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I Sverige idag byggs alltfler gröna bostadsrättshus. Detta ökar kravet på tekniskt kunnande 

hos bostadsrättsföreningen för att kunna underhålla och förvalta de tekniska komponenterna i 

fastigheten. För att möta det ökade kravet krävs det en förändring av fastighetsförvaltningen 

som den ser ut idag. Uppsatsen undersöker två metoder för detta; ett utökat förvaltningsansvar 

hos byggherren samt en auktorisation av förvaltare av gröna hus.  

 

För byggherrar vilka vill bibehålla en seriös profil finns klara fördelar med att ha ett utökat 

förvaltningsansvar, detta ger dem incitament att bygga huset mer långsiktigt samt att det ger 

en lägre risk för deras köpare i och med att det ger en bättre relation med 

bostadsrättsföreningen.  

 

Bostadsrättsföreningar styrs av en styrelse med boenden i föreningen. Dessa personer agerar 

inte alltid efter vad som är bäst för bostadsrättsföreningen utan styrs ibland utav 

egenintressen. Detta gör att det finns ett behov att skapa en högre auktoritet hos förvaltaren, 

en auktorisation av densamme skulle öka förtroende hos styrelsen och i slutändan ge en mer 

långsiktigt bättre förvaltning av huset. Det finns även ett behov av att göra 

förvaltningstjänsten heltäckande, detta gör att förvaltarens intressen bättre kommer stämma 

överens med bostadsrättsföreningens. 

 

För samhället i stort finns det ett behov att få förvaltningen av bostadsrättshus att fungera. 

Bostadsrätt är en av de största boendeformerna i Sverige och det finns många ekonomiska 

risker relaterade med boendeformen. Att då lagstifta om förvaltningen skulle minska riskerna 

för många medborgare i Sverige. Lagen bör vara utformad så att båda metoderna inkluderas, 

att byggherren har ett förvaltningsansvar och att en förvaltare av gröna bostadsrättshus måste 

vara en auktorisad förvaltare av gröna hus.  
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In Sweden today more and more green condominiums are built. This increases the demand of 

technical knowledge of the housing cooperative to be able run the maintenance and operations 

of technical components of the house. To meet the increased demand a change is needed in 

the property management as it is today. This thesis looks at the methods of improving the 

property management; a prolonged maintenance and operations responsibility for the 

contractor and an authorisation of property managers of green houses. 

 

For developers who want to maintain a reputable profile there are clear advantages to having 

prolonged management responsibilities, this gives them an incentive to build the house more 

long-term and that they represent a lower risk to their buyers, in that it gives a better 

relationship with the housing association. 

 

A board governs Housing Associations with members of the association. These people are not 

always acting in the best interest of the housing association but instead sometimes out of self-

interest. This means that there is a need to create a higher authority of the property manager, 

an authorization by him would increase the authority of the board and ultimately provide a 

more long-term and improved property management of the house. There is also a need to 

make the property management a wide-ranging management service, this will make the 

manager's interests better match the interests of condominium association. 

 

For society at large, there is a need to have the management of multi-family housing to work. 

Cooperative housing is one of the most common forms of housing in Sweden and there are 

many economic risks associated with the housing form. To regulate the management would 

reduce the risks of many citizens in Sweden. The law should be designed in a way that 
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includes both methods, the constructor have a prolonged maintenance and operation 

responsibility and that the property manager needs to be authorized as a property manager of 

green houses.  
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1. Introduktion 

1.1	  Bakgrund	  

Efterfrågan för att bygga hus vilka är miljövänliga ökar och kravet höjs på tekniskt kunnande 

hos den som förvaltar.  I Sverige är en av de tre vanligaste ägandeformerna för privata 

flerbostadshus bostadsrättförening. I bostadsrättsföreningen är det de boende vilka äger huset 

och som har bestämmanderätt över fastighetsförvaltningen, vilket kan betyda att de inte har 

den tekniska kompetensen som krävs för att fatta rätt beslut om förvaltningen. Detta leder till 

att det kan finnas ett behov att göra reformer inom fastighetsförvaltningen för att kunna möta 

detta ökade behov av tekniskt kunnande. Uppsatsen undersöker, förutsatt att en ambition finns 

av att kontinuerligt granska energiförbrukningen eller miljöklassningen av byggnaden, vilken 

av två metoder för att förändra fastighetsförvaltning som är mest optimal sett ur 

bostadsrättsföreningens perspektiv: ett förlängt förvaltningsansvar hos byggherren eller en 

auktorisation av fastighetsförvaltare. 

1.2	  Syfte	  och	  avgränsningar	  

Syftet med denna masteruppsats är att med hjälp av kontraktsteoretiska modeller undersöka 

vilken metod som är bäst för att säkerställa fastighetsförvaltningen av gröna bostadsrättshus. 

 

Uppsatsen utgår från att det i bostadsrättsföreningarna finns en ambition att kontinuerligt 

utvärdera energiförbrukningen eller miljöklassningen av huset.  

 

De metoder som ska undersökas är ett utökat ansvar för byggherren samt att införa en 

auktorisation av förvaltare av gröna hus.  

 

Uppsatsen kommer endast att behandla förvaltning av privatbostadsrättfastigheter. Vad som 

menas med fastighet i denna uppsats är fastighet som i byggnad, inte mark som i juridisk 

mening. Med miljövänliga hus syftas fastigheter vilka har låg energiförbrukning eller är 

klassificerade som gröna hus enligt LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen eller är ett 

passivhus men då Miljöbyggnad är den vanligaste klassificeringen på bostadsrättshus i 

Sverige kommer främst den att behandlas.  
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1.3	  Metod	  

Uppsatsen kommer att ha en deskriptiv tillvägagångssätt och förklara ett avgränsat problem 

med hjälp av en undersökningsdesign vilket en baserad på intervjuer och litteraturstudier.   

  

Som förberedelse till uppsatsens teoretiska del kommer information att hämtas från artiklar, 

böcker och avhandlingar. För att undersöka hur branschen ser på de föreslagna metoderna 

kommer information att hämtas från intervjuer med representanter från företag vilka bygger 

fastigheter och företag vilka förvaltar fastigheter.  

