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ABSTRACT 
In November 2011 the Swedish Government announced that they were conducting an 

investigation to examine what impact the conversion of existing rental stock to 

condominiums could have on the development of the Million programme areas. The 

proposal of converting rental stocks to condominiums aims to help people living in these 

neighbourhoods to private ownership, while still allowing people who want to continue to 

rent their homes to do that. This thesis intends to investigate the effects of the proposed 

reform from a management perspective. 

 

The maintenance of the areas built during the Million Programme gets more neglected 

every year that passes. The majority of the housing stock is rental properties and extensive 

renovation of the surface layer, tribes and public spaces are essential in all Million 

programme areas studied. By transforming a portion of the housing stock into 

condominiums and by improve the living environment through renovations, these areas 

would be able to gets more attractive. The majority of property owners, municipalities and 

experts interviewed in this study indicate that they are curious about the possibility to 

transform a portion of the existing stock into condominiums. 
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The survey also indicates that a prerequisite for the proposed reform to have the desired 

effect is that the management rules must be reviewed. Established property owners have 

both the experience and knowledge of property management and in interviews they all 

express the desire to act as an organizer for the management of joint facilities, although 

the condominium owners own some of the homes. The legislation must also meet the 

condominium holders' rights and they must be able to influence the decisions of an 

economic nature. The author's recommendations after the study is that the materiality 

requirement of § 5 AL should be developed and be able to apply when management 

decisions of the common facilities are made. The provision should be permissive, and 

should only apply where the shareholders of the joint facilities can’t agree. The key is that 

the long-term financial management decisions are made in a fair manner that serves both 

individual and collective interests.
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SAMMANFATTNING 
 
I november 2011 meddelade Regeringen att de genomför en utredning för att undersöka 

vilken effekt möjligheten att ombilda befintligt hyresbestånd till ägarlägenheter har för 

utvecklingen av miljonprogramsområden. Syftet med förslaget är att underlätta för 

människor som lever i dessa bostadsområden att äga enskilt, men att samtidigt låta 

människor som vill fortsätta att hyra sin bostad göra det. Detta examensarbete avser att 

utreda effekten av den förslagna reformen ur ett förvaltningsperspektiv.  

 

Underhållet av områden som uppfördes under miljonprogrammet blir mer eftersatt för 

varje år som går. Majoriteten av bostadsbeståndet är hyresrättsfastigheter och omfattande 

renovering av ytskikt, stammar och utemiljöerna är nödvändig i samtliga studerade 

miljonprogramsområdena. Genom att ombilda en del av bostadsbeståndet till 

ägarlägenheter och förbättra boendemiljön genom renoveringar skulle dessa områdens 

attraktivitet kunna öka. Majoriteten av fastighetsägare, kommuner och sakkunniga som 
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intervjuats i denna studie uppger att de är nyfikna på möjligheten att ombilda en del av det 

befintliga beståndet. 

 

Undersökningen visar även att en förutsättning för att den föreslagna reformen ska få 

önskad effekt måste förvaltningslagstiftningen ses över. Etablerade fastighetsägare har 

både erfarenhet och kunskap om fastighetsförvaltning och i intervjuer uttrycker samtliga 

en önskan om att fungera som en organisatör över förvaltningen av gemensamma 

anläggningar, även om en del av bostäderna ägs av ägarlägenhetsinnehavare. 

Lagstiftningen måste dock även tillgodose ägarlägenhetsinnehavarnas rättigheter och de 

måste ha möjlighet att påverka besluten av ekonomisk karaktär. Författarens 

rekommendationer efter genomförd studie är att väsentlighetsvillkoret i AL 5 § bör 

utvecklas och vara möjligt att tillämpa när förvaltningsbesluten av gemensamma 

anläggningar fattas. Bestämmelsen bör dock vara dispositiv och ska endast tillämpas när 

delägarna i gemensamhetsanläggningen inte kan komma överens. Det centrala är att 

långsiktiga och ekonomiska förvaltningsbeslut fattas på ett rättvist vis som tillgodoser 

både enskilda och gemensamma intressen.  
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1.  INLEDNING 
Avsnittet inleds med en bakgrund över det problem som arbetet utreder. Avsnittet 

beskriver problemformuleringen och syftet med undersökningen, samt hur arbetet har 

avgränsats och vilken metod som tillämpats. Även dispositionen över arbetet redovisas 

med information om vilka personer som har intervjuats i studien. 

1.1 Problembakgrund  
Genom ett riksdagsbeslut 1965 byggdes under perioden 1965-1975 en miljon bostäder i 

Sverige som ett medel mot att bekämpa bostadsbristen. Majoriteten av det nya beståndet 

bestod av hyresrätter i flerbostadshus som ofta uppfördes i stora andelar för att på ett 

effektivt vis knyta service och förbindelser till bostäderna.1 Miljonprogrammet 

genomfördes framgångsrikt och genom att rationalisera och effektivisera byggandet var 

bostadsbristen bortbyggd.  

 

Miljonprogrammet har dock fått utstå mycket kritik genom åren, framförallt utformningen 

av stadsmiljöer och den bristfälliga kommunikationen till andra bostadsområden. Syftet 

var att skapa lugna och trafiksäkra områden, men upplevs idag som isolerade 

betonggårdar.2 Även den höga andelen hyresrätter i samma område har ifrågasatts 

eftersom forskning visat att geografisk koncentration av olika bostadsformer kan leda till 

socioekonomiska problem som segregation.3 Områden med en majoritet av hyresrätter kan 

även leda till andra svårigheter. Hyresrätter anses i vissa sammanhang vara en kortsiktig 

boendeform, vilket kan leda till brist på omsorg och engagemang i boendet. Detta ger en 

känsla av osäkerhet och instabilitet i bostadsområdet vilket kan ha negativa konsekvenser, 

både för individen, men även för samhället i stort.4 Idag läggs stort arbete på att förbättra 

boendemiljön och öka attraktiviteten i miljonprogramsområden. 

 

En metod för att förbättra boendemiljön i miljonprogramsområden är att diversifiera 

bostadsområden genom att få in fler upplåtelseformer. Det finns två typer av fastigheter i 

Sverige; traditionella och tredimensionella fastigheter. I november 2008 överlämnade 

                                                 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län (2004) sid. 39 
2 Sax (2000) 
3 SCB (2007) sid. 15ff 
4 SCB (2007) sid. 15ff 
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regeringen proposition 2008/2009:91 till riksdagen angående inrättande av en ny form av 

3D-fastighet i lagstiftningen, nämligen ägarlägenhetsfastigheter. Syftet med den nya 

upplåtelseformen var att främja mångfald och valfrihet genom att tillgodose olika 

önskemål och prioriteringar i människors boende samt underlätta det individuella 

ägandet.5 Gällande lagstiftning för bildande och användande av 3D-fastigheter tillämpas 

även för ägarlägenhetsfastigheter, med några tillägg. Exempelvis får bildande av 

ägarlägenhetsfastigheter endast ske om det står klart att det utrymme som ägarlägenheten 

ska omfatta inte inom 8 år före fastighetsbildningsbeslutet har används för 

bostadsändamål.6 Det är således inte möjligt att omvandla befintligt bostadsbestånd till 

ägarlägenheter, utan det fordras att byggnaden är nyproducerad eller har använts till annat 

än bostadsbestånd de senaste 8 åren. Detta är vad som arbetet senare refererar till med ”8-

års-regeln”. 

 

Diskussionen om 8-års-regelns syfte pågick redan under utredningen av propositionen och 

är fortfarande ett hett ämne. I skrivande stund har regeringen tillsatt en utredning för att 

ompröva frågan då de anser att möjligheten till att ombilda befintligt bostadsbestånd ökar 

valfriheten för bostadskonsumenter. Regeringen anser att upplåtelseformen framförallt 

skulle verka fördelaktigt i utsatta miljonprogramsområden för att diversifiera det stora, 

uniforma hyresbeståndet som finns i dessa områden idag.7 En sådan reform kan användas 

som ett verktyg för att få människor att bo kvar i miljonprogramsområden samt minska 

segregationsproblemen.8 Genom att göra det möjligt för människor som vill och kan äga 

sitt boende i ett miljonprogramsområde stannar dessa kvar i området och skapar goda 

spiraler, istället för att lämna området och köpa sin bostad någon annanstans.9  

 

Reglerna för ombildning av befintligt bostadsbestånd till ägarlägenhetsfastigheter kommer 

sannolikt att vara enklare än ombildning till bostadsrättsfastigheter. Syftet är att skapa 

möjligheter för den som vill äga sitt boende att ensam fatta beslut (förutsatt att 

ägarlägenhetsfastigheter ingår i en sammanhållen enhet med minst tre 

ägarlägenhetsfastigheter) samtidigt som de hyresgäster som vill fortsätta att hyra har 

möjlighet att göra det. Eftersom denna form av enskilt ägande är vanlig utomlands kan 

                                                 
5 Prop. 2008/08:91 sid. 37 
6 FBL 3 kap § 1 b 1 st.  
7 Regeringen (2011)  
8 Odell (2007)  
9 Abrahamsson & Sjöling (2008) sid. 10 
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människor med utländsk bakgrund känna trygghet till upplåtelseformen och uppleva den 

som positiv. 

 

För att reformen ska vara möjlig att genomföra på ett bra vis fordras en tydlig 

ansvarsfördelning mellan ägarlägenhetsinnehavarna och den ursprungliga ägaren av 

”hyresdelen”. Eftersom ägarlägenhetsfastigheter skulle utgöra en del av samma byggnad 

som hyresbostäderna är många anläggningar gemensamma och tillgodoser alla bostäder. 

För att det ska vara möjligt att ha blandade upplåtelseformer i samma byggnad är det 

centralt att det finns ett tydligt regelverk över hur fastighetsförvaltningen ska skötas på ett 

effektivt vis och hur beslut gällande de gemensamma anläggningarna fattas och hanteras. 

Enligt gällande lagstiftning förvaltas gemensamma anläggningar genom att deltagande 

fastigheter bildar en samfällighetsförening som fattar beslut om förvaltningen. Huruvida 

lagstiftningens utformning lämpar sig vid denna reform råder det delade meningar om.  

 

Miljonprogramsområden är idag i stort behov av renovering och utveckling för att möta de 

krav människor har på sitt boende. Renoveringsbehovet har varit uppenbart länge, men 

ännu har få åtgärder genomförts och nu börjar boendesituationen bli akut. Frågan är om 

ägarlägenheter kan vara ett incitament för människor som har ekonomisk möjlighet att 

köpa något att bosätta sig inom området och således höja miljonprogramsområdens 

attraktivitet?  

1.2 Syfte 
På regeringens uppmaning genomförs i skrivande stund en utredning10 ifall 8-års-regeln 

bör upphävas och att det ska tillåtas att omvandla befintligt bostadsbestånd till 

ägarlägenhetsfastigheter. En förutsättning för att reformen ska få önskad effekt är att 

ansvarsfördelningen mellan ägarlägenhetsinnehavarna och ägaren av hyresbeståndet är 

tydligt. Eftersom en stor del av bostadsbeståndet i miljonprogramsområden har ett 

omfattande renoveringsbehov fordras en tydlig och effektiv förvaltningslagstiftning som 

reglerar hur förvaltningsbesluten fattas och genomförs. 

  

Examensarbetet syftar till att belysa problemen ur ett förvaltningsperspektiv som skulle 

uppstå med en förändrad lagstiftning genom att göra intervjuer med sakkunniga som 

verkar inom området. Genom att genomföra en fallstudie med tre miljonprogramsområden 
                                                 
10 Ahlgren (2012) 
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i Sveriges största städer Stockholm, Göteborg och Malmö är ambitionen att studera vilka 

förutsättningar som finns i dessa områden samt vilka åsikter fastighetsägare och 

tjänstemän som arbetar i kommunen har. Målsättningen är att identifiera vilka problem det 

finns med gällande förvaltningslagstiftning och att formulera rekommendationer över hur 

lagstiftningen bör ändras för att skapa en rättvis och effektiv förvaltningsmodell.  

 

Frågeställningar som behandlas är: 

- Vilka fastighetsrättsliga utmaningar arbetar fastighetsägare med bostadsbestånd i 

miljonprogramsområden i Malmö, Stockholm, Göteborg med? 

- Vilka möjligheter och motstånd upplever sakkunniga människor att det finns 

gällande etablering av ägarlägenhetsfastigheter i miljonprogramsområden? 

- Hur bör förvaltningslagstiftningen utformas för att tillgodose gemensamma och 

enskilda intressen vid en förändrad lagstiftning avseende ägarlägenheter? 

1.3 Avgränsning  
Arbetet är inriktat mot att utreda förvaltningsproblematiken för ägarlägenhetsfastigheter i 

miljonprogramsområden. Det finns även annan lagstiftning som kan upplevas 

problematisk vid en reform, men det analyseras inte i denna uppsats.  

 

Uppsatsen är inriktad mot att utreda frågeställningarna ur ett fastighetsrättsligt perspektiv. 

Den socioekonomiska och segregationspolitiska vinklingen har emellertid en betydande 

del i ämnet och det vill jag inte helt förbigå. Arbete syftar dock inte till att göra någon 

djupare analys gällandet detta utan den informationen som inkluderas är begränsad. 

 

Ett avsnitt i uppsatsen innefattar en fallstudie över miljonprogramsområden i de tre största 

städerna i Sverige; Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutsättningar och 

bedömningssätten i frågan skiljer sig sannolikt med andra platser i Sverige, men arbetet är 

avgränsat till att endast hantera dessa utvalda områden.  

1.4 Metod 
Första delen av arbetet är baserat på en litteraturstudie där jag använt mig av lagtext, 

förarbeten, tidigare rapporter och examensarbeten om miljonprogrammet, 

ägarlägenhetsfastigheter och förvaltningslagstiftningen. Ägarlägenhetsfastigheter är 
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fortfarande ett relativt nytt fenomen och det finns därmed begränsad litteratur som 

behandlar ämnet. För att bli insatt och få mer kunskap i ämnet har jag använt 

undervisningsmaterial från tidigare kurser i min utbildning, så som anteckningar, 

presentationer och inlämningsuppgifter. Tidigare examensarbeten, artiklar, 

informationsutskick samt pressmeddelanden från regeringen och lantmäteriet har varit 

värdefulla informationskällor. 

 

I empirin tillämpas en kvalitativ metod som baseras på intervjuer med personer som har 

kunskap om och inflytande på miljonprogramsområden eller ägarlägenhetsfastigheter. 

Urvalet av människor som intervjuats baseras på att personen har uttalat sig om den 

eventuella reformen i media, eller att de har intresse i frågan. De som intervjuats i denna 

del av arbetet är: 

- Barbro Engman – Ordförande i Hyresgästföreningen  

- Hans Kyhlberg – Ragnar Sandström Ingenjörbyrå, har genomfört besiktningar av 

bostadsbestånd i miljonprogramsområden 

- Joakim Larsson – Äldre- och ytterstadsborgarråd (M) i Stockholm 

miljonprogramsområden  

- Hans Lind – Professor i fastighetsekonomi vid KTH  

- Ulf Täng – Fastighetskontoret i Göteborg med mångårig kunskap och erfarenhet 

om ägarlägenhetsfastigheter 

Ambition var att belysa frågan från olika perspektiv och därför har människor med olika 

ståndpunkter och intressen att tillgodose kontaktats. Handledarna från KTH och Structor 

FM Projektutveckling AB har bidragit med deras kontakter som var av intresse att 

intervjua. 

 

I fallstudien utreds tre miljonprogramsområden i Sverige. De områden som uppsatsen 

undersöker är Rosengård i Malmö, Tensta i Stockholm och Bergsjön i Göteborg. Jag har 

valt att fokusera på dessa områden eftersom alla områden uppfördes under 

miljonprogrammet och att de har liknande befolkningsmängd och areal. 

Exempelområdena ligger i Sveriges tre största städer och har således olika geografiska 

förutsättningar. I fallstudien har följande personer intervjuats: 

• Rosengård:  

- Anna Heide, fastighetschef och Haqvin Svensson, vice VD, MKB fastighets AB 



 15

- Anders Rubin, kommunalråd (S) Malmö kommun 

• Tensta: 

- Jessica Övelius, affärsutvecklare, Svenska Bostäder 

- Anette Karlsson, kommunikationsansvarig, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 

- Joakim Larsson – Äldre- och ytterstadsborgarråd (M) i Stockholm  

• Bergsjön:  

- Peter Lundstedt, distriktchef på Familjebostäder i Göteborg AB 

- Ulf Täng, utvecklingsledare, markavdelningen Fastighetskontoret Göteborgs Stad 

 

Syftet har varit att intervjua en fastighetsägare med bostadsbestånd i det aktuella 

miljonprogramsområdet, samt en person som arbetar på kommunen ifråga för att få in 

båda perspektiv i varje ämne. Jag gjorde den bedömningen att Joakim Larssons och Ulf 

Tängs åsikter var av intresse att ha med i både den första empiridelen och i fallstudien, 

eftersom de arbetar aktivt i Stockholms och Göteborgs kommun samtidigt som de verkar 

för ägarlägenheter generellt.   

