad boendekvalitet. Vi ser 

därför inte att insatserna på kort sikt kommer att ha någon direkt inverkan på nybyggnationen, 

men att bättre stabilitet kan skapas i området. I det längre loppet skulle detta dock kunna bidra 

till att insatserna istället kan användas till att bygga nya bostäder.  Så som 

Hyresgästföreningen påpekat innebär de långa köerna att hyresrätten är kraftigt efterfrågad. 

Vi ställer oss därför delvis frågande till Botkyrkabyggens beslut då det innebär en direkt 

nedskärning utav antalet hyresrätter på den befintliga bostadsmarknaden. En lösning på detta 

problem skulle kunna vara det som utlovats av Eskilstuna Kommunfastigheter, att för varje 

såld andelsägarlägenhet bygga en ny hyresrätt i ett bristområde. Huruvida detta är praktiskt 

genomförbart kvarstår dock att se. Det problem som Hans Lind har nämnt angående svarta 
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marknader i miljonprogramsområden ser vi inte har någon lösning i och med 

andelsägarlägenheter, då problemet här inte ligger i upplåtelseformens utformning utan på den 

rådande bostadsbristen. 

För att en upplåtelseform skall ha en positiv inverkan på hyresrättsbristen och dess 

följdproblem krävs i många fall en ökad nyproduktion som bättre motsvarar 

befolkningstillväxten i länet. Vi ser hos båda upplåtelseformer vissa möjligheter, om än små, 

till ett ökat bostadsbyggande på sikt. Ett annat omdiskuterat följdproblem till hyresrättsbristen 

är svårigheterna för unga människor att erhålla sin första bostad. På grund av dessa två 

upplåtelseformers utformning med relativt höga kapitalinsatser, om än dock ej lika höga som 

för bostadsrätter, ser vi inte att de kan bidra till bättre möjligheter för denna målgrupp.  

Hur ser intresset ut för de undersökta upplåtelseformerna, ur hyresgästers samt 

fastighetsägares perspektiv? 

Vi har utifrån intervjuresultatet fått uppfattningen att intresset för kooperativa hyresrätter är 

relativt stort. Två utav de intervjuade företagen ställer sig mycket positiva till intresset för de 

fastigheter som de upplåter med kooperativ hyresrätt, vilket även SKB:s långa bostadskö 

vittnar om. Det kan dock ifrågasättas om detta intresse grundas i upplåtelseformen i sig, eller 

den stora bristen på bostäder i allmänhet. Parallellt uppger Hyresgästföreningen att de från 

sina medlemmar inte har uppfattat någon större efterfrågan av upplåtelseformen. Eftersom vi 

enbart har varit i kontakt med fastighetsägare som själva använder sig av kooperativa 

hyresrätter är det möjligt att den faktiska efterfrågan på marknaden skiljer sig från de 

kontaktade fastighetsföretagens utsagor. I och med att upplåtelseformen ännu är relativt 

oetablerad och inte utgör någon större andel av marknaden tror vi därmed att efterfrågan i 

själva verket är något lägre. En bidragande faktor till detta kan så som HSB Stockholm nämnt 

antas vara de missuppfattningar om att upplåtelseformen skulle utgöra någon form av 

kollektivboende, vilket alltså inte måste vara fallet. Baserat på det låga antal fastighetsägare 

som använder sig av kooperativ hyresrätt ser vi att intresset även från deras sida är 

förhållandevis lågt. Vi har vidare fått den allmänna uppfattningen bland intervjuobjekten att 

många fastighetsföretag drar sig för att använda upplåtelseformen på grund av den hantering 

som krävs av exempelvis upplåtelseinsatser samt den kooperativa hyresrättsföreningen. 