 

Forskare vid KTH och Malmö Högskola samt olika aktörer inom byggbranschen kommer att 

intervjuas för att beskriva dagsläget och vilka problem som finns idag. 

1.4	  Disposition	  

Uppsatsen är uppdelad i följande fem avsnitt; 

• Teoretisk bakgrund med på fakta om bostadsrätter och fokus på kontraktsteoretisk 

tillämpning på problematiken med förvaltningen av gröna hus idag 

• Principiell beskrivning av gröna hus och de två metoderna utökat förvaltningsansvar 

hos byggherren och auktorisation av förvaltare av gröna hus 

• Resultat från intervjuer med representanter från både bygg- och 

fastighetsförvaltningsföretag 

• Analys av resultat av intervjuer och de kontraktsteoretiska tillämpningarna och 

rekommendation på hur metoderna bör implementeras 

• Avslutning och förslag på vidare forskning 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1	  Ägandeformen	  bostadsrätts	  och	  bostadsrättsförening	  	  

I Sverige är de tre typerna av ägare till hyreshus bostadsrättsföreningar, allmännyttiga 

bostadsföretag samt enskilda ägare såsom fysiska personer, börsbolag och stiftelser 

(Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2008). I detta avsnitt kommer ägandeformen 

bostadsrättsförening att behandlas med hjälp av Bostadsrättslagen.  

 

Enligt 1§ bostadsrättslagen definieras en bostadsrättsförening som en ekonomisk förening 

som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt (Notisum, 

2013). En bostadsrättsförening skall vara registrerad. Lagen säger därefter i 2§ att det måste 

finnas minst 3 medlemmar i föreningen samt ha en styrelse och en revisor. 4§ säger att 

upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan 

tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt. En upplåtelse 

med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus.   

 

Då en bostadsrätts köps så får den boende i egentlig mening inte äganderätt till sin lägenhet 

utan ett medlemskap i bostadsrättsföreningen och nyttjanderätt till lägenheten (Hansson, 

2012). I bostadsrättsföreningen utses en styrelse av medlemmarna vilken har bestämmanderätt 

över tillgångarna i föreningen. Ansvarsfördelningen i föreningen fastställs med stadgar, det är 

dessa stadgar vilka bestämmer ansvarsfördelningen för förvaltningen av de gemensamma 

utrymmena i fastigheten, såsom trapphus, vattenstammar och fasader.  

2.2	  Fastighetsförvaltning	  i	  bostadsrättsföreningar	  

Fastighetsförvaltning är en tvärvetenskap där förvaltare måste ha ett kunnande inom ekonomi, 

juridik, teknik och kundvård (Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2008). För att ta 

hand om den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastighet kan 

fastighetsförvaltningstjänster beställas av bostadsrättsföreningen. Beroende på föreningens 

storlek så varierar omfattning av tjänsterna, från att ha hand om trappstädningen till att 

projektera stora ombyggnationer.  
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Förvaltaren har en rådgivande funktion för bostadsrättsföreningen (Fastighetsekonomisk 

analys och fastighetsrätt, 2008). Detta innebär att styrelsen kan fatta beslut vilka inte är i linje 

med vad som är bäst för underhållet av fastigheten. Underhållet kan därmed bli eftersatt och 

när det handlar om tekniskt komplicerade lösningar kan det vara kritiskt för dess funktion att 

de underhålls kontinuerligt och på rätt sätt. Som tidigare nämnt har föreningen stadgar vilka 

visar på ansvarsfördelningen i föreningen men för att helt försäkra sig om att den långsiktiga 

förvaltningen av fastigheten kommer att skötas så finns så kallade underhållsplaner där 

framtida underhåll och investeringar bestäms (Hansson, 2012). 

 

Fastighetsförvaltning – en internationell utblick 
 
Att ett flerfamiljshus ägs av en bostadsrättsförening är en ägandeform som är unik för 

Sverige, Norge, Danmark och Finland även om utformningen ser olika ut för länderna (Köpa 

Bostad, 2013). Den ägandeform som dominerar i världen liknar det vi i Sverige kallar för 

ägandelägenhet där den boende i fastigheten äger sin lägenhet, likt ett radhus på höjden, 

istället för att den boende äger en del i en bostadsrättsförening (Hansson, 2012). Det finns två 

sorters av ägarlägenheter, dualistiska och monistiska. Den monistiska liknar den svenska 

bostadsrätten där alla boende äger fastigheten tillsammans och varje boende ansvarar för sin 

lägenhet, den dualistiska liknar det vi kallar ägarlägenhet här i Sverige där fastigheten är en 

tredimensionell fastighet där den boende äger sin lägenhet. I dualistiska ägarlägenheter har 

den boende har i större utsträckning bestämmanderätt över sin bostads, till exempel så 

behöver andrahandsuthyrning inte godkännas av en styrelse. Dock finns det klara likheter 

mellan ägandeformerna när det kommer till förvaltningen av de gemensamma ytorna i 

fastigheten. I båda fallen finns en förening vilken är ytterst ansvarig föreningens verksamhet 

och det är denna förening som har ansvaret om förvaltningen av de gemensamma ytorna 

(Paulsson, 2007).       

 

I Australien är ägarlägenheter, Strata title scheme, en dominerande boendeform i 

flerfamiljshus (Hansson, 2012). De boende i ägarlägenheter ingår, likt i Sverige, i en 

ägarförening. Denna förening knyter samman de boende, och det är föreningen som 

tillsammans sätter upp stadgar vilka reglerar till exempel hur de gemensamma ytorna ska 

skötas. Förvaltningen av fastigheten sköts oftast av en kommitté inom ägarföreningen, denna 

kommitté beslutar om underhållet och det administrativa såsom avier till avgifter. Det är även 
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vanligt att ägarföreningen anställer en professionell extern förvaltare då det administrativa 

arbetet inom föreningen kan bli alltför omfattande för de boende i föreningen, detta liknar de 

förvaltare vi i Sverige har som förvaltar bostadsrätter. 