1.4.1 Praktiska och etiska problem 
Då min utredning främst baseras på intervjuer förekommer några praktiska och etiska 

problem. Även om intervjuerna utformas på liknande sätt, finns det oundvikliga 

förutsättningar som kan påverka resultatet av intervjuerna. Exempelvis så spelas alla 

intervjuer in vilket kan ha påverkan på hur den som blir intervjuad väljer att svara 

eftersom de är medvetna om att allt de säger registreras. Detta kan göra att de som 

intervjuas blir återhållsamma i sina svar och uttalanden vilket kan göra det problematiskt 

att skildra det faktiska ställningstagandet.  

 

Ambitionen har varit att genomföra intervjuerna ”ansikte mot ansikte”, men i de fall detta 

inte är praktiskt möjligt så sker intervjuerna per telefon eller via mail. Intervjuer per 

telefon och mail riskeras att bli mer distanserade och det är svårare att tolka personen som 

intervjuas. Känslan av distansering kan dock leda till att personen som intervjuas känner 

sig mer fri och vågar uttrycka sin åsikt på ett sätt som den inte annars vågar. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 2 syftar till att förmedla den bakgrundsinformation som är nödvändig för att 

läsaren ska vara insatt i frågor som behandlas. Ämnen som redogörs för är syfte och 

bakgrund till miljonprogrammet, fastighetsrättsliga frågor gällande 

ägarlägenhetsfastigheter och fastighetsförvaltning enligt SFL. Kapitlet baseras på 

litteraturstudier. 

 

Kapitel 3 redogör för vilka synsätt och åsikter människor som har inflytande i frågan 

gällande ägarlägenhetsfastigheter i miljonprogramsområden har. Personerna som 

intervjuats har olika intressefrågor och belyser därmed olika aspekter på en eventuell 

reform. 

 

Kapitel 4 innefattar en fallstudie med tre miljonprogramsområden i Sveriges tre största 

städer; Rosengård i Malmö, Tensta i Stockholm och Bergsjön i Göteborg. Här skildras 

vilka förutsättningar som finns i respektive område och vilka ståndpunkter fastighetsägare 

och kommunen har. 

 

Kapitel 5 utgörs av en analys av resultatet som framkommit genom undersökningen 

utifrån tre utgångspunkter; miljonprogrammet, ägarlägenheter och förvaltning. Under 

respektive rubrik diskuteras och utvärderas personerna som intervjuats åsikter och 

uttalanden som integreras med författarens egna uppfattningar. Avsnittet innefattar även 

resultatet och slutsatserna av studien. Här redovisas författarens rekommendationer 

gällande den framtida utformningen av förvaltningslagstiftningen. Även förslag på frågor 

för vidare forskning redovisas i detta kapitel.   
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2.  BAKGRUND 
I kapitlet redovisas en litteraturstudie över uppsatsens tre mest centrala koncept; 

miljonprogrammet, ägarlägenheter och förvaltning enligt SFL. Syftet är att delge läsaren 

den kunskap vilken är nödvändig för att bli insatt i frågeställningen och förstå 

problematiken. 

2.1 Miljonprogrammet 

2.1.1 Syfte 
I slutet av 50-talet var bostadsbristen i Sverige akut. Under en lång tid hade staten 

prioriterat bort bostadsbyggande för exportindustrin11 samtidigt som urbaniseringstakten 

och kraven på bostadsstandarden ökade. Detta ledde till ett underskott av moderna 

bostäder i Sverige där storstadsregionerna drabbades hårdast. Trångboddhet och låg 

utrustningsstandard präglade majoriteten av de svenska hemmen och 1959 tillsattes en 

Bostadsbyggnadsutredning för att ta fram nya riktlinjer för bostadsbyggandet, samt 

kartlägga konsumenternas utrustningskrav på bostäderna. Utredningen ledde till 

betänkandet Höjd Bostadsmarknad SOU 1965:32, vilket resulterade i beslutet att bygga en 

miljon bostäder de kommande tio åren.12 Vidare visade utredningen ett ökande intresse för 

boende i småhus samt ett behov av större bostadslägenheter. Andelen småhus i den totala 

nyproduktionen ökade och andelen en- och tvårumslägenheter minskades för att möta 

dessa önskemål.13 

 

Miljonprogrammet krävde en betydligt snabbare byggnadstakt än tidigare och för att det 

skulle vara genomförbart rationaliserades byggandet. De tidigare hantverksmässiga 

byggnadsmetoderna behövde industrialiseras och fastigheterna skulle utrustas med 

faciliteter som centralvärme, WC, badrum och modernt kök.14  

 

De kommunala byggbolagen var de mest verksamma aktörerna under perioden, i 

synnerlighet HSB, SKB och Svenska Riksbyggen, men även privata aktörer förekom. För 

                                                 
11 Ståhlbom (2010) sid. 3 
12 Länsstyrelsen (2004) sid.9  
13 SOU 1965:32 sid. 511 & sid. 515 
14 SOU 1965:32 sid. 515 
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att öka samordning av projekten infördes totalentreprenad vilket gav byggbolagen 

möjlighet att råda över både projektering och genomförandet av byggnationen. 1947 års 

Bygglag hade gett kommunerna planmonopol och därmed möjlighet att styra var, hur och 

när byggande skulle ske. Inrättandet av översiktsplaner gjorde det möjligt att samordna 

detaljplaneringen för flera kommuner och 1952 presenterades generalplanen för 

Stockholms stad.15  

2.1.2 Utformning och genomförande 
Genom undersökningar och omfattande fältstudier genomfördes en utredning över hur 

människor använde sina bostäder för arbete, vila och fritid. Undersökningen resulterade i 

skriften Bostadsvanor och bostadsnormer, där standarden för svenska bostäderna 

etablerades. En stor skillnad från tidigare bostadsplanering var TV:ns intåg i de svenska 

hemmen. Det tidigare finrummet börjades nu att användas som ett familjerum där alla 

samlades. Bostäderna skulle med fördel vara lättmöblerade och stor vikt fästes vid höga 

hygienstandarder. Kombinerat tvätt- och badrum var vanligt, och i många 

trerumslägenheter förekom en extra toalett. Vidare fanns höga krav på ljusinsläpp i 

lägenheterna, därför orienterades husen ofta mot solen med större fönster än tidigare.16  

 

Drygt hälften av de nyproducerade fastigheterna var småhus och hälften var 

flerbostadshus. Flerbostadshusen utformades på olika sätt och lamellhus var vanligt 

förekommande. Lamellhusen placerades ofta i friliggande längor med innegårdar eller 

lekplatser emellan fastigheterna. Husen var normalt mellan 3-4 våningar högt och hade 

sällan hiss då det endast föreskrevs om golvet på högst liggande bostadsplanet var högre 

än nio meter. Fastigheterna hade vanligtvis sadeltak och putsfasader. Under 1950-talet 

introducerades skivhuset, vilket ansågs kombinera det bästa av andra hustyper, samt vara 

lönsamt ur ett byggekonomiskt perspektiv. Dessa hus karaktäriseras av flera våningsplan, 

ofta 8-9 stycken, varpå flera våningar ofta är i suterräng. Fasaden är vanligtvis av puts 

med motfallstak. Många hus byggdes i samma område och byggnaderna är orienterade åt 

samma väderstreck.17  

 

Det sociala livet var centralt i planeringen av de nya bostadsområdena. Fastigheterna 

uppfördes ofta i stor skala för att kunna knyta service och kommunikationer till bostäderna 

                                                 
15 Länsstyrelsen (2004) sid.10 
16 Länsstyrelsen (2004) sid. 30 
17 Länsstyrelsen (2004) sid. 61 
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så som centrum, bibliotek, kulturhus, dagis, ungdomsgårdar och servicehus för 

pensionärer. Att koncentrera bostäderna kring kommersiella och kulturella centrum var 

även ett sätt att minska byggkostnaderna samt att hålla en hög servicenivå. 

Miljonprogramsområden hölls ofta fria från genomgående biltrafik men lokaltrafiken 

anslöts ofta direkt till bostadsområdena. Stadsplanerarna arbetade även för att tillgodose 

barnens aktiviteter så som lekparker och grönområden integrerades därför i områdena.18  

2.1.3 Resultat 
Miljonprogrammet genomfördes framgångsrikt och bostadsbristen var bortbyggd. Sverige, 

som under efterkrigstiden haft den lägsta boendestandarden i Europa, fick genom 

miljonprogrammet en av de bästa i världen.  Även om det framförallt byggdes hyresrätter 

var nästan en tredjedel av det nya bostadsbeståndet småhus och en sjättedel var 

bostadsrätter, vilket redovisas i tabellen nedan.  

 

Byggherrekategori Antal bostäder Andel, % 

Kommunala bostadsbolag 340 000 36 

Bostadsrättsföreningar 145 000 15 

Privata hyreshus 93 000 10 

Småhus 350 000 38 

Kommuner 8 000 1 

 TABELL 1.   
 Fördelning över bostäder under miljonprogrammet19 

Miljonprogrammet har även fått mycket kritik under åren, framförallt planeringen och 

utformningen av stadsmiljöer. Syftet var att bostadsområdena skulle vara lugna och 

trafiksäkra, men många anser att det istället resulterade i isolerade betonggårdar. De nya 

fastigheterna byggdes ofta i ytterområdena av större städer, eftersom det var där det fanns 

ledig mark att bygga på. Trots ambitionen om en väl fungerande kollektivtrafik och en 

hög servicenivå i anslutning till de nya bostadsområdena skapades ingen levande 

stadsbild. Miljonprogramsområdena ligger ofta som egna öar utan någon sammankoppling 

med närliggande kommuner.20    

                                                 
18 Länsstyrelsen (2004) sid.39 
19 Säll (2011) sid.18 
20 Säll (2011) sid.19 



 20

2.1.4 Segregation 
Många miljonprogramsområden har idag problem med segregation. Segregation är ett 

uttryck som ofta används i politiska sammanhang med en negativ klang. Ur ett geografiskt 

perspektiv definieras uttrycket som en ”ojämn fördelning av olika befolkningsgrupper”, 

d.v.s. stora fysiska avstånd mellan områden där vissa befolkningsgrupper är 

koncentrerade.21 Formuleringen innebär således att områden där det bor majoritet 

människor med svensk bakgrund även anses segregerat, ett segregerat område behöver 

inte nödvändigtvis syfta till områden med majoritet invandrare. I miljonprogramsområden 

förekommer framförallt segregation mellan personer som har svensk och utländsk 

bakgrund. Formuleringen utländsk bakgrund syftar till när en persons båda föräldrar är 

födda utomlands och tar således ingen hänsyn till hur länge personen bott i Sverige.22 

 

Flera teorier om segregationens uppkomst förekommer. En kritiserad förklaring är att 

invandrare själva väljer att bosätta sig nära varandra vilket skapar segregerade områden. 

Teorin bygger på individers egna handlingar snarare än samhällets utformande. En annan 

tes baseras på att personer med utländsk bakgrund generellt har en svagare 

socioekonomisk ställning än människor med svensk bakgrund. Utformningen av svenska 

bostadsområden präglas ofta av en uppdelning mellan hyresrätter och bostadsrätter/villor. 

Människor med en svagare socioekonomisk ställning bor oftare i hyresrätter och personer 

med starkare socioekonomisk ställning väljer ofta bostadsrätt eller villa. Den geografiska 

koncentrationen av olika bostadsformer leder därmed till segregation kännetecknat av 

ursprung och social ställning.23  

 

Personer med svensk bakgrund tenderar att undvika och flytta ifrån områden där det till 

stor del bor människor med utländsk bakgrund. Forskningen visar även att personer med 

utländsk bakgrund som väljer att flytta från hyresrätt till bostadsrätt/villa har fler hinder att 

överstiga än personer med svensk bakgrund.24  

                                                 
21 SCB (2007) sid.13 
22 SCB (2007) sid.14 
23 SCB (2007) sid.14 
24 Länsstyrelsen (2004) sid. 15ff 
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2.2 Ägarlägenheter 

2.2.1 Befintliga upplåtelseformer 
I dag finns det flera olika upplåtelseformer av bostäder i flerbostadshus; bostadsrätt, 

hyresrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Bostadsrätt, med ett kooperativt ägande 

där bostadsrättsföreningen äger fastigheten, är den vanligaste ägarformen i flerbostadshus 

i Sverige. Den som förvärvar en bostadsrätt avlägger en insats för att köpa en del av 

bostadsrättsföreningen och rätten att nyttja en del av fastigheten. Förvärvaren avlägger en 

avgift till bostadsrättsföreningen som är ansvarig för förvaltningen av gemensamma 

utrymmena i fastigheten. När bostadsrättsinnehavaren säljer sin andel i föreningen får 

denne ut marknadsvärdet på bostaden, d.v.s. de priser som betalas på en fri marknad. 

Upplåtelseformen är vanlig i Sverige men relativt sällsynt utomlands, framförallt utanför 

Europa där det är vanligare med enskilt ägande.25 

 

En stor del av bostadsbeståndet i Sverige består av hyresrätter. För boende i hyresrätt 

behöver hyresgästen inte betala någon insats eftersom hyresgästen inte äger sitt boende 

utan betalar endast en avgift/hyra till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är ansvarig för 

förvaltning av hela fastigheten, både gemensamma utrymmen men även en del av de 

enskilda utrymmen i bostäderna. Sedan 2002 har det även varit möjligt att bo i s.k. 

kooperativ hyresrätt. Egenskaperna för denna upplåtelseform beskrivs som en blandning 

mellan traditionella hyresrätter och bostadsrätter. Upplåtelseformen kooperativ hyresrätt 

syftar till att utveckla den traditionella hyresrätten genom att hyresgästen hyr av en 

ekonomisk förening och måste även vara medlem i föreningen.26 För att vara medlem 

krävs det att hyresgästen betalar en medlemsinsats.27 Vid överlåtelse av en kooperativ 

hyresrätt får medlemmen tillbaka sin insats.28 

 

Ägarlägenheter invigdes i den svenska lagstiftningen i maj 2009 och är en form av 

tredimensionell fastighet.29 Tredimensionella fastigheter avgränsas både horisontellt och 

vertikalt vilket skiljer sig från traditionella fastigheter som endast avgränsas på markplanet 

i två dimensioner. En ägarlägenhet är en utgör således en sluten volym i tre dimensioner.30  

                                                 
25 Kalbro & Lindgren (2010) sid. 156 
26 LKH 1 kap 4 §  
27 LKH 1 kap 8 §  
28 LKH 1 kap 9 §  
29 Ekbäck (2009) sid. 7 
30 JB 1 kap. 1 a § 
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Ägarlägenheter kallas ofta för ”radhus på höjden” och regelverket för ägarlägenheter 

påminner mycket om det gällande för småhusfastigheter.31 Ägarlägenhetsfastigheter 

betraktas som ”fast egendom” och regleras följaktligen i JB.32 

   

 

 

 

 

 

 FIGUR 1   
 Figuren visar traditionella fastigheter till vänster och en tredimensionell fastighet till 

höger33 
 
Under våren 2012 så har ytterligare en ny boendeform blivit aktuell i Sverige; 

andelsägarlägenheter. Metoden ger hyresgäster i ett flerbostadshus möjlighet att bli ägare 

till en numrerad andel i fastigheten, en s.k. andelsägare. Den ursprungliga fastighetsägaren 

är grundandelsägare och förvaltar de gemensamma utrymmena och de resterande 

hyresrätterna. En köpare av en andelsägarlägenhet blir således lagfaren ägare av en viss 

del i byggnaden och får dispositionsrätt till den egna lägenheten.34 

 

Syftet med andelsägarlägenheter är att låta människor som bor i hyresfastigheter att äga 

sin bostad, utan att det krävs en kvalificerad majoritet för ombildning av hyresrätterna 

bland alla hyresgäster.35 Det räcker med att 20-25 % av hyresgästerna av de boende vill 

köpa sin bostad. De hyresgäster som deltar i ombildningen köper en numrerad andel och 

blir delägare i hela fastigheten, medan de hyresgäster som inte deltar kan bo kvar och hyra 

sin bostad som tidigare. Om ägaren av en andelsägarlägenhet vill hyra ut sin bostad i 

andra hand krävs tillstånd från grundandelsägaren. Ägaren av en andelsägarlägenhet kan 

sälja sin numrerande ägarandel på bostadsmarknaden med hjälp av mäklare som är 

                                                 
31 Prop. 2008/09:91 sid. 28 
32 Prop. 2008/09:91 sid.89, se även 1 kap 4 § 1 st BRL  
33 Julstad & Sjödin (2005) sid. 23 & 70 
34 Öjemar (2012) 
35 Andelsägarbolaget (2012) A  
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utbildade och godkänd för andelsägarmetoden.36 Just nu pågår ett referensprojekt på 

uppdrag av Botkyrka kommun där hyresgästerna erbjuds att äga sin bostad i form av 

andelsägarlägenhet.37 

2.2.2 Bildande 
Bildande av en ägarlägenhetsfastighet sker genom beslut om lantmäteriförrättning. 

Villkoren för genomförande av all fastighetsbildning regleras i 3 kap FBL. De allmänna 

lämplighets- och planvillkoren innefattar ett varaktighetskrav vilket stadgar att 

fastighetsbildning endast får ske så att den med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 

förutsättningar blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. I praktiken innebär kravet att 

fastigheten måste ha tillgång till vägar och andra centrala anläggningar och att fastigheten 

har godtagbara VA anordningar. Vidare får fastighetsbildning inte äga rum om ändamålet 

bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.38 

 

Bildandet av en fastighet får inte motverka syftet med gällande planer även om mindre 

avvikelser godtas. Gällande naturvårdsföreskrifter måste också tillgodoses och dess syfte 

får inte försummas.39 Vid 3D fastighetsbildning fodras även att de särskilda lagrummen 

tillgodoses. Fastigheten ska inrymma en byggnad och tillförsäkras de rättigheter som 

behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt vis.40 För bildande av 

ägarlägenheter krävs att lägenheten ingår i en sammanhållen enhet om minst tre 

ägarlägenhetsfastigheter. Begränsningen motiveras med att fastighetsbildning skulle bli 

alltför komplex om ägarlägenheterna bildas ensamma. Kravet möjliggör även en mer 

ändamålsenlig samverkan mellan fastigheterna samt att boendemiljön blir bättre.41  

 

Lagstiftningen fodrar även, förutom de allmänna bestämmelserna, att det utrymme som 

ägarlägenheter omfattar inte får ha används för boendeändamål de senaste åtta åren, den 

s.k. 8 års regeln.42 Detta innebär att ägarlägenheter endast kan bildas genom nyproduktion 

eller om byggnaden används för något annat än bostäder de senaste åtta åren före 

bildningen. Nyproduktion definieras enligt nedan:43 

                                                 
36 Andelsägarbolaget (2012) B  
37 Andelsägarbolaget (2012) C  
38 FBL 3 kap. 1 § 1 st.  
39 FBL 3 kap. 2 § 
40 FBL 3 kap 1 a  
41 Uusikartano (2010) sid. 19 
42 FBL 3 kap 1 b  
43 Prop. 2008/09:91 sid. 55 
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• Byggnader som är uppförda från grunden 

• Tillbyggnader på befintliga byggnader i formen av ägarlägenheter 

• Äldre byggnader som görs om till flerbostadshus 

 

Som lagstiftningen ser ut kan ägarlägenheter inte inrättas i det befintliga bostadsbeståndet. 