Som nämnts i intervjuresultatet är Botkyrkabyggen och Andelsägarbolaget nöjda med det 

hittills uppvisade intresset för andelsägarlägenheter. Hur stort det framtida intresset för 
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upplåtelseformen kommer att vara är i dagsläget svårt att spekulera i då metoden är ny och 

hittills oprövad i Sverige. Vi ser dock potential till en etablering av upplåtelseformen, förutsatt 

att metoden visar sig framgångsrik i de påbörjade projekten. En sådan etablering skulle kunna 

leda till en ökad efterfrågan bland såväl fastighetsföretag som de hyresgäster som önskar äga 

sitt boende. Som Hyresgästföreningen menar är dock alla fall där befintliga hyresrätter 

försvinner från marknaden till nackdel för medlemmarna och deras intressen, varför 

efterfrågan för denna upplåtelseform bör vara fortsatt låg bland de hyresgäster som saknar 

intresset av att köpa sin lägenhet. 

Det totala intresset för kooperativ hyresrätt respektive andelsägarlägenhet är svårt att bedöma 

utifrån den begränsade datainsamlingen. De enskilda fastighetsföretagen som intervjuats ser 

uppenbarligen fördelar i de upplåtelseformer som de valt att tillämpa, men för att få del av det 

samlade intresset bland marknadens aktörer krävs en större undersökning i frågan. Även om 

Hyresgästföreningen ställer sig kritiska till de båda upplåtelseformerna kan det spekuleras i 

huruvida direkta frågor till hyresgäster, exempelvis genom en enkätundersökning, skulle leda 

till ett annat resultat. Eftersom det trots allt finns människor som har valt att bo i kooperativ 

hyresrätt ser vi ändå att det här finns ett visst intresse. Ifall dessa personer är tidigare 

hyresgäster eller har flyttat från någon annan upplåtelseform är dock oklart, varför intresset 

från hyresgästernas sida är svårbedömt. Gällande intresset för andelsägarlägenheter är det än 

svårare att uppskatta på grund av tidigare nämnda faktum att metoden ännu är oprövad. 
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7. SLUTSATS 

Vilka alternativa upplåtelseformer skulle kunna komplettera hyresrätten som upplåtelseform, 

och därmed minska följdproblemen med hyresrättsbristen? 

För att slutligen besvara uppsatsens frågeställning kan konstateras att ingen av de undersökta 

alternativa upplåtelseformerna kan utgöra ett perfekt komplement till hyresrätten eftersom de 

båda faller på antingen jämförbarheten eller dess inverkan på hyresrättsbristens följdproblem. 

För att komplettera hyresrätten behöver det dock inte nödvändigtvis röra sig om en 

upplåtelseform som har exakt samma egenskaper som hyresrätten. Frågeställningen skulle 

även kunna tolkas så att den alternativa upplåtelseformen har funktioner som tilltalar 

befintliga hyresgäster och därmed uppfyller deras behov på ett bättre sätt. Denna tolkning 

förutsätter att det finns människor som idag bor i hyresrätt, men som vid förekomsten av ett 

bättre alternativ skulle föredra detta. På grund de undersökta alternativa upplåtelseformernas 

begränsningar att utgöra ett perfekt komplement till hyresrätter kommer denna sist nämnda 

tolkning att användas vid utredningen av uppsatsens frågeställning. 

Kooperativ hyresrätt kan som tidigare nämnts vara ett lämpligt alternativ till hyresrätten för de 

människor som av olika anledningar har kapital till upplåtelseinsatsen men saknar möjlighet 

att låna. Då banker vid utlåning oftast till skillnad från hyresvärdar kräver en fast anställning 

skulle upplåtelseformen därmed kunna lämpa sig för exempelvis studerande, nyanlända 

immigranter eller vikarierande som trots deras situation besitter kapital till insatsen. 