 

Ägarföreningarna i Australien handskas liksom bostadsrättsföreningen i Sverige med 

inkompetens hos de beslutsfattande medlemmarna i styrelserna (Hansson, 2012). I Australien 

finns det vissa försäkringar som ägarföreningarna är tvingade att teckna, dessa försäkrar de 

boende mot stora finansiella bakslag som kan drabba alla boende om det är någon i styrelsen 

som fattar ett felaktigt beslut.  

 

Även i Tyskland finns det en form av ägarlägenheter, Wohnungseigentum, vilken gör det 

möjligt för personer att äga en del av ett flerfamiljshus (Paulsson, 2007). Liksom i Australien 

är medlemmarna i ägarföreningen tvingade av lag att teckna försäkringar och har tillsammans 

ansvar för de gemensamma ytorna i fastigheten.  

 

Ett exempel från Kina 
 
I Kina pågår just nu ett projekt ”Eco city” där det bland annat undersöks hur byggherren kan 

ansvara för fastighetsförvaltningen när konstruktionen är klar. En doktorand med kopplingar 

till projektet har intervjuats, se bilaga 2, och i detta avsnitt sammanställs denna. 

 

Några av de fördelar som finns med att låta byggherren ha ett förvaltningsansvar är att 

förvaltningen kan integreras tidigt i byggprocessen genom att tas med redan på 

planeringsstadiet samt att informationsövergången mellan konstruktör och förvaltare blir mer 

effektiv om kompetensen stannar inom samma företagskoncern. Detta skulle i slutändan ge en 

bättre fastighetsförvaltning då ingen information skulle gå förlorad i och med att kompetensen 

stannar inom samma företag. De nackdelar som finns med att låta byggherren ha ett utökat 

förvaltningsansvar är främst de ökade initiala kostnader för projektet vilket är ett risktagande 

då metoden inte är beprövad ännu och det inte är säkert om fastighetsförvaltningen faktiskt 

sköts bättre.  
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2.3	  Bostadsrättslägenheter	  idag	  och	  att	  köpa	  nyproduktion	  

Det finns idag cirka 4,5 miljoner bostäder i Sverige (Boverket, 2013). Av dessa 4,5 miljoner 

bostäder fanns det år 2011 fanns det ungefär 900 000 bostadsrättslägenheter 

(Fastighetstidningen, 2011). Dessa lägenheter är uppdelade i cirka 26 000 

bostadsrättsföreningar där runt 20 000 föreningar är aktiva (Bo Bättre, 2013). Idag byggs det 

ungefär 5000 nya bostadsrättslägenheter per år (SVD, 2012). Hur många av dessa som är 

byggda med intentionen att vara energisnåla eller har någon miljöklassningen finns ingen 

statistik på, men många byggherrar har idag en miljöprofil och bygger därför många projekt 

med ett uttalat miljötänk. 

 

De stora aktörerna inom nybyggnation har liknande förfaranden gällande processen med att 

köpa bostadsrätt. Nedan visas en schematisk bild över köpprocessen från hämtad från 

byggföretaget Besqab.  

 

Vid tecknandet av bokningsavtalet så betalar köparna en bokningsavgift men det är först vid 

tecknandet av förhandsavtalet som köparen är bunden att köpa lägenheten. Vid 

upplåtelseavtalet så har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan tagits i beaktning och 

föreningen är registrerad hos Bolagsverket (Peab, 2013). Det är vid upplåtelseavtalet som 

byggherren lämnar över ansvaret för fastigheten till köparna.  

 

Köparna kommer in i byggprocessen vid olika tidpunkter beroende på när hur tidigt säljstarten 

är och hur snabbt lägenheterna blir sålda. Köparna, och i och med detta de framtida boende, 

har ingenting att göra med själva utformningen av huset mer än några få inredningsval såsom 

BILD	  1:SCHEMATISK	  BILD	  ÖVER	  KÖPPOCESSEN	  AV	  NYBYGGNATION	  (BESQAB,	  2013) 
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till exempel kakel och färg på köksluckorna, köparna har inte heller någon större insyn i 

själva byggprocessen än några enstaka byggarbetsplatsbesök.  

 

Efter överlämnandet är det olika för olika byggherrar hur mycket de har med fastigheten att 

göra, dock har alla erbjudande en garantitid där de ansvarar för att åtgärda de fel och brister 

som kan uppkomma. Vissa företag, som HSB, har själva hand om förvaltningen i ett visst 

antal år efter överlämnandet medan andra låter föreningen själva ansvara för att välja externa 

förvaltarbolag.      

2.4	  Principiell	  beskrivning	  
I detta avsnitt kommer först en beskrivning av miljöcertifiering av fastigheter och därefter en 

beskrivning de två metoderna för att säkerställa fastighetsförvaltningen. Avsnittet har sin 

utgångspunkt utifrån hur det ser ut i nuläget och vilka eventuella förändringar som kan vara 

nödvändiga för att få metoderna att fungera optimalt.  

2.4.1	  	  Miljöcertifiering	  av	  fastigheter	  

2.4.1.1	  Gröna	  hus	  
Fastighetssektorn står för en stor del av energiförbrukningen i Sverige, främst på grund av 

höga uppvärmningskostnader (Lind, 2009). Detta har lett till en ökad efterfrågan efter 

fastigheter som har låg energiförbrukning eller vilka är miljöklassade. Olika certifieringar har 

tagits fram men detta avsnitt ska dock främst behandla miljöklassningssystemet Miljöbyggnad 

då det är den vanligaste klassningen av flerfamiljshus är i Sverige (Öhrling, 2013).  

 

När en fastighet miljöcertifieras görs en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar 

fastigheten är (SGBC, 2012). I många fall väljer byggherrar eller fastighetsägare att 

miljöcertifiera sin byggnad för att detta går i linje med den miljöpolicy som företaget har samt 

att många bostadsspekulanter idag är miljömedvetna och ser en certifiering som ett attraktivt 

attribut hos potentiella bostäder (Yao, 2013).  