Frågan är dock uppe för diskussion och regeringen har uttalat ambitionen att se över 

möjligheterna för ombildning av befintligt bostadsbestånd till ägarlägenheter. Under den 

tid detta examensarbete har skrivits har justitiedepartementet arbetat fram direktiven 

(direktiv 2012:44) till en utredning gällande detta.44 

 

Reglerna för bildande av ägarlägenhetsfastigheter skulle då skilja sig på många vis från 

bildande av bostadsrättsfastigheter. För att en bostadsrättsförening ska kunna förvärva en 

fastighet för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter måste beslutet fattas på en 

föreningsstämma. För att beslutet om ombildning ska vara giltigt krävs att en kvalificerad 

majoritet på minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna som omfattas av 

ombildningen går med på beslutet.45 En ekonomisk plan och ett besiktningsprotokoll över 

fastighetens skick ska upprättas och hållas tillgänglig för hyresgästerna.46 Vid ombildning 

av hyresrätter till ägarlägenhetsfastigheter ska det inte krävas att två tredjedelar av 

lägenhetsinnehavarna godkänner ombildningen, utan det räcker med att den enskilde 

lägenhetsinnehavaren vill ombilda sin fastighet. Notera dock att formkraven i FBL 3 kap 1 

a § måste tillgodoses, dvs. att lägenheten ska ingår i en sammanhållen enhet om minst tre 

ägarlägenheter. Rent praktiskt fodrar lagstiftningen således att minst tre 

lägenhetsinnehavare vill och har möjlighet till enskilt ägande genom att ombilda sin 

bostad till ägarlägenhetsfastigheter. Detta är uppenbart en mindre andel än vad som fodras 

vid ombildning till bostadsrättsfastighet, vilket gör det enklare att ombilda till 

ägarlägenhetsfastigheter. 

2.2.3 Enskilda och gemensamma utrymmen 
Vid fastighetsbildning fodras en tydlig gränsdragning mellan enskilda och gemensamma 

utrymmen. En gräns, som blivit lagligen bestämd, har den sträckning som blivit utmärkt 

                                                 
44 Mailkontakt med Anders Ahlgren, tjänsteman på Justitiedepartementet 
45 BRL 9 kap 19 §  
46 BRL 9 kap 20 §  



 25

på marken.47 Är det inte möjligt att utstaka gränsen, vilket det sällan är vid 3D 

fastighetsbildning, ska gränserna med tillräcklig noggrannhet redovisas på 

förrättningskarta och i andra förrättningshandlingar.48 Vid sådan gränsdragning kan 

byggnaden eller anläggningen som 3d-fastigheten inrymmer utgöra normen för gränsens 

läge, och saknas naturliga gränser kan x, y, z koordinater anges för att förklara gränsens 

läge.49  

 

Det är viktigt att framställa standardiserade avgränsningar mellan ägarlägenhetsfastighet, 

andra bostäder och gemensamma utrymmen för att det inte ska finnas några tveksamheter 

om ansvarsfördelningen. Detta som en trygghet för de boende, men även vid 

finansierings- och försäkringsfrågor. Gränsdragningen för vad som tillhör 

ägarlägenhetsfastigheten definieras på följande vis enligt LM:50 

 

• Golv – Ytskikt och underliggande skikt ner till bjälklag 

• Innertak – Innertak, infästning av innertak samt ovanliggande skikt upp till 

bjälklag 

• Ytterväggar, väggar mot andra ägarlägenhetsfastigheter och trapphus samt 

bärande innerväggar – Ytskikt och underlag för ytskikt fram till 

stomme/motsvarande 

• Övriga innerväggar – Ingår 

• Fönster – Fönster inklusive karmar, smygar och foder 

• Dörrar – Ytterdörr, balkongdörr och innerdörrar, i samtliga fall inklusive karmar, 

smygar och foder 

• Balkong – Utrymme inklusive balkongräcke samt ytskikt och underliggande skikt 

ner till bärande konstruktion 

 

Bjälklag, bärande stomme, skorstensstock, schakt för stamledningar och bärande pelare 

ingår således inte i ägarlägenhetsfastigheterna, utan betraktas som gemensamma 

anläggningar.  

 

                                                 
47 JB 1 kap 3 § 
48 FBL 4 kap 27 § 3 st 
49 Julstad & Sjödin (2005) sid. 83 
50 Lantmäterimyndigheten (2010) sid. 3 
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Avgränsningen mellan gemensamma och enskilda anläggningar (ventilation, vatten, 

bredband etc.) bör göras genom att anordningarna inom ägarlägenheten och som endast 

nyttjas av ägaren ska tillhöra lägenheten. Anläggningar som försörjer hela byggnaden, 

vilken ägarlägenheterna utgör en del av, exempelvis en vattenledning, bör dock utgöras av 

en gemensamhetsanläggning för de delar ledningen passerar gemensamma utrymmen. 

Avgreningar av ledningar som endast försörjer en lägenhet ska dock tillhöra denna. 

Gränsen mellan gemensamhetsanläggningen och ägarlägenheten bör fastställas omedelbart 

före vattenmätaren som försörjer en ägarlägenhet.51  

2.2.4 Förvärv och uthyrning 
Vid förvärv av en ägarlägenhetsfastighet måste formkraven om köp, byte och gåva i 4 kap 

JB uppfyllas. Ägaren av ägarlägenhetsfastigheten måste exempelvis ansöka om lagfart till 

fastigheten52 vilket skiljer sig från förvärvsreglerna av bostadsrätt. Vid köp av bostadsrätt 

måste även bostadsrättsföreningen godkänna den nya medlemmen och bevilja 

medlemskap i föreningen, vilket inte gäller vid köp av ägarlägenhetsfastigheter då 

ägandeformen skiljer sig.53  

 

Reglerna för uthyrning av ägarlägenhetsfastigheter är samma som för en- och 

tvåfamiljshus, vilka regleras i 12 kap JB. Reglerna innebär att ägaren av en 

ägarlägenhetsfastighet kan hyra ut sin fastighet fritt i andra hand utan krav på att tillstånd 

ska finnas.54 Även pantsättning och överlåtande av ägarlägenhetsfastigheten kan göras fritt 

utan tillstånd, vilket skiljer sig mot regleringarna av bostadsrätt.55  Vid uthyrning i andra 

hand av en bostadsrätt krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen och när bostaden varit 

uthyrd i över 2 år övergår besittningsrätten till hyresgästen.56 Detta innebär att hyresgästen 

kan göra anspråk på förlängning av hyresperioden.57 När en privatperson hyr ut en 

ägarlägenhet är besittningsskyddet mindre, vilket innebär att ägaren av en ägarlägenhet 

lättare kan bli av med sin hyresgäst och att skyddet är sämre för hyresgästen.58 

                                                 
51 Lantmäterimyndigheten (2010) sid. 3 
52 Prop. 2008/09:91 sid.89 
53 BRL 1 kap. 1 § 1 st.  
54 Skorup & Underskog (2011) sid. 144 
55 Uusikartano (2010) sid. 27 
56 BRL 7 kap. 10 § 1 st.  
57 JB 12 kap. 45 §  
58 Prop. 2008/09:91 sid.100 
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2.2.5 Förfogandet 
Besittningsrätten är stark för ägarlägenhetsfastigheter även gällande nyttjandet av 

bostaden. Äganderättsinnehavaren har relativt stora möjligheter att förändra bostaden, så 

länge det inte påverkar bärande konstruktioner i huset.59 I detta avseende är 

bostadsrättsinnehavaren betydligt mer begränsad. Att äga en bostadsrätt innebär i 

realiteten att ägaren innehar en nyttjanderätt som är knuten till en andel i 

bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen äger således fastigheten och föreningen har 

därmed inflytande över hur bostadsrätterna används och överlåts. Tillstånd krävs från 

bostadsrättsföreningen vid förändringar som väsentligt påverkar bostadsrättens karaktär, 

byggnadens kulturhistoriska värde eller om grannarna kräver att tillstånd från 

bostadsrättsföreningen ska prövas.60     

 

Vid misskötsel av en bostadsrätt genom att innehavaren exempelvis stör grannarna, kan 

ägaren, efter tillsägelse och att socialnämnden kontaktats61, mista nyttjanderätten och 

uteslutas ur föreningen.62 Medlemmar kan även uteslutas ur bostadsrättsföreningen om de 

åsidosatt betydelsefulla skyldigheter gentemot föreningen eller annan. Föreningen kan 

själv reglera ytterligare begränsningar i användande av bostadsrätten i föreningens 

stadgar.63 Detta förfarande är inte möjligt vid misskötsel av en ägarlägenhet eftersom de 

ägs enskilt och ägaren själv råder över sin fastighet. I situationer där innehavaren av 

ägarlägenhetsfastigheten missköter sig kan ägaren föreläggas med vite av en domstol att 

upphöra med störningen. Äganderättsinnehavaren kan således inte fråntas äganderätt pga. 

misskötsel.64  

2.3 Förvaltning  
Det gällande regelverket för förvaltningen av gemensamma anläggningar behandlas i 

Lagen om förvaltning av samfälligheter och trädde i kraft den 1 juli 1974. Syftet med 

lagen var att få en enhetlig förvaltningslagstiftning och är tillämpbar för gemensamma 

anläggningar och samfälligheter.65 

                                                 
59 Prop. 2008/09:91 sid.38 
60 BRL 7 kap. 7 §  
61 BRL 7 kap. 20 § 1 & 3 st  
62 BRL 7 kap. 18 §  
63 Prop. 2008/09:91 sid. 28 
64 Prop. 2008/09:91 sid. 81 
65 SFL 1 § 
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2.3.1 Gemensamhetsanläggning 
Bestämmelser om gemensamhetsanläggningar regleras i Anläggningslagen. En 

gemensamhetsanläggning definieras som en anläggning vilken är gemensam för flera 

fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för deltagande 

fastigheter.66 Syftet med att bilda gemensamhetsanläggningar är att tillgodose behovet av 

anläggningen för flera fastigheter på ett effektivt vis. Anläggningar som ofta är 

gemensamma för flera fastigheter är vägar, ledningar, avlopp och lekplatser. Kravet på 

stadigvarande betydelse innebär att anläggningen inte får inrättas för att endast tillgodose 

tillfälliga behov, utan endast ändamål vilket är av beständig mening.67 En 

gemensamhetsanläggning är knyten till fastigheten, inte till den som äger den.68 

Anläggningen följer således fastigheten vid överlåtelser.  

 

Möjligheten till att inrätta en gemensamhetsanläggning är förenat med villkor, vilket 

regleras i AL. Villkoren kan delas upp i tre punkter: 

 

• Väsentlighetsvillkoret69 

• Båtnadsvillkoret70 

• Opinionsvillkoret71 

 

Enligt väsentlighetsvillkoret får en fastighet endast delta i en gemensamhetsanläggning 

om anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheten. Väsentlig betydelse innebär att 

deltagande i anläggningen är betydande för att fastigheten ska bli funktionsduglig för sitt 

ändamål. Detta villkor prövas för alla deltagande fastigheter. Villkoret gör således att en 

fastighet kan tvingas delta i anläggningen, även om denne motsätter sig detta. 

Bestämmelsen är dock dispositiv, d.v.s. villkoret kan avtalas bort om alla deltagare är 

överens.72  

 

                                                 
66 AL 1 §  
67 Ekbäck (2007) sid. 37 
68 SOU 2002:21sid. 50 
69 AL 5 §  
70 AL 6 §  
71 AL 9-11 §  
72 Ekbäck (2007) sid. 42 
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Båtnadsvillkoret fodrar att fördelarna med inrättande av gemensamhetsanläggningen 

överstiger nackdelarna i form av kostnader och olägenheter som anläggningen medför. 

Villkoret prövas för hela anläggningen och är inte dispositivt, utan tvingande.73 

 

Opinionsvillkoret syftar till att gemensamhetsanläggningen endast får inrättas om 

fastighetsägare och hyresgäster inte motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för 

detta. Detta villkor ska alltid prövas.74  

2.3.2 Delägarförvaltning 
Det finns två former för förvaltning av gemensamma anläggningar enligt lagen om 

förvaltning av samfälligheter; delägarförvaltning och föreningsförvaltning. 

Delägarförvaltning är den enklaste av dem och tillämpas främst när det är få delägare eller 

när anläggningen inte är i något direkt behov av förvaltning.75 Vid delägarförvaltning 

fattas besluten gemensamt av delägarna.76  För att beslutet ska vara giltigt fodras att alla 

delägare är överens och deltar i beslutet. Om delägarna inte kan enas i ett beslut finns 

möjligheten att hålla ett delägarsammanträde. Ett sådant sammanträde leds av en 

sammanträdesledare, ofta lantmäterimyndigheten, och frågan avgörs i ett majoritetsbeslut. 

Beslutet går att överklaga hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från beslutdagen.77 

Om delägarförvaltningen upplevs problematisk så kan föreningsförvaltning tillämpas.78 

2.3.3 Föreningsförvaltning 
Det är vanligt att gemensamhetsanläggningar förvaltas av en samfällighetsförening. 

Bestämmelser om bildande och förvaltning av en GA med en samfällighetsförening 

regleras i SFL. En samfällighetsförening bildas genom att delägarna till 

gemensamhetsanläggningen håller ett sammanträde. På sammanträdet antar medlemmarna 

stadgar och utser en styrelse.79 Samfällighetsföreningen kan bildas i samband med 

inrättandet av GA:n, eller i efterhand genom ansökan av delägare.  