Kooperativ hyresrätt fyller vidare en funktion för de hyresgäster som vill engagera sig i sitt 

boende. Trots att Hyresgästföreningen menar att möjligheten till detta är lika stor i den 

traditionella hyresrätten ser vi dock att denna är kraftigt begränsad för den enskilde 

hyresgästen. Detta då de flesta hyresvärdar troligen föredrar att tillämpa samma villkor för 

samtliga hyresgäster, snarare än att behöva administrera olika grader av självförvaltning bland 

enskilda hyresgäster. Som vi observerat hos Familjebostäder och deras kollektivhussatsningar 

finns i och med den kooperativa hyresrätten också en möjlighet att på ett smidigt sätt skapa 

olika typer av specialboenden där man riktar sig till specifika målgrupper. Skillnaden mot den 

traditionella hyresrätten ligger här i att det inte nödvändigtvis krävs någon inblandning från en 

hyresvärd. 

För de hyresgäster som vill köpa sin lägenhet, men av olika anledningar inte vill betala 

samma höga pris som för en bostadsrätt, kan andelsägarlägenhet vara ett enklare sätt att 
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komma in på ägandemarknaden. Bortsett från risken att befintliga hyresrätter försvinner från 

marknaden anser vi därmed att upplåtelseformen utgör ett fullgott alternativ till hyresrätten i 

och med att hyresgästen behåller samma rättigheter, men dessutom har möjligheten att köpa 

lägenheten om så önskas. I denna upplåtelseform behåller man även ett utav särdragen från 

hyresrätten, där den boende i mycket liten grad kan engagera sig i den yttre förvaltningen. 

Detta gäller för såväl hyresgäster som andelsägarlägenhetsägare, och trots 

Hyresgästföreningens farhågor ser vi därför ingen större risk för osämja bland de boende i 

detta hänseende. Istället ser vi att andelsägarlägenheter kan utgöra ett komplement till 

hyresrätter i ett bestånd, vilket kan leda till större stabilitet i denna typ av områden. 

Som redan konstaterats kan varken kooperativ hyresrätt eller andelsägarlägenhet anses utgöra 

ett perfekt komplement till hyresrätten. Utifrån den alternativa tolkningen, att någon av de 

alternativa upplåtelseformerna kompletterar hyresrätten genom att uppfylla en funktion vilken 

kan efterfrågas bland befintliga hyresgäster, ser vi viss potential. Genom att bättre anpassa de 

respektive upplåtelseformerna på marknaden efter befolkningens olika behov upplever vi att 

man kan uppnå en mer effektiv flyttkedja på bostadsmarknaden. Allt eftersom hushåll i 

hyresrätter söker sig till upplåtelseformer som bättre tillgodoser deras behov frigörs 

kontinuerligt hyresrätter vilka ger plats för de grupper som bäst behöver dem. Det är vår 

uppfattning att många utav de som idag bor i en hyresrätt har hamnat där i brist på 

valmöjligheter. I likhet med Henrik Friman på Andelsägarbolaget menar vi att det aktiva valet 

av upplåtelseform kan öka stoltheten bland de boende, oavsett om det rör sig om ett 

hyresförhållande eller ägande. Detta kan i sin tur höja hyresrättens status i samhället. För att 

kooperativ hyresrätt och andelsägarlägenhet skall kunna bidra till denna valmöjlighet på 

marknaden krävs dock en större förekomst av upplåtelseformen. En förutsättning för att den 

kooperativa hyresrätten skall kunna bli mer förekommande tror vi är att människor får en 

bättre förståelse för upplåtelseformens innebörd, det vill säga att det inte behöver röra sig om 

någon form av kollektivboende. Då andelsägarlägenheterna ännu inte har implementerats på 

marknaden krävs här att de två första pilotprojekten visar sig framgångsrika och lockar fler 

fastighetsägare att tillämpa upplåtelseformen, för att inte metoden likt hyrborätten skall falla i 

glömska. Kooperativ hyresrätt och andelsägarlägenhet kan, om dessa förutsättningar uppfylls, 

utgöra ett visst komplement till hyresrätten. Då upplåtelseformerna endast kan antas leda till 

en lägre grad av ökat byggande får dock deras inverkan på följdproblemen med 

hyresrättsbristen anses vara neutral snarare än positiv. 
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Förslag på framtida forskning 

Vid arbetet med denna uppsats har ett antal idéer uppstått gällande ämnen för framtida 

forskning. Nedan presenteras kortfattat några av de förslag som uppkommit. 