 

Som tidigare nämnt ger en kontinuerlig granskning av husets miljöklassning eller 

energiförbrukning incitament för bostadsrättsföreningen att underhålla de tekniska 

lösningarna i huset. Om huset förlora grad i klassningen, till exempel att i 

certifieringsklassningen Miljöbyggnad gå från Silver till brons, skulle detta kunna resultera i 
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ett lägre marknadsvärde och bortfall av potentiella lägenhetsköpare. Därför är det viktigt att 

uppföljningar av hur huset förvaltas görs med kontinuerliga mellanrum. 
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2.4.1.2	  En	  jämförelse	  av	  miljöklassningssystemen	  
Nedanstående bild sammanfattar likheter och skillnader mellan de i Sverige använda olika 

miljöcertifieringsmetoderna LEED, BREEAM, EU Greenbuilding, Miljöbyggnad, Passivhus 

och Svanen. LEED och BREEAM är de två system som är mest omfattande då de täcker både 

produktion och användningstiden efteråt. Miljöbyggnad är inte lika omfattande vilket kan 

vara en av anledningarna till att det är det mest använda systemet för klassificering av 

bostadshus i Sverige. Idag finns ingen gemensamt metod för miljöklassning av byggnad i 

Sverige (Samhällsbyggare nr 1, 2009). Det finns inget solklart svar på vad valet av 

klassificeringsmetod grundar sig på, i många fall väljs den metod vilken ger högst betyg eller 

är den populäraste metoden i det lands var ens investerare är verksamma, eller vilken som är 

billigast.  

Miljöbyggnad 
 

BILD	  3:	  SAMMANFATTNING	  AV	  MILJÖKLASSNINGSSYSTEMEN	  (SKANSKA,	  2012) 
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Bygga-Bo-Dialogen har tagit fram ett svenskt system som främst fokuserar på energi, 

innemiljö och kemiska ämnen ( Lind et al 2009, sid 108-109). Dessa tre nyckelområden delas 

in i mindre områden vilka poängsätts och bygganden får en miljöklass från Klassad, Brons, 

Silver och Guld. Brons innebär att byggnaden uppfyller dagens krav men om byggnaden 

endast uppnår Klassad innebär det att byggnaden inte uppfyller alla de byggregler som ställs 

idag. För att uppnå miljöklass Guld krävs att alla krav är på minst silver nivå och hälften av 

kraven är på guldnivå. 

2.4.2	  De	  olika	  miljöklassningssystemen	  och	  fastighetsförvaltning	  
För att få en överblick över hur de olika miljöklassningssystemen och fastighetsförvaltning är 

sammankopplade har en representant med erfarenhet av miljöklassningsfrågor inom 

byggbranschen har intervjuats, se bilaga 1. 

 

Det behövs en kontinuerlig uppföljning av miljöklassningen för att ge 

bostadsrättsföreningarna incitament att förvalta huset optimalt, det bara är Miljöbyggnad som 

har en uppföljning av miljöklassningen och denna sker vart tionde år. Dock har både 

BREEAM och LEED särskilda system för certifiering av befintliga byggnaders drift. Både 

BREEAM och LEED har certifiering av driften av fastigheter, dock används detta mest i 

kontorshus och väldigt sällan i bostadshus då den proceduren är relativt omfattande.  

 

I framtiden kommer miljöklassningar att bli allt viktigare då det sprider sig och företag vill 

inte stå utanför, vissa företag som JM har till och med tagit fram en egen energimärkning. 

Den nackdel som finns så många olika klassificeringssystem är att det är svårt att göra dem 

kända bland bostadsrättsköpare, även om det finns klara fördelar med att konkurrensen mellan 

systemen gör att de tvingas utvecklas. Det är svårt att få ett gemensamt system då de stora 

aktörerna har valt att satsa på olika system, dock är LEED mest spritt i världen och BREEAM 

störst i Europa och då Miljöbyggnad endast finns i Sverige är systemet inte så attraktivt för 

utländska investerare. Detta kommer att leda till en likriktning mot de två stora systemen 

LEED och BREEAM.  

2.4.3	  Utökat	  förvaltningsansvar	  för	  byggherren	  
Utökat ansvar för byggherren handlar om att efter överlämnandet av den nybyggda 

fastigheten till bostadsrättsföreningen så förbinder sig byggherren att ha hand om 
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förvaltningen i ett fixt antal år framöver. Då det idag i Sverige är svårt att hitta exempel på 

byggherrar som använder sig av ett förvaltningsansvar kommer detta avsnitt att behandla hur 

det ser ut utanför Sverige samt så kommer Offentlig Privat Samverkan, OPS, att diskuteras.  

 

OPS 
 

Att koppla ihop konstruktionen med förvaltningen av fastigheten är något som härstammar 

från den icke-vinststyrda offentliga sektorn (Lind et al, 2009).  Där används i vissa projekt 

entreprenadformen Offentlig Privat Samverkan, OPS, vilken betyder att en privat aktör har 

ansvar för att bygga och förvalta en offentlig inrättning (Lind, 2012). Ett exempel på OPS är 

Nya Karolinska Sjukhuset där bland annat Skanska bygger och har ett kontrakterat 

förvaltningsansvar efter överlämnandet. Enligt Lind och Borg (2010) så finns det tre 

huvudanledningar till att den offentliga sektorn gick från att upphandla konstruktion och 

förvaltning separat till att upphandla tjänsterna tillsammans, dessa är; 

 

• Den finansiella aspekten: Finansiering är lättare att få för en årlig hyra än en stor 

initial investeringssumma.  

• Riskfördelningen: Då det i tidigare projekt har varit problem med kontroll av 

kostnader samt att i Sverige så har byggbranschen ett dåligt rykte av färdigställande av 

projekt i tid så innebär dessa två kompententer att risken ökar 

• Livscykelkostnaden: Om både konstruktion och förvaltning upphandlas finns det 

motiv för byggherren att i beräkningen för Livscykelkostnaden, LCC, ta med hela den 

totala kostnaden.  

 

Alltså finns det klara motiv för en offentlig aktör att vilja samarbeta med en privataktör vid 

stora kostnadskrävande och riskfyllda projekt.  

2.4.4	  Auktorisation	  av	  fastighetsförvaltare	  
I detta avsnitt diskuteras en auktorisation av fastighetsförvaltare, då menas att auktorisationen 

sker på individnivå och det är inte fastighetsförvaltningsföretaget som blir auktoriserat.  