 

En samfällighetsförening är en juridisk person som kan ingå i förbindelser med tredje man 

och företräda medlemmarna i föreningen. Samfällighetsföreningen ska tillgodose varje 

                                                 
73 Ekbäck (2007) sid. 45 
74 Ekbäck (2007) sid. 45 
75 Östberg (2007) sid. 20 
76 SFL 6 §  
77 Östberg (2007) sid. 20 
78 Östberg (2007) sid. 20 
79 SFL 20 §  
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medlems enskilda intresse samt medlemmarnas gemensamma intresse.80 

Samfällighetsföreningen kan förvalta flera olika gemensamma anläggningar mellan flera 

fastigheter. Medlemskap i samfällighetsföreningen är ovillkorligt förenat med 

delägarskapet i den/de anläggningar som förvaltas av föreningen. För att ändra på 

delägarskapet i en samfällighetsförening fodras i princip en förrättning.81 

 

Lagstiftningen fodrar att samfällighetsföreningen har en styrelse som sköter den löpande 

förvaltningen av anläggningen/anläggningarna samt är ansvarig för att verkställa besluten 

som föreningsstämman beslutar. Styrelsen har även ansvar för att sköta föreningens 

ekonomi och fördela kostnader och intäkter mellan deltagande fastigheter.82  

 

Föreningen ska registreras i den statliga lantmäterimyndighetens samfällighetsregister där 

det redovisas vilka personer som sitter i styrelsen och vilka gemensamhetsanläggningar 

föreningen förvaltar.83 

2.3.4 Andelstal för utförande och drift 
Kostnader för utförande och drift av den gemensamma anläggningen fördelas mellan 

deltagande fastigheter genom andelstal.84 Varje fastighet tilldelas ett andelstal för drift och 

ett för utförande. Andelstalet för drift baseras på den användning som fastigheten 

förväntas ha på anläggningen. Notera att bestämmelsen endast tar hänsyn till fastighetens 

nytta till anläggningen, oberoende om den aktuella fastighetsägaren nyttjar 

gemensamhetsanläggningen eller inte. Andelstalet för utförande kan betraktas som 

beskrivning av ägandet av anläggningen och motsvarar den nytta fastigheten har av 

anläggningen. Detta innebär i realiteten värdeökningen på fastigheten. Andelstalen 

fastställs genom ett förrättningsbeslut av Lantmäterimyndigheten.85 

2.3.5 Beslutsförfarandet 
Beslut vid en föreningsstämma fattas normalt genom acklamation, d.v.s. beslutet fattas 

genom bifallsrop, men om någon delägare begär att beslutet fattas genom en omröstning 

ska detta göras. Hur omröstningen ska genomföras beslutas av stämman. Omröstningen 

                                                 
80 SFL 19 §  
81 Österberg (2007) sid. 23 
82 SFL 41 §  
83 SFL 25 §  
84 AL 15 §  
85 Österberg (2007) sid. 113 
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kan normalt utföras öppet, men om någon begär det så kan omröstningen ske med slutna 

sedlar.86  

 

När beslut fattas genom omröstning vid en föreningsstämma ska detta skrivas in i 

protokollet. Protokollet ska även innehålla information om vilka som varit närvarande, 

andelstal, ombud etc. som har betydelse för resultatet av omröstningen. Protokollet ska 

därefter hållas tillgängligt för medlemmarna under två veckor.87 Under denna period får 

den som vill föra talan mot beslutet möjlighet att bevaka sin klanderrätt.88  

 

Ett beslut kan överklagas av en styrelseledamot eller en medlem i föreningen vars 

rättigheter i delägarfastigheten berörs. Medlemmen har möjlighet att överklaga beslutet 

hos mark- och miljödomstolen om beslutet strider mot SFL eller om medlemmen anser att 

beslutet inte betraktat dennes intresse enligt skälig omfattning. Talan mot beslutet måste 

väckas senast fyra veckor efter beslutet fattats.89 Domstolen kan förordna att beslutet inte 

får verkställas förrän frågan är avgjord. Om mark- och miljödomstolen dömer att 

stämmobeslutet ska upphävas eller ändras så gäller beslutet för alla delägare i 

samfälligheten.90  

2.3.6 Spärregeln 
När beslutet gäller en fråga av ekonomisk betydelse (vilket i princip alla frågor som avser 

förvaltning är) kan någon delägare begära att andelstalsmetoden tillämpas. Denna metod 

innebär att varje delägare i samfällighetsföreningens röstetal beräknas i proportion till den 

andel denna har i föreningen.91  

 

Andelstalen för utförande och drift av anläggningen baseras på vilken nytta fastigheten 

förväntas ha av anläggningen. Andelstalen för driften av anläggningen bestäms utifrån vad 

som är skäligt med hänsyn till hur mycket fastigheten använder anläggningen. Andelstalen 

fastställs genom ett förrättningsbeslut av Lantmäterimyndigheten.92 

 

                                                 
86 Österberg (2007) sid. 61 
87 SFL 50 § 
88 Österberg (2007) sid. 57 
89 SFL 53 § 
90 Östberg (2007) sid. 58 
91 Östberg (2007) sid. 57 
92 Österberg (2007) sid. 113 
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I en fastighet med 100 lägenheter, varav 60 stycken ägs av en hyresförening och 40 

stycken innehas med enskilt ägande genom ägarlägenheter är hyresgästföreningens andel 

60 % i föreningen och den sammanlagda andelen för ägarlägenheterna är 40 %. Vid en 

omröstning av ekonomisk betydelse skulle således hyresgästföreningen alltid vara i 

majoritet och innehavarna av ägarlägenheterna inte ha något inflytande. I 49 § SFL finns 

dock en spärregel för att undvika att någon enskild ägare ska få för stort inflytande över 

förvaltningsbeslutet. En ensam delägare kan aldrig få mer än en femtedel av de 

sammanlagda röstetalen för samtliga närvarande röstberättigade delägare, oavsett om 

dennas andel i föreningen överstiger en femtedel.93 

 

                                                 
93 Österberg (2007) sid. 55 
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3. SYNPUNKTER PÅ 
ÄGARLÄGENHETER  

 
Detta kapitel redovisar vilka synpunkter som finns gällande ägarlägenheter i 

miljonprogramsområden. Avsnittet baseras på intervjuer med sakkunniga personer som 

arbetar med fastighetsrättsliga frågor ur olika perspektiv. Människorna som intervjuats 

har olika intressen att tillgodose vid en förändrad lagstiftning som gör det möjligt att 

ombilda befintligt hyresrättsbestånd till ägarlägenheter.  

3.1 Miljonprogramsområdens förutsättningar 
Under uppbyggnaden av miljonprogrammet var det viktiga parametrar att lägenheterna 

som utformades var funktionella och hade en hög boendestandard, samtidigt som 

byggnationen skulle vara lönsam ur ett byggekonomiskt perspektiv. För att uppnå målet 

effektiviserades byggandet genom att använda prefabricerade betongplattor och nya 

material. I badrummen användes våtrumstapeter och i vissa fall väggbrunnar (istället för 

golvbrunnar) vilket ansågs vara ett snabbt och billigt tillvägagångssätt att skapa bra och 

hållbara våtrumsmiljöer. Under miljonprogrammet började även plaströr att användas i 

VA-anläggningarna, samma rör som nu visat sig bli väldigt sköra med tiden. Dessa bör nu 

åtgärdas och bytas ut genom s.k. stambyte.94  

 

Trots att byggnaderna är gediget byggda och håller relativt hög kvalité finns det ett 

generellt behov av renovering.95 Miljonprogrammet uppfördes mellan 1965-1975 och den 

normala livslängden på stammarna är ca 50 år så det är hög tid att genomföra kostsamma 

åtgärder och renoveringar i bostäderna. Ytskikten i våtrummen måste åtgärdas eftersom ett 

bristande underhåll av dessa kan leda till fuktskador. Våtrumsmatta och våtrumstapet var 

billigt att anlägga, men höll låg kvalité. För att undvika detta problem används idag 

normalt klinker och kakel på väggar och golv när allmännyttan bygger bostäder, 

framförallt för att öka hållbarheten.96 

 

                                                 
94 Kyhlberg (2012) 
95 Engman (2012) 
96 Kyhlberg (2012) 

3. 
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För att bostäderna i miljonprogramsområden ska hålla en modern boendestandard bör de 

energieffektiviseras.97 Byggnaderna som uppfördes under miljonprogrammet drar relativt 

mycket energi, ca 150-170 kWh/m2/år. Fastigheterna i Hammarby sjöstad i Stockholm 

som byggdes under början på 2000–talet förbrukar mellan 120-130 kWh/m2/år, och 

genom moderna åtgärder som att byta fönster, isolera etc. kan energiförbrukningen i 

miljonprogramsområden sannolikt komma ner till 60 kWh/m2/år. Detta påverkar 

framförallt driftkostnaden och eftersom en kWh kostar ca 1 krona finns det pengar att 

spara.98  

 

Även utomhusmiljöerna bör rustas upp för att öka trivseln och tryggheten i dessa 

bostadsområden. I dagsläget uppfattas miljonprogramsområden som tråkiga och eftersatta 

med få möjligheter till aktiviteter och samvaro. Genom att renovera fasader, parker, 

gemensamma anläggningar samt tillsätta mer utomhusbelysning kommer områdets 

attraktivitet och människors välbefinnande att öka.99 

3.2 Behovet av ägarlägenheter  
En utredning som ser över om det bör bli möjligt att ombilda befintligt bostadsbestånd till 

ägarlägenhetsfastigheter pågår i skrivande stund på uppdrag av regeringen. Utredning 

fokuserar framförallt på möjligheten att ombilda en del av miljonprogramsområdens 

befintliga bostadsbestånd till ägarlägenhetsfastigheter. Miljonprogramsområden 

karakteriseras av att majoriteten av bostadsbeståndet består av hyresrättsfastigheter där 

många byggnader och utemiljöer är i behov av renovering. Ur ett segregationspolitiskt 

perspektiv eftersträvas variation av upplåtelseformer i bostadsområden genom att få en 

blandning av människor som bor i ett område och motverka särskiljande av folkgrupper. I 

miljonprogramsområden består invånarna till stor del av människor med utländsk 

bakgrund och många saknar utbildning och anställning. Genom att blanda 

upplåtelseformer (ägarlägenhetsfastigheter och hyresrättsfastigheter) i dessa 

bostadsområden anser Joakim Larsson, äldre- och ytterstadsborgarråd i Stockholm att det 

kan skapas positiva socioekonomiska effekter genom att människor som befinner sig i 

olika skeden i livet och har olika ekonomiska förutsättningar integrerar med varandra.100 

Förslaget att upphäva 8 års regeln skulle göra det möjligt att ombilda en del av det 

                                                 
97 Täng (2012) 
98 Kyhlberg (2012) 
99 Engman (2012) 
100 Larsson (2012) 
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befintliga hyresrättsbeståndet till ägarlägenhetsfastigheter och på detta viset 

implementeras ytterligare en upplåtelseform för bostäder.  

 

Den enda ägandeformen av lägenheter i flerbostadshus som finns enligt gällande 

lagstiftning är bostadsrätten. Upplåtelseformen innebär ett kooperativt ägande av 

fastigheten och är relativt unik för Sverige. Utomlands är det vanligare med enskilt ägande 

och eftersom en stor del av invånarna i miljonprogramsområden har utländsk bakgrund 

tror Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH att kooperativt ägande kan 

upplevas främmande och därför lämpar sig inte bostadsrätten i dessa områden.101 Barbro 

Engman, ordförande från Hyresgästföreningen håller inte med om resonemanget. 

 

”Jag upplever att många är nöjda med bostadsrätten. Den reglerar mycket av 

mellanhavandena. Avsikten med att bo i bostadsrätter är att vara med på 

städdagarna, sitta i bostadsrättsstyrelsen och att de boende har en gemensam 

fastighet att ta hand om.”   

 Intervju Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen,2012 

 

Förslaget syftar dock inte till att ersätta bostadsrätten, utan ska fungera som ett 

komplement och skapa ytterligare en marknad för bostäder för att öka valfriheten för 

konsumenterna.102 I dagsläget kan det vara svårt för de människor som vill äga sitt boende 

att göra det i miljonprogramsområden. För att en ombildning av en hyresfastighet ska 

komma till stånd krävs att en kvalificerad majoritet av boende i fastigheten röstar för att 

ombildningen ska äga rum. Det krävs i praktiken att två tredjedelar av boenden i 

fastigheten både vill och har ekonomisk möjlighet till att köpa sin bostad, och i 

miljonprogramsoråden som präglas av låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet kan detta 

vara svårt.103 Människor som vill köpa sin bostad och har jobb och möjlighet att belåna 

någonting kommer tvingas lämna bostadsområdet och köpa bostad i ett annat område.104 

Dessa människor är dock goda förebilder och kan skapa goda spiraler i 

miljonprogramområden, och det är därför önskvärt att dessa vill stanna i området menar 

Larsson. Frågan om ägarlägenheter i miljonprogramsområden har därför aktualiserats och 

                                                 
101 Lind (2012) 
102 Larsson (2012) 
103 Lind (2012) 
104 Täng (2012) 
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skulle kunna ge möjlighet för dem som vill äga individuellt enligt den modell som är 

vanlig utomlands. 105 

 

Frågan som bör ställas är om möjligheten att äga sitt boende är ett tillräckligt incitament 

för att människor ska välja att bo kvar i miljonprogramsområdet, eller om det är andra 

faktorer som styr?  En omfattande renovering av bostadsområdet är av yttersta vikt för att 

människor ska trivas anser Engman. Utformas området med trevliga utemiljöer, bra skolor 

och fungerande kollektivtrafik så lägger människor inte nödvändigtvis så stor vikt vid om 

de betalar pengar till banken eller till fastighetsägaren.106 Larsson ser även ett annat viktigt  

användningsområde för ägarlägenheter.107 

 

”Människor ges möjlighet att köpa ägarlägenheter och investera i ett framtida 

boende på ett annat sätt än vad bostadsrättslägenheter ger tillfälle till. Då ägs 

fastigheten gemensamt och ägarna förväntas aktivera sig i styrelsen på ett 

annat sätt. Det kan vara intressant att få ytterligare en form av bostäder vilket 

gör att man kan välja den ägandeformen som passar individen bäst.” 

 Intervju Joakim Larsson, äldre- och ytterstadsborgaråd i Stockholm, 2012 

 

Människor kan välja att köpa ägarlägenheter som en framtida investering och hyra ut den 

fritt i andrahand tills de själva vill nyttja fastigheten, eller överlåta den. Lind menar att en 

annan möjlig målgrupp är människor som vill bo i lägenheten ett par år och sedan vill 

arbeta utomlands ett tag. Då finns det möjlighet att hyra ut fastigheten fritt under den 

perioden och sedan kunna flytta tillbaka till bostaden när det passar.108    

 

Vikten av att äga sin bostad är i högsta grad individuellt. Blir det dock möjligt att ombilda 

befintliga hyresrätter till ägarlägenheter i enstaka fastigheter underlättar det för dem som 

vill och har möjlighet att äga sin bostad göra det utan att tvingas lämna området. De som 

vill fortsätta att hyra sin bostad får även möjlighet att fortsätta att göra det.109  
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3.2.1 Upplevd marknadsrespons 
En förutsättning för att syftet med lagändringen ska uppnås är att intresset att investera 

och bilda ägarlägenheter finns bland konsumenter och fastighetsägare. Trots att 

ägarlägenheter funnits genom nyproduktion sedan 2009 har intresset hitintills varit 

begränsat. Ulf Täng, Fastighetskontoret vid Göteborgsstad tror att det grundar sig i att 

lagstiftningen fortfarande är relativt ny och att det har funnits oklarheter över hur 

finansierings- och förvaltningsfrågorna ska utformas.110 Reformen kom ut under 

finanskrisen och en instabil period för byggsektorn vilket sannolikt kan ha påverkat 

intresset.111 Lagstiftningen gällande ägarlägenheter i nyproduktion är även på många sätt 

likt regelverket för bostadsrätter.112 Fördelarna har därför inte övertrumfat nackdelarna i 

form av osäkerhet och okunskap med att investera i den nya upplåtelseformen, så 

människor har i stor utsträckning valt att bygga och bo i bostadsrätter.113  

 

Engman tolkar det tidigare bristande intresset för ägarlägenheter i nyproduktion som att 

det inte finns någon marknad för ägarlägenheter vid ombildning eftersom lagstiftningen är 

för lik den för bostadsrätten.114 Det finns således inget behov bland konsumenter av 

upplåtelseformen. Lind anser dock att det inte går att dra några paralleller mellan intresset 

för ägarlägenheter i nyproduktion och intresset för ombildning av befintligt 

bostadsbestånd, eftersom detta är en ny situation och målgrupp.115 Larsson, som uppger att 

han ofta besöker miljonprogramsområden, upplever en önskan bland invånare att äga sin 

bostad.116 

3.3 Förvaltning  
Ägarlägenheter liknas ofta vid ”radhus på höjden” eftersom även radhus innehas med 

enskilt ägande och tillhör samma byggnad. Ägarlägenheter är dock mer komplicerade i sin 

karaktär.117 Anläggningar som trappuppgångar, ledningar, parkerings- och 

sophanteringsutrymmen, kulvertar inrättas som gemensamhetsanläggningar och förvaltas 

gemensamt i större utsträckning än vid radhusfastigheter, vilket gör att det fodras stor 

samverkan mellan fastighetsägarna för att ägarlägenhetsfastigheten ska kunna fungera 
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självständigt. Ägarlägenhetsfastigheter är därför betydligt mer beroende av sina grannar än 

radhusinnehavare som generellt har färre gemensamma anläggningar att förvalta.118  

 

I miljonprogramsområden är byggnaderna ofta stora och inrymmer många lägenheter och 

för att det ska vara möjligt att ombilda en del av beståndet till ägarlägenheter fodras en 

tydlig utformning av förvaltningslagstiftningen av gemensamma utrymmen menar 

Täng.119 I bostadsrättsfastigheter förvaltas gemensamma anläggningar av 

bostadsrättsföreningen, och i hyresrättsfastigheter samordnas förvaltningen av 

fastighetsägaren. Fastighetsägaren kan själv upphandla tjänster och råda över 

utformningen på förvaltningen, utan att pröva frågan med hyresgästerna. I 

bostadsrättsföreningarna tillsätts en styrelse som är ansvarig för ekonomin och 

förvaltningen samt genomför de beslut som fattas av stämman. Om det blir möjligt att 

blanda upplåtelseformer i samma byggnad fodras en förvaltningsmodell som tillgodoser 

både gemensamma och enskilda intressen på ett effektivt vis.120  

 

”Jag tycker att det vore bra att utesluta 8 års regeln, däremot ställer det höga 

krav på de som bildar ägarlägenheter i befintligt bestånd för att få en bra 

förvaltning. Fördelen med att upphäva regeln är att det skapas möjlighet till 

att använda institutet ägarlägenheter på ett friare sätt och riskerna är 

kopplade förvaltningsfrågorna.” 