För framtida forskning inom området hyresrätts- och bostadsbrist skulle en intressant aspekt 

vara att utreda hur lönsamheten för olika upplåtelseformer ser ut. En sådan undersökning bör 

omfatta en fastighets livslängd, från produktion till avyttring, och därmed eventuellt förklara 

bristen på en del upplåtelseformer. 

Då andelsägarmetoden är ny och ännu oprövad finns här flera möjligheter att vidare 

undersöka upplåtelseformen. Ett förslag vore att göra en utvärdering av utfallet av 

pilotprojekten, där uppkomna effekter analyseras.  

I och med undersökningen av andelsägarmetoden har i denna uppsats problematiken kring 

instabilitet i miljonprogramsområden berörts. Ett ytterligare förslag på framtida 

forskningsämne är därför att närmare undersöka eventuella förslag på förbättringsåtgärder för 

dessa områden. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor till HSB Stockholm samt Familjebostäder 

Jonas Erkenborn 

Björn Jacobson 

 

Vilka upplåtelseformer använder ni er utav? 

 

Varför väljer ni att använda er utav kooperativa hyresrätter? 

 

Vilka målgrupper vänder ni er till? 

 

Hur ser efterfrågan för upplåtelseformen ut? 

 

Vilka för- och nackdelar ser ni med kooperativ hyresrätt? 

 

Använder ni er av hyresmodellen eller ägarmodellen? 

 

Hur ser relationen mellan upplåtelseinsats och hyra ut? 

 

Vad används upplåtelseinsatserna från hyresgästerna till? 

 

Hur går vanligtvis finansiering av upplåtelseinsatsen till, finns det några möjligheter att låna 

till denna?  
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BILAGA 2 

Intervjufrågor till SKB 

Henrik Bromfält 

 

Vilka för- och nackdelar ser ni med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt? 

 

Hur ser hyresgästernas rättigheter ut jämfört med de traditionella upplåtelseformerna? 

 

Vilka möjligheter har de boende att göra förändringar inuti lägenheten (förutom tapetsering 

och målning)? 

 

Hur ser efterfrågan för era lägenheter ut?  

     Ser ni något utrymme för fler kooperativa hyresrätter på marknaden? 

 

Vänder ni er till någon särskild målgrupp? 

 

Hyrorna bestäms i hyressamrådet mellan styrelsen och hyresutskottet 

På vilka grunder bestäms hyresnivån?  

På vilka grunder bestäms upplåtelseinsatserna? 

Finns det något samband mellan hyresnivå och storleken på upplåtelseinsatserna? 

 

Så som vi förstår är de flesta kooperativa hyresrättsföreningar begränsade till ett enskilt hus, 

som i sin tur hyrs utav en fastighetsägare. Ni däremot är organiserade i en stor kooperativ 

hyresrättsförening som ansvarar för samtliga hus i beståndet. 

På vilka grunder har ni har valt att organisera er på detta sätt? 

Vilka för- och nackdelar ser ni med denna organisation? 

 

I kooperativa hyresrättsföreningar som är begränsade till ett hus har de boende ofta stort 

inflytande över hur stor del av förvaltningen de ansvara för själva, t.ex. trappstädning och 

liknande 

Hur fungerar detta hos er, bestäms sådant i fullmäktige för att sedan gälla för samtliga hus 

eller kan ansvarsfördelningen variera mellan husen? 

Vad innebär detta i sin tur för medlemmarnas möjlighet att påverka husets kostnader samt 

hyra? 

Hur tycker ni detta påverkar de boendes möjligheter att engagera sig? 

 

Ser ni några nackdelar med ert val att använda er av ägarmodellen istället för hyresmodellen? 

 

Hur finansierar ni nybyggnation? 

Vad skulle få er att bygga fler kooperativa hyresrätter? 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor till Andelsägarbolaget  

Henrik Friman och Bruno Isaksson 

 

Vilken är er grundidé bakom denna metod? 