 

Idag är det Aff som är har utvecklat och är ansvariga för den auktorisation av 

fastighetsförvaltare som finns, men det finns även företag som håller i kompetensutvecklande 
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kurser inom fastighetsförvaltning. Detta avsnitt kommer att diskutera de olika metoderna som 

finns och vilka behov det finns att utveckla dessa. 

 

Den auktorisation som finns av fastighetsförvaltare idag utförs av Aff, Avtal för 

fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (Katzler, 2013). På Aff:s hemsida kan 

man läsa att ”Aff:s verksamhetsidé är att verka för ut-veckling av kvalitet och kompetens 

inom fastighetsförvaltning och verksamhets-anknutna tjänster”. Vidare kan läsas att den 

auktorisation som Aff utför syftar till att säkerställa kvalitén av fastighetsförvaltare med hjälp 

av regler som föreningen har utfärdat.  

 

Auktorisationen behandlar åtta kunskapsområden: Process, Teknik, Ekonomi, Miljökunskap, 

Juridik, IT-kunskap, Beteendekunskap och Omvärldskunskap (Aff 2012). Dagens 

auktorisation grundar sig alltså på en bred kunskapsbas och den auktoriserade förvaltaren för 

en övergripande bild förvaltningen. I och med detta finns ett behov av att specialisera 

fastighetsförvaltningen mot tekniskt komplexa hus, till exempel mot gröna hus och det kan 

vara därför som auktorisationen inte fick det breda genomslag som behövts för att få den 

legitim över hela fastighetsbranschen (Katzler, 2013). Samma problematik finns vid 

införandet av en certifiering av hus, då han säger att för att få en certifiering legitim över hela 

branschen måste den fokusera på kärnan i problemet samt vara accepterad som ett strategi- 

och kvalitetsverktyg (Blomé, 2013).  
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3. Kontraktsteoretisk bakgrund 
 

Kontraktsteori handlar om när två parter kan och konstruerar kontrakt och vilken asymmetrisk 

information mellan parterna som då finns och påverkar relationen (Hendrikse, 2003). Detta 

avsnitt kommer främst att behandla Principal-agent problem inom kontraktsteorin. Dess 

engelska namn kommer att användas då dessa får ses som allmänt vedertagna och kända för 

läsaren.   

3.1	  Principal-‐agent	  problem	  
Principal-agent problematiken grundar sig i att mellan 

principalen och agenten så finns det intressekonflikter 

och asymmetrisk information (Hendrikse, 2003). 

Intressekonflikter handlar om att agenten inte agera 

enligt hur det kontrakt som principalen konstruerade. 

Detta beror på att agenten inte har incitament att agerar 

så på grund av egenintressen vilka inte stämmer 

överens med principalens. Detta kommer att leda till att 

agentens handlingar kommer att ge motsatt effekt på 

resultatet för agenten och principalen. Ett exempel på 

en intressekonflikt är om en VD på ett investmentföretag får bonus relaterad till aktiekursen 

så finns incitament att satsa på kortsiktiga investeringar vilka ökar aktiekurser, istället för 

långsiktiga investeringar vilka syftar till att stärka företaget på lång sikt.  

 

Asymmetrisk information uppstår på grund av att principalen inte kan övervaka hur agenten 

handlar utan bara resultat av handlandet (Hendrikse, 2003). Detta kallas ”hidden action” och 

innebär att principalen därmed tappar kontroll av informationen om agentens handlande, alltså 

om agenten har incitament att ändra sitt beteende så har principalen ingen möjlighet att se det. 

Detta kallas även för Moral Hazard. Ju mindre insyn principalen har över agentens handlande 

desto mer kan agenten handla efter egenintresse. Detta problem kan lösas genom en högre 

övervakning från principalen på agenten, dock innebär detta ökade kostnader för principalen. 

Ett exempel på situationer när det finns asymmetrisk information är om en bilist lämnar in sin 

BILD	   2:	   PRINCIPELL	   BILD	   AV	   ASYMMETRISK	   INFORMATION	  
MELLAN	  TVÅ	  PARTER	  (WIKIPEDIA,	  2013)	  
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bil till reparation så har bilisten en viss budget vilken hon vill lägga på reparationen samt även 

vetskap om hur bilen går och vilka fel och brister bilen har. Bilreparatören, å andra sidan, vill 

tjäna så mycket pengar som möjligt och har därför incitament att föreslå kostsamma 

reparationer för kunden vilka kanske inte är kritiska att genomföra just nu men som skulle 

innebära en lönsamhet. Alltså finns det asymmetrisk information mellan parterna – de har 

båda olika egenintressen och detta kommer att påverka vad de delar med sig till varandra och 

hur de agerar.  

3.2	  	  Kontraktsteoretiska	  modeller	  

I detta avsnitt kommer de tidigare diskuterade områdena inom kontraktsteori att appliceras på 

det relationen mellan bostadsrättsförening och fastighetsförvaltare samt byggherre för att få en 

förståelse för hur en optimal fastighetsförvaltning av gröna hus kan se ut.   

3.2.1	  Principal-‐Agent	  Byggherre	  och	  bostadsrättsförening	  

I dessa modeller är det bostadsrättsföreningen som är principalen och byggherren som är 

agenten. I modellerna har antaganden gjorts på att bostadsrättsföreningen inte har något stort 

inflytande på byggprocessen, utan endast kan bestämma detaljer i lägenheterna som kakel 

eller annat ytskikt, se bild 1. Föreningen har därmed väldigt lite information om hur 

byggherren har handlat eller andra specifika omständigheter när huset byggdes.  

 

Intressekonflikter  
              Egenintressen

    

 

 

 Kontrakterad för 

 uppförandet av huset 

 
FIGUR	  1:	  SITUATION	  DÄR	  INTRESSEKONFLIKTER	  UPPSTÅR	  MELLAN	  BOSTADSRÄTTSFÖRENIGEN	  OCH	  BYGGHERREN	  

 

Vid övertagande av huset från byggherren vill bostadsrättsföreningen ha ett hus med hög 

kvalité så att de framtida underhållskostnaderna inte blir omfattande. För att detta ska kunna 

ske måste byggherren ha incitament att konstruera huset bra och välja material med hög 

Bostadsrätts 
förening 

Byggherre 
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kvalité. I fall då byggherren inte har någonting med huset att göra efter överlämnandet kan 

detta resultera i byggherren tummar på kvalitén för att få ner sina kostnader och huset tappar 

därmed den kvalité som bostadsrättsföreningen från början efterfrågade.  