 Intervju Ulf Täng, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, 2012 

 

Blandade upplåtelseformer i samma fastighet innebär att det finns flera fastighetsägare av 

olika upplåtelseformer. Anläggningar som tillgodoser flera fastigheter inrättas vanligtvis 

som gemensamhetsanläggningar där en samfällighetsförening är ansvarig för 

förvaltningen. Styrelsen i samfällighetsföreningen sköter föreningens ekonomi och 

genomför de förvaltningsbeslut som föreningen fattat under sammanträden. Styrelsen 

består vanligtvis av privatpersoner utan någon utbildning inom fastighetsförvaltning. Blir 

det möjligt till enskilt ägande av fastigheter i miljonprogramsområden som ofta har ett 

renoveringsbehov läggs ett stort ansvar på samfällighetsföreningen. Det krävs därför att 
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föreningen och styrelsen besitter stor kunskap om fastighetsförvaltning, vilket kan bli en 

stor belastning för privatpersoner att hantera på ett bra sätt.121  

 

Ett bostadsbolag eller en stor fastighetsägare har ofta relativt stor kunskap om hur dessa 

frågor bör hanteras menar Täng. Kan dessa bolag, i egenskap av ursprunglig ägare, 

fungera som organisatör av fastighetsförvaltningen utan att de enskildas intressen 

försummas skulle det kunna vara en bra lösning på förvaltningsfrågan.122   

 

Det är dock centralt att lagstiftningen blir rättvis och att både enskilda och gemensamma 

intressen tillgodoses. De människor som väljer att köpa en ägarlägenhet i fastigheten 

måste ha möjlighet att påverka förvaltningsbesluten eftersom deras fastigheter blir berörda 

av åtgärden och individerna ska vara med i finansieringen.123 

 
”Min tanke generellt är – minoritetsskydd. Det är så man måste tänka. Vissa 

åtgärder får inte genomföras utan att alla fastighetsägare är med på det.” 

 Intervju Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH, 2012 

 

Det är viktigt att utformningen av lagstiftningen gällande beslutsstrukturen och 

konflikthanteringen är tydlig. På det viset möjliggörs en seriös och långsiktig 

fastighetsförvaltning.124    

3.3.1 Spärregel  
När omröstning av frågor som är av ekonomisk karaktär ska ske under en 

föreningsstämma finns en spärregel över hur stort inflytande enskilda fastighetsägare får 

ha över beslutet. I situationer där en fastighetsägare besitter flera fastigheter, eller en 

fastighet vilken är betydligt större än övriga deltagande i gemensamhetsanläggningen blir 

spärregeln aktuell. En medlems röstetal får inte överstiga en femtedel av det sammanlagda 

röstetalet för samtliga närvarande rösteberättigade medlemmar.125 Syftet med detta är att 

ingen enskild delägare själv ska kunna råda över anläggningen genom att ha majoritet i 

dessa frågor.  
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Hur väl spärregeln är anpassad för situationer som kan komma att uppstå med blandade 

upplåtelseformer av bostäder i befintligt bestånd, måste utredas anser Lind.126 I 

miljonprogramsoråden är majoriteten av beståndet hyreslägenhetsfastigheter som ägs och 

förvaltas av en fastighetsägare. Fastighetsägaren är ofta en juridisk person. Ombildas ett 

fåtal hyresrätter till ägarlägenheter i en sådan fastighet är det viktigt att tydliggöra hur 

förhållandet mellan fastighetsägarna och dess behörigheter är. Med gällande lagstiftning 

har fastighetsägaren som äger ”hyresdelen” av byggnaden ingen möjlighet att råda över 

förvaltningen av anläggningar som tillgodoser hela fastigheten, även om de äger 

majoriteten av beståndet. Sådana beslut måste fattas gemensamt med 

ägarlägenhetsinnehavarna. Eftersom större fastighetsägare ofta har mer kunskap och 

erfarenhet av fastighetsförvaltning och sannolikt kan göra bedömningar över vilken 

förvaltningsnivå som fodras, kan det vara lämpligt att de ska kunna påverka besluten anser 

Täng. Samtidigt är det viktigt att tillgodose ägarlägenhetsinnehavarnas rättigheter En 

enskild individ måste ha möjlighet att råda över sitt boende och ha möjlighet att medverka 

i beslut som påverkar dennes fastighet. Spärregeln fyller således en funktion genom ett 

minoritetsskydd för dem som äger enskilt.127 Frågan är om spärregeln är lämplig vid en 

reform, eller om förvaltningslagstiftningen kan utformas på ett annat sätt för att uppfylla 

syftet.128  

 

Ett möjligt scenario som kan leda till konflikt är om husets VA anläggning är i behov av 

renovering och ägarlägenhetsinnehavarna samt ägaren av hyresdelen har skilda åsikter om 

hur renoveringen bör utformas. Förespråkar ägarlägenhetsinnehavarna att det billigare och 

kortsiktigare alternativet ”relining” bör tillämpas, medan ägaren av hyresdelen anser att 

det något dyrare men mer långsiktiga alternativet stambyte bör användas vid renoveringen 

fattas det slutgiltiga beslutet genom en omröstning vid föreningsstämman. Vid en sådan 

omröstning råder ägaren av hyresedelen av byggnaden endast över 20 % av rösterna och 

kan således aldrig få någon majoritet. Etableras ägarlägenheter i befintliga hyresfastigheter 

så förlorar ägaren av hyresfastigheten förmågan att råda över förvaltningsfrågorna. Detta 

kan ägare av hyresfastigheter möjligen uppleva som problematiskt då flera uttalat att de 

vill fungera som organisatör och garant, framförallt i de inledande faserna.129  
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Utformningen av omröstningsreglerna upplevs av både Täng och Lind som en komplex 

fråga där både allmänna och enskilda intressen måste tillgodoses. Om lagstiftningen 

möjliggör blandade upplåtelseformer i samma fastigheter fodras att denna 

begränsningsregel ses över och anpassas till de situationer som kan uppstå. Finns det ett 

tydligt regelverk så begränsningsregeln inte nödvändig.130  

 

En möjlig utformning av lagstiftningen som Lind förespråkar är att spärregeln upplöses är 

och de som innehar ägarlägenheter i en byggnad där resterande bostäder är hyresrätter, 

ingår i en egen ägarförening. Föreningen kan i form av juridisk person förhandla med 

hyresfastighetsbolaget som äger det övriga beståndet. Ägarföreningen bildar då ett 

gemensamt beslutande organ, som tar beslut gemensamt med ägaren av hyresrättsdelen av 

byggnaden. När beslut ska fattas har ägarföreningen och den ursprungliga ägaren varsin 

representant, och majoriteten av medlemmarna i ägarföreningen samt den ursprungliga 

ägaren måste stå bakom beslutet. På så sätt blir det möjligt för ägarlägenhetsinnehavarna 

att påverka förvaltningsbesluten och tillgodose sina enskilda intressen, samtidigt som den 

ursprungliga ägaren kan fungera som organisatör.131   

 

Täng tycker att en annan utformningsmöjlighet av förvaltningslagstiftningen är att 

upphäva begränsningsreglerna och tillgodoses tryggheten för delägarna genom att tillämpa 

ett väsentlighetskrav på förvaltningsåtgärderna. Gällande lagstiftning ställer krav på 

gränsdragning och utformning av GA:n samt deltagande fastigheter ur ett 

väsentlighetsperspektiv vid bildande av gemensamma anläggningar. Bestämmelsen är 

dispositiv och går således att avtala bort om berörda fastighetsägare väljer att göra det. Det 

är viktigt att det görs en bra förvaltningsmässig hantering av omröstningsreglerna. 

Upprättas ett väsentlighetsvillkor på förvaltningsbeslut ger det möjlighet att reglera 

åtgärdsnivån på gemensamhetsanläggningarna och ställa krav på att besluten blir skäliga, 

både fysiskt och ekonomiskt.132  

 

Vid en bedömning av förvaltningsåtgärdens omfattning bör hänsyn tas till den ekonomiska 

konsekvensen i proportion till hållbarheten av åtgärden. I många fall är det sannolikt 

möjligt att göra enklare, billiga ingrepp för att hålla en god standard av de gemensamma 

anläggningarna. Om det går att förutse att anläggningen kräver underhåll inom en nära 
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framtid, trots åtgärden, kan det vara mer långsiktigt lönsamt att genomföra en utförligare 

åtgärd på en gång, även om det initialt kostar mer pengar. För att underlätta arbetet för 

samfällighetsföreningarna vid sådana bedömningsfrågor ska det finnas möjlighet att köpa 

tjänster som hjälper till med att genomföra bedömningar. När deltagande fastighetsägare i 

samfällighetens uppfattning skiljer sig åt gällande vilken åtgärd som anläggningen är i 

behov av kan en skiljeman, exempelvis mark- och miljödomstolen avgöra frågan. Det 

centrala är att hitta rätt underhållsnivå utan att förvaltningskostnaderna blir oskäliga samt 

att fånga upp tryggheten för alla delägare.133  

3.3.2 Process när överenskommelse inte nås 
Eftersom parterna, d.v.s. ägarlägenhetsinnehavarna och ägaren av hyresfastigheten av 

fastigheten är så pass nära varandra är det viktigt att fatta beslut där så många som möjligt 

är nöjda. Om människor känner sig orättvist behandlade eller är missnöjda med besluten 

så kan det påverka boendemiljön negativt. Det är därför viktigt att i så hög utsträckning 

som möjligt fatta beslut där parterna är överens.134 

 

Enligt gällande lagstiftning kan ett beslut som fattas under en föreningsstämma överklagas 

av en styrelseledamot eller medlem i föreningen vars rättigheter i delägarfastigheten 

berörs. Medlemmen har då möjlighet att överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 

om beslutet strider mot SFL eller om medlemmen anser att beslutet inte betraktat dennes 

intresse enligt skälig omfattning. Om mark- och miljödomstolen dömer att stämmobeslutet 

ska upphävas eller ändras så gäller beslutet för alla delägare i samfälligheten. 

 

Dessa processer tar både tid och kostar pengar, och det vore önskvärt med ett mer effektivt 

förlopp. En potentiell utformningsmöjlighet är låta en skiljeman avgöra frågor där parterna 

är oense. Skiljemannen ska vara någon som båda parterna litar på och känner förtroende 

för, exempelvis LM menar Lind.135 Skiljemannens huvudsakliga uppgift är att bedöma 

åtgärden utifrån ett väsentlighetsperspektiv och kontrollera att det blir skäliga 

förvaltningsnivåer. Skiljemannen ska även arbeta för att hitta en överenskommelse mellan 

parterna.136 Om någon part inte är nöjd med skiljemannens bedömning av 
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förvaltningsbeslutet ska det finnas möjlighet att överklaga beslutet hos mark- och 

miljödomstolen.  

 

Det centrala vid beslutsförfarande gällande förvaltningen av gemensamma anläggningar är 

att alla delägare känner sig delaktiga i beslutet och har möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter. Skiljemannens uppgift är att när överenskommelse inte nås, fatta ett beslut 

utifrån ett väsentlighetsperspektiv för att få en bra förvaltningsnivå och som tillgodoser 

både enskilda och gemensamma intressen.  
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4.  FALLSTUDIE 
I detta kapitel redovisas en fallstudie på 3 stycken miljonprogramsområden i Sveriges tre 

största städer; Rosengård i Malmö, Tensta i Stockholm och Bergsjön i Göteborg. Syftet är 

att tillämpa den teoretiska möjligheten att ombilda befintligt bestånd i dessa områden och 

undersöka följderna i praktiken. Fallstudien baseras på intervjuer med sakkunniga 

personer som är verksamma inom det aktuella området. 

4.1 Rosengård, Malmö 

4.1.1 Bakgrund och social situation 
Rosengård har en areal på 3,3 km2 och består av sju olika delområden; Apelgården, 

Herrgården, Kryddgården, Törnrosen, Örtagården, Persborg och Västra Kattarp.  År 2010 

var 17 726 personer folkbokförda i Rosengård.137 Befolkningen i Rosengård karaktäriseras 

av en låg medelålder med hög rörlighet. Mellan 2002 – 2006 lämnade nästan 10 200 

personer området, medan 9 800 människor flyttade till stadsdelen. Detta är en omsättning 

som motsvarar drygt 50 % av Rosengårds befolkning. Majoriteten av invånarna har 

utländsk bakgrund och representerar ett femtiotal olika språkgrupper. Den sociala 

rörligheten leder till att området inte stabiliseras. Undersökningar visar att familjer som får 

arbete och kommer in i samhället väljer att lämna Rosengård. När dessa familjer lämnar 

Rosengård så tappar både skolan och området förmågan till utvecklingen som dessa 

människor bär med sig.138  

 

Anders Rubin, kommunalråd i Malmö kommun menar att det även finns problem med 

utanförskap i Rosengård. Rapporter visar att många boende står utanför arbetsmarknaden 

och sysselsättningsnivån är lägre här än i övriga Sverige. Även andel ungdomar som går 

ut grundskolan med fullständiga betyg är betydligt lägre i Rosengård än i övriga landet.139 

Ofta förekommer parallella samhällssystem med ekonomisk brottslighet, vilket i sin tur 
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kan leda till att människor blir missnöjda med sin livssituation. Detta kan påverka 

inställningen till boendet.140  

 

Boendesituationen i Rosengård är en komplex fråga och kan belysas ur olika perspektiv. 

Rosengård räknas som ett av Sveriges fattigaste områden och det rapporteras om bristande 

underhåll och förstörelse. Vidare förekommer problem med överbefolkning och 

trångboddhet, andrahandsuthyrning och hemlöshet i stadsdelen.141 

4.1.2 Fastighetsbestånd 
När Rosengård byggdes för 40 år sedan var det mest påkostade bostadsområdet i Malmö. 

De mest framstående arkitekterna utformade ljusa och moderna lägenheter och 

landskapsarkitekter utformade utemiljön för att den skulle vara barnvänlig och vacker. Ett 

nybyggt köpcentrum mitt i bostadsområdet försedde bostäderna med all nödvändig 

kommersiell service.142  

 

Idag upplevs bebyggelsen som storskaligt och monotomt rent arkitektoniskt. Stor del av 

beståndet är i behov av renovering. Majoriteten av bostäderna i Rosengård är hyresrätter 

där 80-90 % är trerumslägenheter.143 Rubin tror att den stora delen trerumslägenheter är en 

anledning till att många människor som har arbete och kommit in i samhället väljer att 

lämna Rosengård, eftersom de vill bo större. Den stora andelen hyresrätter kan även leda 

till segregationsproblem vilket har sociala konsekvenser för de boende.144 

 

MKB bostäder AB är den största fastighetsägaren i Malmö och både äger och förvaltar en 

stor del av bostadsbeståndet i Rosengård. MKB har under de senaste decennierna 

genomfört flera ombyggnadsprojekt i området för att skapa en trevlig miljö för de boende. 