 

Vilka fastighetsbolag har ni som primär målgrupp? 

 

Vad är de intresserade fastighetsägarnas motiv till beslutet att tillämpa metoden? 

 

Vilka målgrupper bland hyresgästerna tror ni kommer att vara intresserade av att köpa sin 

lägenhet? 

 

Hur ser de boendes rättigheter ut jämfört med de traditionella upplåtelseformerna hyresrätt 

och bostadsrätt? 

 

Hur bestäms priset på andelsägarlägenheterna? 

 

Hur fungerar finaniseringen för de som väljer att köpa sin lägenhet? 

       Hur stor andel utgör kontantinsats? 

       Kan resterande belopp lånas hos banken med lägenheten som säkerhet? 

 

Vad kan intäkterna från sålda lägenheter gå till?  

 

Hur ser ni på det faktum att andelsägarna står för den finansiella risken samtidigt som de 

saknar inflytande över hur huset förvaltas? 

 

Angående skyddet vid exekutiv auktion:  

Hur fungerar skyddet för de boende vid en exekutiv försäljning av fastigheten? 

 

Kommer den avgift om 2,5 % av försäljningspriset att finnas kvar i alla led 

Ser ni några brister med denna metod? 

 

Finns det några lagändringar som skulle underlätta för utvecklingen av andelsägarmetoden? 
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BILAGA 4 

Intervjufrågor till Botkyrkabyggen 

Ulf Nyqvist 

 

Vilka upplåtelseformer använder ni er utav? 

 

Varför väljer ni att använda er utav andelsägarmetoden? 

 

Vilken typ av fastigheter kommer att beröras? 

 

Vilka för- och nackdelar ser ni med andelsägarlägenheter? 

 

Vilka målgrupper vänder ni er till? 

 

Hur ser efterfrågan ut bland de boende? 

 

Hur fungerar finaniseringen för de som väljer att köpa sin lägenhet? 

       Hur stor andel utgör kontantinsats? 

       Kan resterande belopp lånas hos banken med lägenheten som säkerhet? 

 

Hur kommer intäkterna från sålda lägenheter att användas? 

 

Hur förhåller ni er till att återköpa redan sålda lägenheter? 

       Hur bestäms då köpeskillingen? 
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BILAGA 5 

Intervjufrågor till Hyresgästföreningen  

Terje Gunnarson 

 

Vad anser ni vara det största problemet med den rådande bristen på hyresrätter? 

 

KOOPERATIV HYRESRÄTT 

 

Vad anser ni om de boendes rättigheter i och med denna upplåtelseform i förhållande till de 

traditionella upplåtelseformerna? 

 

Vad anser ni om ansvarsfördelningen av förvaltning i och med denna upplåtelseform i 

förhållande till de traditionella upplåtelseformerna? 

 

Vilka för- och nackdelar kan ni i övrigt se med kooperativa hyresrätter? 

 

Hur ser ni helst att relationen mellan hyra och upplåtelseinsats ser ut? 

 

Hur ställer sig era medlemmar till denna upplåtelseform? 

 

Skulle ni vilja se fler kooperativa hyresrätter på marknaden? 

 

ANDELSÄGARLÄGENHET 

 

Vad anser ni om de boendes rättigheter i och med denna upplåtelseform i förhållande till de 

traditionella upplåtelseformerna? 

 

Vad anser ni om ansvarsfördelningen av förvaltning i och med denna upplåtelseform i 

förhållande till de traditionella upplåtelseformerna? 

 

Vilka för- och nackdelar kan ni i övrigt se med andelsägarlägenheter? 

 

Hur ställer sig era medlemmar till denna upplåtelseform? 

 

Skulle ni vilja se fler andelsägarlägenheter på marknaden? 

 

Tror du att någon av ovan nämnda upplåtelseformer skulle kunna komplettera hyresrätten och 

på så sätt dämpa trycket på hyresrätter? 

 