 

Asymmetrisk information 
 

 

 Kontrakterad för 

 uppförandet av huset  

 

 

 

Bostadsrättsföreningen kan inte 

se hur byggherrens handlande  

 
FIGUR	  2:	  SITUATION	  DÄR	  ASYMMETRISK	  INFORMATION	  FINNS	  MELLAN	  BOSTADSRÄTTSFÖRENIGEN	  OCH	  BYGGHERREN	  

 

När huset uppförs kan inte den kommande ägaren, bostadsrättsföreningen, övervaka 

byggprocessen utan kan endast se slutresultatet. Slutresultatet, och även kvalitén på huset, är 

inte enbart beroende på byggherrens sätt att bygga utan det finns utomstående omständigheter 

vilka kan göra att huset tappar i kvalité, som till exempel dålig markkvalité eller ett utsatt läge 

för vädret. Då bostadsrättsföreningen som sagt var inte kan övervaka byggprocessen vilket ger 

byggherren ett informationsövertag om hur kvalitén är. Detta kan göra att risken för att olika 

incidenter, som till exempel vattenläckage i källarplan, ska hända om föreningen inte har 

information om byggprocessen och kunskap om de för huset, med sina specifika egenskaper, 

bör underhållas.  

3.2.2	  Principal-‐Agent	  Förvaltare	  och	  bostadsrättsföreningen	  

I dessa modeller är det bostadsrättsföreningen som är principalen och förvaltaren som är 

agenten. Utgångspunkten i modellerna är att bostadsrättsföreningen har köpt en 

fastighetsförvaltningstjänst av en extern förvaltningsaktör. 

 

Bostadsrätts 
förening 

Byggherre 
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 Intressekonflikter 
      

 Egenintresse      Egenintresse 

 

 

 Kontrakterad för 

 Förvaltning av huset  

 

 

 

 

              Föreningen och förvaltaren har    

              olika ”mål” med förvaltningen   

 
FIGUR	  3:	  SITUATION	  DÄR	  INTRESSEKONFLIKTER	  UPPSTÅR	  MELLAN	  BOSTADSRÄTTSFÖRENIGEN	  OCH	  FÖRVALTAREN	  

Förvaltaren har i och med sin expertis ett kunskapsövertag över bostadsrättsföreningen då det 

kommer till förvaltningen av huset. Då det är bostadsrättsföreningen som är ägaren av huset 

och därmed har bestämmanderätt i förvaltningsfrågorna kan denna detta kunskapsövertag i 

vissa situationer inte blir utnyttjat optimalt, till exempel om förvaltaren ger en rådgivning om 

ett helt stambyte men föreningen väljer att ”enbart” göra en re-lining på grund av den billigare 

kostnaden. I andra situationer kan det vara så att förvaltarens kunskapsövertag gör att 

förvaltaren inte handlar på det sätt som föreningen vill. Det kan vara situationer när 

förvaltaren har intressen vilka inte är i linje med bostadsrättsföreningen, vilket kan vara ett 

resultat av att det inte är ”förvaltarens hus” och det därmed inte tar samma försiktighet. Ett 

exempel på detta är att förvaltaren rekommendera ”vågade” och oprövade metoder för 

stambyten.  

 

Bostadsrätts 
förening 

Förvaltare 
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Ett annat exempel på intressekonflikt mellan bostadsrättsföreningen och förvaltaren är om det 

finns personer i bostadsrättsföreningens styrelse vilka i första hand ser till sitt eget bästa och 

inte föreningens. Då styrelsen består av ”vanliga” medborgare och inte alltid handlar objektivt 

och till föreningens bästa finns det alltid risk att de tar beslut vilka gynnar dem själva mer än 

föreningen i stort. Exempelvis kan personer i styrelsen förorda låga avgifter och lite underhåll 

istället för högre avgifter och ett mer kostsamt långsiktigt underhållsarbete. Detta ger på kort 

sikt en ekonomisk vinst för de boende men i det långa loppet kommer ökade kostnader att 

uppkomma, något som en person som går i säljtankar kanske inte bryr sig om. Det finns alltså 

ett behov av att göra förvaltarrollen mer auktoritär för att få styrelsen att fatta beslut vilka är i 

linje med vad som är bäst för bostadsrättsföreningen och fastigheten på lång sikt. 

 

Asymmetrisk information 
 

 

 

 Kontrakterad för 

 Förvaltning av huset  

 

 

 

Föreningen kan 

inte se hur förvaltare arbetar 
FIGUR	  4:	  SITUATION	  DÄR	  ASYMMETRISK	  INFORMATION	  FINNS	  MELLAN	  BOSTADSRÄTTSFÖRENIGEN	  OCH	  FÖRVALTAREN	  

 

Bostadsrättsföreningen kan inte övervaka allt i förvaltarens jobb och kan därför inte se om 

resultatet av förvaltningen är enbart förvaltarens förtjänst eller om det är andra 

omständigheter som har spelat in. Alltså kan bostadsrättsföreningen inte veta hur om 

förvaltaren alltid handlar på det sätt som de önskar, detta kan lösas med ökad ”övervakning” 

av förvaltare, till exempel med fler möten eller noggrannare anteckningar över det dagliga 

arbetet. Dock leder en ökad övervakning till ökade kostnader för bostadsrättsföreningen, 

någonting som inte alltid någonting som föreningen prioriterar. En låg tillit till förvaltaren kan 

Bostadsrätts 
förening 
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leda till att bostadsrättsföreningen inte använder sig av förvaltarens expertis och underhållet 

av huset riskerar i förlängningen att bli eftersatt.  