Framförallt fasader, balkonger, trapphus och utemiljöer har renoverats, men det 

förekommer även problem med vattenskadade badrum och slitage i lägenheterna. Det 

höga slitaget beror delvis på trångboddhet i bostäderna. MKB arbetar även för insatser 

som kombinerar fysiska satsningar med sociala.145 
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Rubin upplever att det bostädernas skick till stor del beror på vem som är fastighetsägare 

och att konditionen skiljer sig markant mellan privata hyresrätter och allmännyttans 

bestånd. I allmännyttans bestånd upplever Rubin att boendestandarden är god, medan 

privata hyresrätter är bristfälliga.146 

4.1.3 Upplevd marknadsrespons 
Frågan om ägarlägenheter i Rosengård var aktuell redan i april 2009  då bolaget 

Skandinavisk Fastighetsfond AB planerade att ombilda ett kontorshus och bilda Sveriges 

första ägarlägenheter i Rosengård. Trots att många boende var positivt inställda till 

förslaget så var kommunen kritisk och istället bildades bostadsrätter. Anledningen till 

detta menar Rubin, som var delaktig i beslutet 2009, är att ägarlägenheter inte lämpar sig 

för miljonprogramsområden: 147 

”Den viktigaste insatsen i de socialt mest utsatta miljonprogramsområdena 

handlar om att dels bygga om och modernisera områdena, dels om att öka 

variationen av lägenhetstyper och upplåtelseformer. Det sista åstadkommes 

bäst genom ny och kompletterande bebyggelse i områdena – inte genom 

omvandling av det befintliga beståndet. Ägarlägenheter är bra lösningar i 

välmående områden och i innerstadsområden där andelen hyresrätter är för 

låga. I de socialt utsatta områdena riskerar man bara förstärka redan dåliga 

tendenser med usla och okunniga fastighetsvärdar.” 148
 

 Intervju Anders Rubin, kommunalråd Malmö kommun, 2012 

 

MKB upplever, trots problem med utanförskap och brister i fastigheternas skick, ett stort 

intresse för att flytta till Rosengård och har inga vakanser i sitt bestånd i området. De tror 

att det också finns en marknad för ägarlägenheter i området eftersom många hyresgäster är 

från andra länder och känner till ägarformen från sitt hemland. MKB tror dock att det 

skulle behöva arbeta hårt initialt för att bygga upp intresse och kunskap.149 De uppger att 

de är intresserade av att pröva att ombilda en mindre del av sitt bestånd i Rosengård till 

ägarlägenheter för att diversifiera det stora, uniforma hyresbeståndet. Detta tror MKB 

skulle verka positivt för trygghet och stabilitet eftersom de starka hushållen, som har jobb 

eller egna företag, då väljer att bo kvar i området och skapar goda spiraler. Den stora 

                                                 
146 Rubin (2012) 
147 Rubin (2012) 
148 Rubin (2012) 
149 Heide (2012) 
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svårigheten anser de ligger i att göra ägarformen känd och accepterad hos olika aktörer så 

som köpare, försäkringsbolag, banker etc.150 

 

Rubin instämmer i att många trivs att bo i Rosengård, men att intresset för att investera i 

ägarlägenheter är begränsat. Bland dem som är intresserade finns främst de som vill tjäna 

pengar på sin bostad genom att hyra ut den i andra hand. Rubin anser dock inte att alla 

människor är kapabla att verka som hyresvärdar och är orolig för en ökad svart marknad 

för uthyrning i andra hand.151  

4.1.4 Förvaltning 
För att samverkan mellan olika upplåtelseformer i samma byggnad ska fungera bra så 

krävs en tydlig förvaltningslagstiftning. Både Rubin och MKB anser att det finns en risk 

att förvaltningen blir bristfällig om inte gällande lagstiftning regleras. MKB fodrar att 

rösträttsreglerna måste ses över så att det speglar ägandet i fastigheten, liknande 

lagstiftningen för aktieägarbolag. Detta innebär i praktiken att spärregeln vid omröstning 

måste upphävas så att den ursprungliga ägaren ska kunna agera som organisatör och 

garant i de inledande faserna och kunna kontrollera samfälligheten i proportion till 

ägandet. Att ha möjlighet att styra besluten gällande förvaltning av gemensamma 

utrymmen är ett krav för att MKB ska våga ombilda en del av sitt bestånd till 

ägarlägenheter.152  

4.2 Tensta, Stockholm 

4.2.1 Bakgrund och social situation 
Tensta är lokaliserat i västerort i Stockholms kommun och uppfördes under 

miljonprogrammet. I slutet av 2011 var 18 393 personer folkbokförda i Tensta, varav 

86,7% av befolkningen har utländsk bakgrund.153 När området byggdes arbetades det 

mycket med att åtgärda den tidens problem. Det fanns en tydlig tanke med att skilja 

trafiken och människorna åt samt att utforma området så att invånarna väljer att bo i 

Tensta, men arbetar på annan ort. Arkitekturen upplevs idag som enformig med väldigt 

lite variation.154 

                                                 
150 Svensson (2012) 
151 Rubin (2012) 
152 Svensson (2012) 
153 USK (2012) 
154 Karlsson 
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Statistik visar att omflyttningen i området är hög och att utbildnings- och arbetsnivån är 

lägre än i övriga landet. Av alla ungdomar som slutar nionde klass saknar nästan en 

fjärdedel slutbetyg i svenska, engelska och matematik och endast 65 % har 

gymnasiebehörighet. Även andelen människor som får socialbidrag är högre i detta 

område än i övriga Stockholm.155  

 

Trots detta så anser inte Jessica Övelius, Svenska Bostäder, att Tensta är ett 

problemområde. Liknande problem finns i större städer i hela Sverige.156 Även Anette 

Karlsson, kommunikationsansvarig för stadsdelsförvaltningen Spånga – Tensta upplever 

att majoriteten av människor som bor i Tensta trivs väldigt bra. 

 

”Människor trivs väldigt bra med sitt boende i Tensta, även om det finns 

problem av socioekonomisk art. Det är fina miljöer och finns god tillgång till 

grönområden och närhet till Järvafältet.”   

 Intervju Anette Karlsson, stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta, 2012 

4.2.2 Fastighetsbestånd 
Ca 28 % av beståndet ägs av bostadsrättsföreningar, men den klart vanligaste 

upplåtelseformen på bostäderna är hyresrätter.157 Bostäderna är relativt små, och det 

byggdes framförallt trerummare och några fyror, men väldigt få större lägenheter. 

Befolkningsstrukturen i Tensta har dock ändrats sedan miljonprogrammet och idag bor 

generellt fler människor i lägenheterna än vad de dimensionerades för.158 Detta och det 

faktum att husen börjar bli gamla har lett till problem med trångboddhet och bostäderna är 

slitna. Svenska Bostäder har omfattande planer att rusta upp sitt bestånd, och det är i 

huvudsak våtutrymmen, stambyten och energieffektivisering av bostäderna som ska 

åtgärdas.159 

4.2.3 Upplevd marknadsrespons 
Joakim Larsson, som arbetar som ytterstadsborgarråd i Stockholm upplever att många som 

bor i Stockholms ytterstad vill äga sitt boende, men inte får möjligheten om de bor i 
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156 Övelius (2012) 
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158 Karlsson (2012) 
159 Övelius (2012) 



 49

områden som domineras av hyresrätter. Möjlighet till ombildning av en del av 

hyresbeståndet skulle öka valfriheten och möta de önskemålen, utan att de som vill bo 

kvar i hyresrätter påverkas.160  

 

Övelius från Svenska Bostäder anser att det är intressant med en ny form av 

bostadsupplåtelseform, men huruvida de är villiga att ombilda en del av sitt 

bostadsbestånd är inte deras beslut.    

 

”Det är upp till våra ägare att ta beslut om en del av beståndet ska ombildas, 

men vi tycker att det vore väldigt spännande med bostäder i samma hyreshus. 

Det är vi positiva till.” 

 Intervju Jessica Övelius, Svenska Bostäderr, 2012 

  

Det grundar sig i att öka valfriheten för den enskilda medborgaren att hyra eller äga och i 

en dominerande hyresmarknad kan det vara bra att blanda upp beståndet.161 

4.2.4 Förvaltning 
Att skapa en fungerande förvaltning av de gemensamma utrymmena är centralt för att få 

en effektiv förvaltning i framtiden. Det krävs tydliga riktlinjer för hur de allmänna delarna 

ska skötas och för att de boende inte ska bli lidande för att det inte är tydligt vad som 

gäller.162 

4.3 Bergsjön, Göteborg 

4.3.1 Bakgrund och social situation 
Cirka 8 kilometer från centrala Göteborg är stadsdelen Bergsjön lokaliserad. Området är 

uppdelat i Östra Bergsjön och Västra Bergsjön och uppfördes under miljonprogrammet. 

År 2010 bodde ca 16 013 personer i Bergsjön, varav närmare 60 % hade utländsk 

bakgrund163.  

 

                                                 
160 Moderaterna (2009) 
161 Övelius (2012) 
162 Övelius (2012) 
163 Göteborgs stadsledningskontor (2011) 
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Bergsjön är en socialt utsatt stadsdel som präglas av hög arbetslöshet, högt 

socialbidragsbehov och låg utbildningsnivå164. Medelinkomsten i Bergsjön är betydligt 

lägre än i övriga Göteborg, och i stadsdelen Älvsborg bara 15 kilometer från området är 

medelinkomsten dubbelt så hög som i Bergsjön165. I Bergsjön är även omflyttningen högre 

än i övriga landet, mellan 15-20% av invånarna flyttar varje år. Fler flyttar ut än in och 

trenden visar att människor som har råd väljer att bosätta sig utanför Bergsjön. I takt med 

detta flyttar fler människor med utländsk bakgrund in.  

 

Invånarna i Bergsjön upplever att de har en sämre livskvalitet än i övriga Göteborg. Enligt 

utredningar är missnöjet störst hos människor som är arbetslösa, hushåll beroende av 

socialbidrag, boende i hyresrätter samt personer med invandrarbakgrund. Missnöjet gällde 

framförallt tre områden; möjligheten att påverka sina boendevillkor, sin rätt i vardagen 

och möjligheten att försörja sig166. Många av invånarna rapporterar också att de känner sig 

otrygga i området och är oroliga för att råka ut för brott167. Statistik visar att antalet 

våldsbrott är betydligt fler i Bergsjön än i centrala Göteborg förhållande till 

befolkningsmängden.168 

 

Sedan februari 2011 pågår en utvecklingsplan som kallas ”Bergsjön 2021”. Bergsjön 2012 

är ett fastighetsägarpartnerskap mellan fastighetsägarna som har bestånd i området. Syftet 

är att lyfta utvecklingen i stadsdelen genom att arbeta gemensamt för att åstadkomma en 

positiv utveckling. De fyra delmålen fastighetsägarna verkar för är att:169 

 

• Bergsjön är en stadsdel som hänger ihop och som hänger samman med 

omgivningen.� 

• Bergsjön är en trygg och attraktiv stadsdel att bo och verka i.  

• Bergsjöbor och andra har en positiv bild av stadsdelen Bergsjön. 

• Bergsjön är en stadsdel i positiv utveckling ekonomiskt och socialt.   

 

Arbetet pågår för fullt och just nu arbetas det för att uppnå det första delmålet; att skapa en 

sammanhängande stadsdel. Ett viktigt delmoment för att uppnå detta är att skapa fler 

                                                 
164 Göteborgs stadsledningskontor (2011) 
165 Sahlberg (2000) s. 187 
166 Sahlberg (2000) s. 188 
167 Malm (1999) s. 22 ff 
168 Malm (1999) s. 11 
169 Bergsjön2021 (2011)  
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upplåtelseformer i området för att möjliggöra en bostadskarriär även för människor med 

små besparingar.170 

4.3.2 Fastighetsbestånd 
Av dagens fastighetsbestånd byggdes 83,4 % av bostäderna under miljonprogrammet. I 

Östra Bergsjön byggdes 3 105 bostäder mellan åren 1961-1970, mestadels lamellhus med 

3-8 våningar. I Västra Bergsjön uppfördes 2 421 bostäder under samma tidsperiod, varav 

100 av dessa var småhus. En klar majoritet av bostäderna är hyresrätter och fördelningen 

mellan allmännyttans och privata fastighetsägare är relativt jämn.171   

 

Efter miljonprogrammet har det byggts väldigt lite i området. Utvecklingsplanen för 

Bergsjön ”Bergsjön 2021” siktar dock mot att bygga 700 nya bostäder i området till 2021. 

Detta är en ökning med nästan 10 %. Syftet är att blanda både upplåtelseformer på 

bostäderna och få in fler verksamheter som arbetsplatser, mötesplatser och studieplatser i 

området. Effektiv infrastruktur, trevliga utemiljöer och modern byggteknik är även andra 

funktioner som ska leda till målet att göra Bergsjön till en attraktiv stadsdel.172  

4.3.3 Upplevd marknadsrespons 
Ulf Täng, utvecklingsledare på fastighetskontoret i Göteborgs stad, har erfarenheter från 

att arbeta med ägarlägenheter i Göteborg och upplever att intresset bland både 

konsumenter och producenter är ganska svalt. Han tror att det till stor del grundar sig i att 

lagstiftningen fortfarande är relativt ny och att det funnits osäkerhet över hur bl.a. 

finansierings- och skattefrågan ska hanteras. Även begränsningen i lagstiftningen vilket 

endast gör det möjligt att bilda ägarlägenheter i nyproduktion har sannolikt påverkat 

produktionen och intresset hos konsumenter. Om lagstiftningen regleras så kommer 

sannolikt produktionen och intresset att öka173.  

 

Peter Lundstedt från Familjebostäder i Göteborg uppger att de har väntat på att en 

lagstiftning som gör det möjligt att blanda upplåtelseformer i samma byggnad och tror att 

det finns ett kundunderlag för detta i Bergsjön. 174  

 

                                                 
170 Bergsjön2021 (2011) 
171 Göteborgs stadsledningskontor (2011) 
172 Bergsjön2021 (2011) 
173 Täng (2012) 
174 Lundstedt (2012) 



 52

”Det finns en stor andel som vill bo i området och vi upplever att många vill 

äga sitt boende. Människor vill satsa på sitt boende och genom detta kan 

upplåtelseformerna blandas vilket ger en god effekt. Detta är ett bra verktyg 

för att skapa stabilitet.”  

 Intervju Peter Lundstedt, Familjebostäder, 2012 

4.3.4 Förvaltning 
Det är svårt att veta exakt vad konsekvensen blir om 8 års regeln upphör, men en önskad 

effekt är att institutet ägarlägenheter kan användas på ett friare sätt. Familjebostäder 

uppger att de är intresserade av att pröva att blanda upplåtelseformer i sitt bestånd, men en 

förutsättning är att förvaltningsfrågorna utformas på ett bra sätt.175 Även Täng anser att de 

största riskerna med reformen är kopplade till förvaltningsfrågorna.176   

 

Beståndet i Göteborgs miljonprogramsområden består till stor del av stora byggnader där 

flera är i behov av renovering. Framförallt energifrågor, ytskick och stambyten är aktuella, 

vilket är dyrt att åtgärda och som lägger ett stort ansvar på fastighetsförvaltaren. Det är 

därför viktigt att vid ombildning till ägarlägenheter göra en grundlig besiktning av 

byggnaden samt upprätta en ekonomisk plan likt reglerna för ombildning till 

bostadsrättsförening. Detta för att säkerhetsställa att samfällighetsföreningarna har 

tillräckligt med kunskap och kan hantera förvaltningen på ett vettigt sätt.177 

 

Även omröstningsreglerna och spärregeln är något som bör ses över för att få en 

fungerande förvaltning.178 Familjebostäder vill som ursprunglig ägare agera administratör 

och kunna leda förvaltningen i byggnaden, utan att riskera att hamna i minoritet. Ändras 

inte lagstiftningen kommer de maximalt omvandla 19 % av beståndet för att vidbehålla en 

majoritet vid omröstningar av ekonomisk karaktär.179 

4.4 Sammanfattning 
Trots att de tre olika exempelsområdena skiljer sig åt geografiskt så är det tydligt att det 

finns många likheter. I alla tre studerade områden rapporterar fastighetsägare och 

kommunen att det finns ett påtagligt renoveringsbehov av både bostäderna och 
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utemiljöerna för att uppnå boendestandard som efterfrågas. Samtliga fastighetsägare och 

kommuner upplever att de aktuella bostadsområdena präglas av segregation, hög 

omsättning utav boende samt en låg sysselsättningsnivå. Trots detta menar 

fastighetsägarna och kommunen att de boende trivs väldigt bra med att bo i 

miljonprogramsområdet, och det finns få vakanser. 

 

Samtliga fastighetsägare är positivt inställda till ägarlägenheter och kan tänka sig att pröva 

att upplåta en del av deras hyresbestånd till ägarlägenheter. Dock menar de att en 

förutsättning för detta är att förvaltningslagstiftningen utvecklas så att de kan fungera som 

organisatör över byggnaden, även om den inrymmer ägarlägenheter.   

 

Även Stockholms och Göteborgs kommun är intresserade av ägarlägenheter och tror att 

det kan verka positivt för miljonprogramsområden. Malmö kommun delar inte denna 

uppfattning utan tror att ägarlägenheter mer sannolikt kommer leda till större problem i 

dessa områden.   
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 5.  ANALYS 
 
I kapitlet kopplas teorin till undersökningen och fallstudien utifrån de tre olika begreppen; 

miljonprogrammet, ägarlägenheter och förvaltning. Fallstudien analyseras och skillnader 

och likheter mellan områdena och åsikter hos fastighetsägare och kommunen i respektive 

exempelområde diskuteras.    

5.1 Miljonprogrammet 
5.1.1 Utformningen av miljonprogramsområden 
Under miljonprogrammet lades stor vikt på planering och utformning av bostadsområden 

där det sociala livet och barnvänligheten stod i fokus. En omfattande fältstudie hade 

genomförts för att utreda hur människor använde sin bostad och vilken service de önskade 

ha anknutet till sina hem, allt för att utformningen av de nya bostadsområdena skulle bli så 

bra som möjligt. För att uppnå målet att bygga en miljon nya bostäder på tio år krävdes en 

snabbare arbetstakt och byggandet rationaliserades. Majoriteten av de nya bostäderna 

inrättades i stora hyresfastigheter och kommunala bostadsbolag var de främsta 

byggherrarna. Fältstudien hade uppmärksammat ett önskemål om möjlighet till större 

boende, så huvudparten av de nya bostäderna utrustades med tre rum och kök. Genom 

miljonprogrammets utförande hade Sverige, som tidigare haft en av världens sämsta 

boendestandard lyckats få en av världens bästa. Bostadsbristen var bortbyggd och nya 

bostadsområden hade skapats.  

 

Efter att ha genomfört studien är det dock uppenbart att utformningen av 

miljonprogramsområden har många brister. Utemiljön har blivit kritiserad för att upplevas 

som isolerade betonggårdar och sammankopplingen med närliggande bostadsområden har 

varit bristfällig. Att så stor del av bostadsbeståndet består av hyresrätter kan även ha haft 

en negativ inverkan på områdens attraktivitet. Även om hyresrätter på många vis är ett bra 

alternativ för flera människor, så kan det upplevas som en tillfällig bostadsform. 

Hyresgästerna äger inte sin bostad och ansvarar inte för förvaltningen och underhållet av 

hyresrätten eller gemensamma utrymmen och om fastighetsägaren inte uppfyller sin 

förpliktelse blir dessa delar ofta bristfälliga. Detta leder till att boendemiljön försämras 

och att hyresgästerna inte känner något ansvar för fastighetens skick. Sker detta i stor 
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skala, vilket ofta förekommer i miljonprogramsområden, påverkar det även områdets 

attraktivitet och anseende, vilket får sociala effekter. Ett område med dåligt anseende och 

bristfälligt bestånd kommer inte att locka människor med utbildning och jobb att bosätta 

sig där, utan de kommer att söka sig till andra områden.    

5.1.2 Fastighetsägarens utmaningar  
Genom fallstudien har problem av både fysisk och social karaktär uppenbarat sig i alla 

undersökta områden. I Rosengård, Tensta och Bergsjön har fastighetsägare och 

kommunen rapporterat om stora renoveringsbehov av i synnerhet ytskikt, våtrum, 

stambyte och energieffektivisering för att uppnå dagens boendestandard, även om 

underhållsbehovet tycks bero mycket på vem som förvaltar och äger fastigheten. Det 

föreligger även åtgärdsbehov för att arbeta med problem av social karaktär. Trots att 

segregationsproblemen länge har varit uppenbara och att det finns en medvetenhet om 

vilka konsekvenser det har för samhället, visar statistiken ingen minskning av problemet. 

Jag tycker även att det är intressant att poängtera att trots att de studerade områdena skiljer 

sig geografiskt och på många vis har olika förutsättningar, uppger kommunen och 

fastighetsägarna i respektive område att de arbetar med precis samma frågor: 

 

1. Renoveringsbehov av utemiljöer och bostäder 

2. Segregationsproblematik 

3. Låg sysselsättningsnivå 

4. Hög omsättning av boende 

 

Det är uppenbart att det krävs insatser av både ekonomisk och social art för att 

boendesituationen ska fungera. Genomförs inga åtgärder riskerar dessa områden att få 

ökade problem med segregation och att människor som bor här hamnar utanför 

arbetsmarknaden och övriga samhället. Detta har negativa konsekvenser för både den 

enskilda individen, men även för samhället i stort, eftersom det leder till stora kostnader.  

 

Det finns olika förslag på vilka verktyg som kan tillämpas för att arbeta mot segregationen 

i dessa områden. Ett tillvägagångssätt är att bostadsbeståndet, som i dagsläget framförallt 

består av hyresrätter, bör kompletteras med bostäder som ägs enskilt. Möjligheter till 

enskilt ägande i miljonprogramsområden är i dagsläget begränsat eftersom det endast 

finns små utbud av småhus och bostadsrättsfastigheter i dessa områden. Det finns 
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naturligtvis en teoretisk möjlighet att ombilda befintligt hyresbestånd till bostadsrätter, 

men lagstiftningen fodrar att en kvalificerad majoritet av hyresgästerna ställer sig bakom 

ombildningen. Detta innebär i praktiken att två tredjedelar av hyresgästerna både vill äga 

sitt boende och har den ekonomiska möjligheten att ta lån för att köpa sin del av 

fastigheten. I miljonprogramsområden, där upplåtelseformen ”bostadsrätt” sällan 

förekommer och där en hög arbetslöshet är ett faktum, kan det bli problematiskt att få till 

en sådan ombildning. Ägande i form av bostadsrätter tycks således inte fungera på 

önskvärt vis i miljonprogramsområden och det kan vara nödvändigt med en utveckling av 

lagstiftningen.  

 

Under våren 2012 (i samband med att detta arbete skrivs) har bolaget Andelsägarbolaget 

utformat en ny metod som är baserad på gällande lagstiftning och ger möjlighet till enskilt 

ägande. Grundaren bakom bolaget har lokaliserat ett behov av att utveckla 

miljonprogramsområden och göra det möjligt för boende i hyresrätter att äga sitt boende, 

utan att det ställer krav på majoritet. I skrivande stund genomförs ett projekt i Botkyrka 

kommun i Stockholm med ambitionen att diversifiera det stora hyreshusbeståndet. Jag 

tycker att detta kan ses som en tydlig markering att Botkyrka kommun upplever ett stort 

behov av att utveckla miljonprogramsområden och ge möjlighet till enskilt ägande. Det 

finns i dagsläget ingen information om hur de befintliga hyresgästerna ställer sig till 

möjligheten att äga sin bostad, utan det återstår att se.     

 

Fallstudien påvisar intressant nog att trots de rapporterade svårigheterna som finns i 

miljonprogramsområden uppger alla intervjuade fastighetsägare att hyresgästerna trivs 

väldigt bra med att bo i området och att de har få vakanser i sitt bestånd. Det finns 

uppenbarligen en önskan om att bosätta sig i dessa områden, det är inte där problemet 

ligger. Det viktiga är att arbeta med att förbättra boendemiljön, arbeta med 

segregationsproblematiken samt höja sysselsättningsnivån bland invånarna. 

 

Jag tror att möjligheten till enskilt ägande kan vara ett bra incitament för människor som 

vill och har en ekonomisk möjlighet att äga sitt boende, men som trivs bra i 

miljonprogramsområdet att stanna kvar istället för att flytta till en annan stadsdel. Att 

området och bostädernas skick ses över och rustas upp har nog dock minst lika stor 

betydelse för att boende ska trivas. Det krävs att problemen angrips ifrån flera 

utgångspunkter och jag tror att det kan vara en fördel om fastighetsägare och kommuner 
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samarbetar för att finna den bästa lösningen. Eftersom studien visar att 

miljonprogramsområden runt om i landet har många likheter fodras en god 

kommunikation mellan dessa områden och att arbetet sker på samma sätt för att uppnå 

bästa resultat. Genomförs detta på önskvärt vis så finns det alla möjligheter att skapa 

attraktiva boendemiljöer i miljonprogramsområden. 

5.2 Ägarlägenheter 

5.2.1 Intresset för ombildning av hyresrätter till ägarlägenheter 
Regeringens förslag på att upphäva 8-års-regeln skulle göra det möjligt att ombilda 

befintligt bostadsbestånd till ägarlägenheter. Syftet med den föreslagna reformen är att 

förenkla det enskilda ägandet på flerbostadshusfronten. De befintliga upplåtelseformerna 

av bostäder i flerbostadshus; bostadsrätt, hyresrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter 

vid nybyggnation, ger ingen möjlighet för människor att ensamma fatta beslut om enskilt 

ägande. Blir det möjligt att ombilda en del av det befintliga hyresbeståndet i 

miljonprogramsområden till ägarlägenheter ger det människor som kan och vill äga enskilt 

möjlighet att göra det, utan att behöva lämna området. Detta kan verka mot 

segregationsproblemen eftersom människor som har utbildning och arbete tenderar att ha 

ett positivt inflytande på området och skapar positiva spiraler.  

 

Trots att ägarlägenheter funnits i nyproduktion inom den svenska lagstiftningen sedan 

2009, har intresset hos både konsumenter och producenter att investera i dessa varit lågt. 

Detta kan enligt Engman, Täng och Lind grunda sig i flera orsaker; lagstiftningen är ny 

och det finns osäkerheter gällande förvaltnings- och finansieringsfrågan, reformen kom ut 

under en ostabil period för byggsektorn, samt att lagstiftningen för ägarlägenhet påminner 

alltför mycket om bostadsrätten. Ytterliggare en möjlig orsak till bristande intresse är 

utformningen på gällande regelverk, vilket begränsar ägarlägenheter till nyproduktion. 

Detta påverkar användningsområdet av upplåtelseformen eftersom ägarlägenheter inte kan 

användas som ett verktyg vid utveckling av befintligt bestånd. Det är dock svårt att avgöra 

intresset för ombildning av befintligt bostadsbestånd till ägarlägenheter utifrån detta, och 

det är uppenbart att de sakkunniga personer som intervjuats har olika bild av behovet och 

marknadsresponsen för upplåtelseformen.  
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Barbro Engman, ordförande på Hyresgästföreningen, är kritiskt mot ägarlägenheter som 

upplåtelseform och dess inverkan på hyresmarknaden. Hon menar att det sannolikt inte 

kommer att finnas något intresse bland konsumenter att investera i ägarlägenheter 

eftersom intresset av ägarlägenheter i nyproduktion har varit bristfälligt. Lagstiftningen 

tillåter även ägarlägenhetsinnehavaren att hyra ut sin bostad fritt i andra hand och bidrar 

sannolikt till en större marknad för den formen av boende. Hyresgästföreningen ser dock 

en risk med utformningen av dessa regler eftersom de anser att det saknas ett 

konsumentperspektiv. Villkoren för att uthyrning i andra hand är ofta osäkra för 

hyresgästen och att det är få människor som i första hand väljer att bo i andra hand. 

Joakim Larsson, äldre- och ytterstadsborgarråd i Stockholm och Hans Lind, professor i 

fastighetsekonomi vid KTH är dock positiva till ägarlägenheter. De menar att det inte går 

att dra några paralleller mellan intresset för ägarlägenheter i nyproduktion och ombildning 

av befintligt bestånd till ägarlägenheter, eftersom det skapas nya användningsområden. 

Larsson ser även fördelar med möjligheten för ägarlägenhetsinnehavaren att kunna hyra ut 

sin bostad. Han menar att för många människor är ett boende i andra hand är en bra 

lösning. Med dagens system är det svårt att hyra ut i andra hand och det kan vara svårt att 

få tag på den typen av lägenheter.  

5.2.2 Ägarlägenheters lämplighet i miljonprogramsområden 
Under studiens genomförande har två olika ståndpunkter uppenbarats gällande behovet av 

ägarlägenheter i miljonprogramsområden och effekten av dessa:  

 

1. Ägarlägenheter lämpar sig endast för välmående, fungerande områden. I 

miljonprogramsområden riskerar det att bidra till en ökad marknad för 

andrahandsuthyrning med okunniga och oseriösa fastighetsägare som endast vill 

tjäna pengar. Detta leder till en förstärkning av dåliga tendenser och otrygghet i 

miljonprogramsområden, som är i behov av seriösa och kunniga fastighetsägare. 

För att locka goda förebilder att stanna kvar i området krävs renovering av 

utemiljön och byggnaderna, möjligheten att äga är inte ett tillräckligt incitament 

för att stanna. (Barbro Engman och Anders Rubin) 

 

2. Möjligheten att ombilda befintligt bestånd till ägarlägenheter leder till ökad 

valfrihet för de boende i miljonprogramsområden. De som vill och kan äga sin 

bostad har valet att göra det, utan att resterande boende påverkas. Ägarlägenheter 
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är bättre lämpade för miljonprogramsområden än bostadsrätter, eftersom 

ägarformen är vanlig utomlands och eftersom stor del av invånarna har utländsk 

bakgrund känner de till upplåtelseformen. Det är nödvändigt att integrera enskilt 

ägande i dessa områden som ett steg i arbetet mot segregationsproblemen. (Joakim 

Larsson och Hans Lind) 

 

Utgångspunkterna belyser således frågan ur två olika perspektiv. Det finns naturligtvis 

risker med en lagstiftning som gör det möjligt för enskilda individer att äga och fungera 

som en hyresvärd vid andrahandsuthyrning. Människor som hyr ut sin bostad har säkert 

som motiv att tjäna pengar på andrahandsuthyrningen, men jag tror att med en tydlig 

hyreslagstiftning som reglerar hyresnivåerna och villkoren kan riskerna för oskälig hyra 

och oseriösa fastighetsägare minimeras. Jag anser istället att en lagstiftning som gör det 

möjligt för fastighetsägaren att hyra ut sin bostad är ett starkt incitament för människor 

som reser mycket eller bor på annan ort att investera i en ägarlägenhet, eftersom bostaden 

inte bara behöver innebära en kostnad när de inte nyttjar den. Sedan är ett hyreskontrakt i 

andrahand ett väldigt osäker och tillfälligt alternativ till bostad för många människor, men 

med den rådande bostadsbristen i storstäderna i Sverige kan det vara ett bra alternativ.  Jag 

tycker att det är bättre att bostäderna används, istället för att de bara står tomma när 

fastighetsägaren inte nyttjar den.  

 

I arbetet med att förbättra förutsättningarna för miljonprogramsområden och arbeta mot 

segregation krävs en kombination av flera åtgärder. Utemiljön behöver renoveras och 

möta de önskemål som finns genom att skapa attraktiva parker, barnvänliga lekplatser och 

goda kommunikationer. Fasader och balkonger bör uppfräschas och byggnaderna måste 

energieffektiviseras för att uppnå de krav som ställs på bostäder idag. Kan detta göras 

framgångsrikt kommer sannolikt miljonprogramsområdens attraktivitet och trivseln att 

öka. Att ombilda en del av hyresrättsbeståndet till ägarlägenheter och på så vis diversifiera 

stora, uniforma hyresrättsområden är också en betydelsefull åtgärd i arbetet mot 

segregation. Att det finns ett behov av att blanda upplåtelseformer i 

miljonprogramsområden framgår inte minst av att Botkyrka kommun nu gör en satsning 

tillsammans med Andelsägarbolaget, vilket ger möjlighet till enskilt ägande. Ökad 

valfrihet till enskilt ägande kan säkert vara ett incitament för att människor som anses vara 

”goda förebilder” genom deras utbildning och arbete stannar kvar i 

miljonprogramsområden, även när de får möjlighet att belåna något. Jag tror att det är 
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viktigt att se ägarlägenheter som ett verktyg i arbetet att modernisera 

miljonprogramsområden, inte som en lösning på alla problem.  

 

Fallstudien visar att reaktionerna på förslaget skiljer sig mycket mellan kommunerna.  I 

Stockholm och Göteborg ställer sig kommunen och fastighetsägarna Svenska Bostäder 

och Familjebostäder i Göteborg positiva till förslaget, med förhoppningen att det ska 

motverka segregering och öka miljonprogramsområdets attraktivitet. De är förväntansfulla 

på den eventuella reformen och ser ett behov av att integrera möjligheten till enskilt 

ägande i miljonprogramsområdena Tensta och Bergsjön. Både kommunerna och 

fastighetsägarna uppger att de sannolikt skulle pröva att ombilda en mindre del av 

hyresrättsbeståndet till ägarlägenheter för att se effekterna av det om möjlighet ges.  

 

Malmö kommun är dock väldigt kritisk till en förändrad lagstiftning och är inte intresserad 

av att ombilda en del av hyresbeståndet i Rosengård till ägarlägenheter. De uppger att 

riskerna med reformen är överhängande och att det endast leder till en ökad sektor för 

svart andrahandsuthyrning och sämre fastighetsförvaltning. Detta ledde även till beslutet 

att stoppa bolaget Skandinavisk Fastighetsfond AB:s planer att bilda Sveriges första 

ägarlägenheter i Rosengård 2009. Även om många boende i Rosengård visade intresse för 

upplåtelseformen sa kommunen nej till förslaget och det bildades bostadsrätter istället.  

 

Det är uppenbart att frågan om enskilt ägande och en förändrad lagstiftning är en ytterst 

politisk fråga. Det är möjligt att utslaget gällande ägarlägenheter i Rosengård hade blivit 

annorlunda om bolaget hade försökt inrätta ägarlägenheter i Tensta eller Bergsjön 

eftersom politikerna där initialt är positivt inställda till förslaget.  

5.3 Förvaltning 

5.3.1 Spärregeln 
Syftet med spärregeln är uppenbarligen att tillförsäkra alla deltagande fastigheter rätten att 

påverka förvaltningsbeslut. Förvaltning av anläggningar som tillgodoser flera fastigheter 

innebär underhåll genom reparationer och ibland grundligare renoveringar. Detta är 

åtgärder som ofta medför stora kostnader för deltagande fastighetsägare och det är därför 

av yttersta vikt att sådana beslut fattas på ett demokratiskt och rättvist sätt. Naturligtvis 

kan fastighetsägare tvingas acceptera beslut som fattas under stämman, även om denne har 
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problem med finansieringen eller motsätter sig beslutet. Det centrala är dock att beslutet 

fattas så att alla delägare upplever att de har inflytande över förvaltningsbeslutet. 