3.3	  	  Kontraktsteori	  och	  miljöcertifiering	  av	  fastigheter	  
En miljöcertifiering ger generellt byggnaden ett högre marknadsvärde, bättre lånevillkor och 

lägre försäkringspremier (Blomé, 2013). Alltså finns det klara incitament för en byggherre att 

bygga enligt standarder som uppfyller miljöcertifieringarna. Med bakgrund i detta finns det 

även incitament för bostadsrättsföreningen att se till att förvaltningen är bra om husets 

miljöcertifiering kontinuerligt granskas och uppdateras. Skulle huset tappa grad i 

miljöcertifieringen skulle det i förlängningen leda till ekonomiska bortfall och lägre status 

bland potentiella lägenhetsköpare.  

 

En annan aspekt av att ha en kontinuerlig granskning av miljöklassningen är att om huset inte 

underhålls på rätt sätt så får det ekonomiska effekter för bostadsrättsföreningen på grund av 

att till exempel att elkostnaderna ökar om huset läcker värme. Alltså är det viktigt hur både ett 

miljömässigt perspektiv för föreningen att underhålla de tekniska komponenterna och ur ett 

attraktionsperspektiv när det gäller att ha ett högt marknadsvärde och locka till sig 

bostadsrättsköpare.  

3.4	  Kontraktsteori	  och	  auktorisation	  av	  förvaltare	  
Om det fanns en auktorisation av förvaltare vilken var både fast förankrad hos de stora 

företagen samt hade en viktig utbildningsfunktion så skulle till viss del de principal-agent 

problem som diskuterats tidigare teoretiskt kunna lösas. Uppsatsen kommer senare att ta upp 

varför den auktorisation som finns i dagsläget inte fungerar på ett optimalt sätt. 

Auktorisationen skulle istället kunna delas upp så att förvaltaren blev auktoriserad förvaltare 

av tekniskt komplexa hus, som gröna hus, alltså en mer specialiserad auktorisation än den 

idag. 

 

Att ha en mer tekniskt orienterad auktorisation skulle teoretiskt kunna lösa de problem vilka 

presenterades i de kontraktsteoretiska modellerna.  

 

Vid problemet med olika egenintressen hos bostadsrättsföreningen och förvaltaren så kan 

högre förståelse för tekniken hos förvaltaren göra det lättare att förmedla till 
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bostadsrättsföreningen vad som är viktigt vid underhållet av de tekniskt komplicerade 

komponenterna i huset. Att ge föreningen en tydligare och mer lättförståelig bild av vad som 

är nödvändigt för dem att prioritera vid framtida underhåll kan leda förvaltaren och 

föreningen mot samma mål och problemet med intressekonflikter skulle kunna lösas.  

 

Problematiken med asymmetrisk löses teoretiskt genom ökad övervakning av förvaltarens 

handlande, men en mer kostnadseffektiv lösning skulle vara att öka förtroende för förvaltaren 

från bostadsrättsföreningen. Om förvaltaren hade en dokumenterad kunskapsbas inom de 

tekniska frågorna skulle det ge förvaltaren en högre auktoritet hos föreningen vilken i därmed 

skulle ge en lägre osäkerhet och en lägre vilja att övervaka förvaltarens handlande.  

3.5	  Kontraktsteori	  och	  utökat	  förvaltningsansvar	  för	  byggherren	  
Som tidigare diskuterat finns det ibland intressekonflikter vilket innebär att byggherren inte 

har incitament att agera långsiktig utan istället tummar på kvalitén för att öka vinsten. Om 

byggherren även skulle ansvara för fastighetsförvaltningen efter överlämnandet så finns 

incitament för byggherren att bygga långsiktigt, då eventuella felaktigheter kommer att drabba 

deras kund, bostadsrättsföreningen, och i slutändan dem som fastighetsförvaltare. På 

motsvarande sätt kan det finnas incitament att bygga för billigt då ansvaret för underhållet av 

de tekniska komponenterna efter överlämnandet av fastigheten ligger på 

bostadsrättsföreningen.  

 

Om byggherren efter överlämnandet till bostadsrättsföreningen skulle ha en fortsatt kontakt 

skulle detta inte enbart leda till incitament att bygga bättre, föreningen skulle även i efterhand 

kunna få en insyn i hur byggprocessen gick till. Ett förvaltningsuppdrag skulle även leda till 

att bostadsrättsföreningen får en ökad tillit för byggherren och en övervakning av hur 

byggherren har handlat kommer inte vara lika viktigt. Även i detta fall kommer det att leda till 

minskade kostnader. Alltså är ett utökat förvaltningsansvar ett sätt att få bort de problem med 

asymmetrisk information vilka diskuterades tidigare.  

 

Då många byggherrar anser att det finns prestige i att bygga gröna hus finns motiv för dem att 

veta att underhållet av de tekniska lösningarna kommer att skötas kontinuerligt genom hela 

husets livscykel. 
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4. Resultat; Vad anser aktörer?  
Detta avsnitt kommer att presentera intervjuer med olika aktörer inom byggbranschen för att 

se hur de ser på hur läget ser ut idag med förvaltningen av gröna hus och deras synpunkter på 

de två föreslagna metoderna för att förbättra densamma; ett förlängt förvaltningsansvar för 

byggherren eller en auktorisation av förvaltare av gröna hus. 

4.1	  Utökat	  ansvar	  för	  byggherren	  

I detta avsnitt har representanter från olika byggföretag vilka producerar bostadsrättshus 

intervjuats. Frågorna ställda i intervjuerna finns i bilaga 4. 

4.1.1	  Skanska	  	  

Som tidigare nämnt i avsnittet om att köpa nyproduktion så har Skanska, liksom många andra 

byggherrar, en garantitid på 10 år efter överlämnandet till bostadsrättsföreningen. Denna 

garantitid täcker endast fel och brister vilka kan påvisas att Skanska har tillfört under 

byggnationen. Detta säger den intervjuade är den kontakt som Skanska har med föreningen 

efter överlämnandet, dock så tillsätter Skanska en interimsstyrelse under byggnationen vilken 

tillsätter ett förvaltningsföretag innan den överlämnar arbetet till den ”riktiga” styrelsen. 