Spärregeln är därför ett effektivt verktyg att tillämpa för att motverka att någon delägare 

själv kan råda över besluten, även om denne är den största ägaren i anläggningen. 

Eftersom spärregeln begränsar röstetalen så att ingen delägare kan råda över mer än en 

femtedel av de totala rösterna fodras att andra deltagande fastigheter delar uppfattning för 

att få en majoritet.  

 

Spärregelns syfte och lämplighet vid blandade upplåtelseformer i samma byggnad har 

dock ifrågasatts. Under studiens genomförande har det blivit uppenbart att gällande 

förvaltningslagstiftning och i synnerhet spärregeln måste ses över och utvecklas om det 

blir möjligt att bilda ägarlägenheter i hyresfastigheter. Konsekvensen av den gällande 

begränsningsregeln innebär att den ursprungliga fastighetsägaren av hyresbeståndet mister 

möjligheten att organisera och ta enväldiga beslut gällande förvaltning av de anläggningar 

som blir gemensamt för ägarlägenhetsfastigheten och hyresfastigheten. Detta har 

majoriteten av alla intervjuade fastighetsägare som har bestånd i miljonprogramsområden 

upplevt som problematiskt, även om de är positivt inställda till ägarlägenheter i grunden. 

Fastighetsägarna markerar tydligt under intervjuerna att ett krav för att de ska våga testa 

att ombilda en del av sitt bestånd är att förvaltningslagstiftningen ses över. 

Anmärkningsvärt är att alla intervjuade fastighetsägare själva har tagit upp spärregeln som 

ett problem utan att frågan har ställts och oberoende av varandra. 

 

Fastighetsägarna ser en uppenbar risk med att förlora kontrollen över besluten som fattas 

gällande gemensamma anläggningarna, både utifrån sitt perspektiv som fastighetsägare, 

men även med hänsyn till byggnadens bästa. Eftersom fastighetsägarna som har 

intervjuats i denna studie har stora fastighetsbestånd och lång erfarenhet av 

fastighetsförvaltning önskar de att behålla rollen som organisatör över förvaltningen och 

att enväldigt kunna fatta beslut av ekonomisk karaktär, även efter en ombildning.  

 

Under intervjuerna med personer som arbetar med dessa frågor blev det uppenbart att 

lagstiftningen även måste ta hänsyn till ägarlägenhetsinnehavaren. Även om de 

intervjuade hade olika idéer och metoder för hur ägarlägenhetsinnehavarens intresse skulle 

bejakas så grundade sig alla förslag i att det måste finnas en form av minoritetsperspektiv 

vid en ny lagstiftning. Ägarlägenhetsinnehavarna måste också ha rätt och möjlighet till att 
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påverka besluten som rör deras bostad, men bör kunna lösas på ett annat sätt än att 

tillämpa spärregeln.  

5.3.2 Förslag på utformning av förvaltningslagstiftningen 
Det är av yttersta vikt att förvaltningslagstiftningen utvecklas så att den kan tillämpas när 

en byggnad innefattar flera olika upplåtelseformer. Om denna fråga inte behandlas så att 

det skapas ett effektivt och tydligt regelverk så kommer sannolikt både konsumenter, 

producenter och fastighetsägare känna sig otrygga i att gå in i en ombildningsprocess. 

Utifrån intervjuer med människor som arbetar med förvaltning och fastighetsfrågor har det 

uppenbarats två olika förslag på hur en utformning av förvaltningslagstiftningen bör se ut: 

 

1. Utforma en egen ägarförening för delägare i GA:n som innehar en ägarlägenhet. 

Ägarföreningen utgör då en juridisk person som kan förhandla med 

hyresfastighetsbolaget som äger det övriga beståndet. 

2. Utveckla väsentlighetskravet så att det kan tillämpas vid bestämmande av 

omfattningen av förvaltningsåtgärder av GA:n. 

 

Utifrån dessa två förslag på möjlig utformning av förvaltningslagstiftningen är det 

uppenbart att syftet är att skapa en beslutsstruktur som leder till en effektiv förvaltning av 

gemensamma anläggningar. Tillvägagångssättet på hur detta ska uppnås skiljer sig dock 

åt. 

 

Det första förslaget, att låta ägarlägenhetsinnehavarna bilda en ägarförening, som 

komplement till samfällighetsföreningen. Detta skapar en möjlighet för 

ägarlägenhetsinnehavarna att förmedla sina åsikter i form av en juridisk person och 

ägarlägenhetsinnehavarna får ett högre inflytande i förvaltningsbesluten än om de agerar 

ensamma. Det finns dock risker med denna lösning. Att bilda flera föreningar kan bli 

otydligt för medlemmarna och gränssnittet för vilka frågor som behandlas vid vilken 

stämma kan skapa förvirring bland styrelsemedlemmarna och de boende. Jag tror att det är 

viktigt att skapa ett så pass enkelt och tydligt system som möjligt för att få en fungerande 

lagstiftning som alla förstår.    

 

Att tillämpa väsentlighetskravet för att reglera omfattningen av förvaltningsåtgärder tror 

jag är en bra lösning. Vid en bedömning av vilken förvaltningsåtgärd som ska göras på 
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den gemensamma anläggningen bör hänsyn tas till den ekonomiska konsekvensen i 

förhållande till den långsiktiga hållbarheten av åtgärden. På så vis tror jag att det fattas 

effektiva förvaltningsbeslut, samtidigt som det tas hänsyn till både enskilda och 

gemensamma intressen. För att underlätta för delägaren att göra dessa bedömningar ska 

det vara möjligt att köpa tjänster av människor med utbildning som kan avgöra frågan. Jag 

anser dock att väsentlighetsvillkoret vid dessa beslut ska vara dispositiv, så att om 

ägarlägenhetsinnehavarna och ägaren av hyresdelen är överens om ett beslut så behöver 

väsentlighetskravet inte prövas.    

 

Jag tror att det viktigaste är att skapa en tydlig lagstiftning med klara riktlinjer gällande 

ansvarsfördelningen mellan ägarlägenhetsinnehavarna och ägaren av den ursprungliga 

hyresfastigheten. Lagstiftningen måste tillgodose att alla delägarfastigheter upplever att de 

är delaktiga i förvaltningsbesluten och att både allmänna och enskilda intressen 

tillgodoses. Om det uppstår en tvist mellan ägarlägenhetsinnehavaren och den 

ursprungliga ägaren ska frågan avgöras i mark- och miljödomstolen. Jag tycker dock att 

det är viktigt att i så hög utsträckning som möjligt få till en överenskommelse mellan 

parterna, både ur ett ekonomiskt perspektiv, men framförallt p.g.a. att de bor så nära 

varandra.   

 5.4 Rekommendationer  
Efter att ha genomfört denna studie så är min uppfattning att ägarlägenheter och 

möjligheten till enskilt ägande kan vara ett bra verktyg i arbetet med att utveckla 

miljonprogramsområden och vara ett bra komplement till ägande av 

bostadsrättsfastigheter. Bostadsrätt, som är den vanligaste ägandeformen i flerbostadshus i 

Sverige innebär ett kooperativt ägande vilket är unikt för Sverige. Majoriteten av 

människor som bor i miljonprogramsområden har utländsk bakgrund kan uppleva det 

främmande med att äga kollektivt. Bostadsrätten är inte idealisk med 

miljonprogramsområdens förutsättningar och det kan finnas ett behov av en 

kompletterande upplåtelseform för att möta de önskemål som finns där. Syftet är att öka 

valfriheten för konsumenterna och eftersom det inte krävs en kvalificerad majoritet för att 

ombilda hyresrätter till ägarlägenheter, så ökas individens inflytande över sin egen bostad, 

utan att övriga hyresgäster påverkas. 
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För att reformen ska utformas på bästa sätt bör utredningen dock reflektera över vilka 

argument kommunerna och de sakkunniga som ställt sig kritiska till förslaget har och väga 

in det vid lagstiftningen. Kommuner och fastighetsägare som har bostadsbestånd som 

uppfördes under miljonprogrammet bör även samarbeta och bemöta problemfrågor i dessa 

områden på ett enat vis. Studien har visat att trots att miljonprogramsområdena skiljer sig 

geografiskt arbetar samtliga kommuner och fastighetsägare med samma problem. Ett 

samarbete mellan fastighetsägare och kommunerna i olika delar av Sverige skulle gynna 

både den egna kommunen och fastighetsbeståndet, men även samhället i stort.  

 

Fallstudien påvisade att genomförandefrågor av denna karaktär i stor utsträckning beror på 

kommunens inställning och åsikterna hos de förtroendevalda som verkar i kommunen. 

Detta var en överraskning för mig. Invånarna i kommunerna har naturligtvis möjlighet att 

påverka beslut genom att vid val rösta på personer som de känner störst förtroende för och 

arbetar med frågor som är viktiga för individen, men jag är förvånad över att 

ställningstagandet skiljer sig så pass mycket mellan kommunerna. För att reformen ska få 

den önskade effekten fodras att fastighetsägare är villiga att ombilda en del av sitt bestånd 

och att kommunen inte sätter stopp för sådana planer. Utredningen måste se över riskerna 

med förslaget och arbeta fram en lagstiftning som tillgodoser både enskilda och 

gemensamma intressen. 

 

Att förvaltningslagstiftningen måste ses över för att få en tydlig ansvarsfördelning och 

effektiva förvaltningsbeslut är uppenbart. Detta anser jag uppnås bäst genom att upphäva 

spärregeln och inrättar en ny form av bestämmelse som syftar till att trygga de enskilda 

såväl som de allmänna intressena. Om förvaltningslagstiftningen inte ses över finns det en 

överhängande risk att ägarna av hyresfastigheter inte kommer våga upplåta ägarlägenheter 

i sitt bestånd eftersom de upplever att de mister möjligheten att organisera förvaltningen 

av gemensamma anläggningar.  Detta är centralt för att reformen ska få den önskade 

effekten och ändamålet med reformen inte ska försummas genom att aktörer inte vågar 

ombilda en del av det befintliga beståndet. 

 

Min rekommendation är att utveckla väsentlighetsvillkoret enligt den modell som Täng 

förespråkar. Väsentlighetsvillkoret bör kunna reglera förvaltningsbesluten som fattas så att 

åtgärderna blir ekonomiskt försvarbara och långsiktigt hållbara, utan att någon av 

deltagande fastighetsägare känner sig orättvist behandlad. Det vore även bra om 



 65

tjänstemän, exempelvis från LM, får utbildning i hur dessa avvägningar bör göras och på 

så vis utforma en form av praxis som kan vara till hjälp när fastighetsägarna är osäkra. Jag 

anser dock att bestämmelsen gällande väsentlighetskravet bör vara dispositivt så att om 

parterna är överens så kan det förbigås.  

 

När en överenskommelse inte nås och någon deltagande fastighet upplever att 

förvaltningsbesluten gällande de gemensamma anläggningarna är oskäliga måste det 

finnas ett tydligt system där denne får sin talan hörd. Detta är viktigt för att alla ska känna 

sig rättvist behandlade och ha möjlighet att delge sin ståndpunkt och sina argument. Detta 

bör göras i Mark- och Miljödomstolen eftersom de normalt handlägger ärenden som 

förskrivs i FBL.  Det ska även vara möjligt att överklaga till Mark- och 

Miljööverdomstolen.  

5.4.1 Vidare forskning 
Under arbetets genomförande har vissa frågeställningar dykt upp som kan vara av intresse 

att utreda vidare, men som inte varit möjlig att behandla i denna rapport. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur boende i miljonprogramsområden upplever sin 

boendesituation och vilken kunskap och intresse de har för ägarlägenheter. Detta skulle 

kunna undersökas genom intervjuer och frågeformulär som skickas till de boende.  

 

Ytterligare en intressant fråga är vilken effekt den nyetablerade ”andelsägarmetoden” har 

för intresset av ägarlägenheter. Kan behovet av enskilt ägande uppfyllas genom detta 

tillvägagångssätt, eller uppfyller ägarlägenheter och andelsägarlägenheter olika syften?  

 

Slutligen vore det naturligtvis intressant att följa upp vilka konsekvenser ombildning av 

befintligt bostadsbestånd till ägarlägenheter fått efter att reformen etablerats (förutsatt att 

den införs), samt utvärdera förvaltningslagstiftningen till följd av detta.  
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IIII Intervjumall till kommuner 
Miljonprogramsområden 

- Vilka karaktärsdrag anser du utmärker områden som byggdes under 

miljonprogrammet? 

- Hur upplever du boendesituationen i Rosengård/Tensta/Bergsjön i dagsläget?  

- Vilka utmaningar arbetar ni i kommunen med i Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

- Vilket skick bedömer du att det befintliga bostadsbeståndet har i 

Rosengård/Tensta/Bergsjön?    

Ägarlägenheter 

- Vad är din generella åsikt om ägarlägenheter? 

- Har du någon erfarenhet om ägarlägenheter? 

- Vad anser du om förslaget att upphäva ”8 årsregeln” vilket skulle göra det möjligt att 

inrätta ägarlägenheter även i det befintliga beståndet? 

- Vilka fördelar ser du med en sådan lagstiftning? 

- Vilka risker ser du med en sådan lagstiftning? 

- Tror du att det skulle lämpa sig väl att ombilda befintligt bostadsbestånd till 

ägarlägenheter i Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

- Upplever du att det finns intresse bland de boende att köpa sin bostad i form av 

ägarlägenheter i Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

- Vilka risker ser du med ombildning av det befintliga beståndet till ägarlägenheter i 

Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

- Vilka fördelar tror du att det finns med möjligheten att ombilda det befintliga 

beståndet till ägarlägenheter i Rosengård/Tensta/Bergsjön?  

- Vilka områden/köpare tror du att ägarlägenheter lämpar sig bäst för? 

Förvaltning 

- Hur tror du att samfällighetsföreningarna kommer att fungera vid blandade 

upplåtelseformer i samma fastighet?  

- Lagstiftningen tillåter en fastighetsägare att ha max 20 % av rösterna vid omröstning 

av ekonomisk karaktär enligt andelstalsmetoden. Lämpar sig denna regel vid blandade 

upplåtelseformer, exempelvis ägarlägenheter och hyresrätter? 

- Alla fastigheter som har nytta av en GA måste ingår i samfällighetsföreningen som 

förvaltar denna. Ser du någon problematik med detta?   

- Behövs lagstiftningen ändras? Hur?   
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V Intervjumall fastighetsägare 
Miljonprogramsområden 

- Vilka karaktärsdrag anser ni utmärker områden som byggdes under 

miljonprogrammet? 

- Vilka problem upplever ni att det finns i Rosengård/Tensta/Bergsjön dag? 

- Hur upplever ni att boendesituationen ser ut i Rosengård/Tensta/Bergsjön i dagsläget?  

- Vilket skick bedömer ni att det befintliga bostadsbeståndet i 

Rosengård/Tensta/Bergsjön har idag?  

- Vilket skick upplever du att Wallenstams bestånd i Bergsjön har i dagsläget?  

- Har ni några vakanser i ert bestånd i Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

Ägarlägenheter 

- Har ni någon tidigare erfarenhet om ägarlägenheter? 

- Vilka områden/köpare tror du att ägarlägenheter lämpar sig bäst för? 

- Vad anser ni om förslaget att upphäva ”8 årsregeln” vilket skulle göra det möjligt att 

ombilda befintligt bestånd till ägarlägenheter? 

- Vilka fördelar ser ni med en sådan lagstiftning? 

- Vilka risker ser ni med en sådan lagstiftning? 

- Tror ni att möjligheten att ombilda befintligt bestånd till ägarlägenheter lämpar sig i 

Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

-  Tror ni att det finns intresse bland de boende i Rosengård/Tensta/Bergsjön att köpa 

sin bostad i form av ägarlägenheter? 

- Skulle MKB Fastigheter AB/Svenska Bostäder/Familjebostäder överväga att ombilda 

en del av sitt bostadsbestånd i Rosengård/Tensta/Bergsjön till ägarlägenheter? 

- Vilka risker ser du med ombildning av det befintliga bostadsbeståndet till 

ägarlägenheter i Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

- Vilka fördelar tror ni att det finns med möjligheten att ombilda det befintliga 

beståndet till ägarlägenheter i Rosengård/Tensta/Bergsjön? 

Förvaltning 

- De gemensamma anläggningarna förvaltas av en samfällighet där 

ägarlägenhetsinnehavarna och innehavaren av ”hyresdelen” deltar. Hur tror ni att 

samfällighetsföreningarna kommer att fungera?  



 82

- Lagstiftningen tillåter en fastighetsägare att ha max 20 % av rösterna vid omröstning 

av ekonomisk karaktär enligt andelstalsmetoden. Lämpar sig denna regel vid blandade 

upplåtelseformer, exempelvis ägarlägenheter och hyresrätter? 

- Ser ni några andra svårigheter med gällande förvaltningslagstiftningen? 

- Vill ni tillägga något? 

 