Skanska ser själva att de gärna skulle vilja ha hand om förvaltningen av huset, inte bara 

åtgärda garantiärenden. Dock är det ett mer kostsamt åtagande då detta skulle, såklart, 

innebära mer jobb för Skanska då de även skulle behöva ta hand om fler ärenden i 

föreningens skötsel än vad som kan vara nödvändigt ibland. Fortsättningsvis säger den 

intervjuade att anledningen till att ett förvaltningsansvar för byggherren inte är utbrett idag är 

beroende att det är kostsamt, något som dock de positiva fördelarna med metoden skulle 

överväga. Om Skanska förvaltar huset så skulle de kunna säkerställa att huset sköts på ett sätt 

som de anser vara bäst och färre fel skulle uppstå, något som skulle förbättra Skanskas 

anseende bland bostadsrättsköparna.  

 

Om Skanska skulle ha ett förvaltningsansvar skulle detta innebära att i projekteringsfasen 

skulle vissa förändringar kunna ske, exempelvis kanske dyrare materialval eller alternativ 

väljas om detta skulle leda till lägre underhållskostnader senare i livscykeln.  Men det skulle 
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inte innebära några radikala förändringar i hur Skanska bygger sina bostadsrätter, Skanska har 

redan idag ett långsiktigt tänkande i sin nyproduktion. 

4.1.2	  JM	  

JM sköter på uppdrag av styrelsen i bostadsrättsföreningen förvaltningen i två år efter 

slutbesiktningen, efter det så lämnar de över förvaltningsansvaret.. Utöver detta erbjuder JM 

ett trygghetspaket vilken bland annat ger föreningen en extra trygghet kring vissa ekonomiska 

och försäkringsmässiga villkor. För JM är det viktigt att bostadsrättsföreningen är oberoende, 

och därför sitter JM själva inte med en majoritet i styrelsen. Därför finns det ingen önskan 

från JMs sida att ha ett förvaltningsansvar till större utsträckning än vad de erbjuder idag. I 

och med att alla hus som JM bygger idag är byggda som lågenergihus och att JM har ett 

långsiktigt miljötänk i allt de bygger så skulle inte JM bygga annorlunda om de visste att de 

hade förvaltningsansvar. Den intervjuade drar paralleller med att bygga hyresrättshus, där kan 

det finnas större motiv för byggherren att använda sig av lösningar vilka har en längre 

hållbarhet då hyresrätter är ett långsiktigt ägande, men då det är så pass små skillnader i hur 

bostadsrättshus och hyresrättshus byggs idag så skulle JM inte sitt sätt att bygga – JM har som 

sagt redan ett långsiktigt miljötänk.  

4.1.3	  Riksbyggen	  

Riksbyggen har både en produktionsavdelning och en förvaltningsavdelning. Vid 

nyproduktion, om bostadsrättsföreningen är medlemmar i Riksbyggen, har Riksbyggen en 

kundansvarig i bostadsrättsföreningarnas styrelse. Den intervjuade anser att det är bra att ha 

en kontinuerlig dialog med föreningen, detta är ett bra sätt att skapa trovärdighet samt att se 

till att huset blir skött på rätt sätt. Utöver att ha en kundansvarig har Riksbyggen diskuterat att 

ha ett förlängt förvaltningsansvar, likt den metod som denna uppsats beskriver. Detta då det 

ger incitament för Riksbyggen att bygga mer miljömässigt och långsiktigt samt att det är en 

Riksbyggens styrkor att de har både förvaltning och produktion inom företaget. Att 

Riksbyggen har båda kompentenserna inom företaget är någonting som underlättar för 

bostadsrättsföreningarna, någonting som kommer ge nöjdare kunder och en bra långsiktig 

förvaltning.  
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Den intervjuade anger att en anledning till att ett förvaltningsansvar för byggherren inte finns 

idag är för att det vore ett för stort steg för byggföretag vilka inte har förvaltning inom 

företaget, och att de för Riksbyggen positiva effekterna från att ha förvaltningsansvar därmed 

inte skulle gynna dessa företag på samma sätt.  

4.1.4	  Sammanfattande	  kommenterar	  

De intervjuade aktörerna har olika uppfattningar om metoden för förvaltningsansvar för 

byggherren. Skanska och Riksbyggen ser båda fördelar med att få en långsiktig kontakt med 

bostadsrättsföreningen, medan JM poängterar hur viktigt det är med att låta 

bostadsrättsföreningen få arbeta fritt utan inverkan från byggherren.  

4.2	  	  Auktorisation	  av	  fastighetsförvaltare	  

4.2.1	  HSB	  	  

På HSB Stockholms förvaltningsavdelning har en person med lång erfarenhet av 

fastighetsförvaltning av bostadsrättshus intervjuats för att få en bild över vad de som är 

verksamma inom förvaltning har för erfarenheter av relationen mellan förvaltare och 

bostadsrättsföreningen samt synpunkter på både den existerande auktorisationen samt att 

utveckla denna. De ställda frågorna finns att läsa i bilaga 3.  

 

Av de förvaltare som jobbar på HSB idag är det ett par stycken som har en auktorisation från 

Aff. HSB har som mål att auktorisera fler förvaltare men då Aff inte lika aktivt annonserar så 

har processen avstannat. Den auktorisation som finns idag är ett bra kvitto på att se 

förvaltarens kunskap. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på förvaltarens kunskap och 

erfarenhet då förvaltare idag är en bred yrkeskategori och med många utbildningsingångar. 

Dock menar den intervjuade att dagens auktorisation är för bred och täcker alltför många 

kunskapsområden, till exempel så jobbar förvaltare på HSB inte med offentlig upphandling, 

och att specialisera auktorisationen skulle göra den mer relevant och nyttig. Att dela upp 

auktorisationen i teknisk, ekonomisk och en administrativ auktorisation skulle innebära att det 

är lättare för både arbetsgivaren och bostadsrättsföreningen att se att förvaltaren har den 

kunskap som behövs för exakt de arbetsuppgifter som förvaltaren kommer att möta. För att 
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vara säker på att förvaltaren har bibehållit kompetensen vore kontinuerlig uppdatering av 

auktorisationen bra.  

 

För bostadsrättsföreningarna är det ungefär hälften som efterfrågar auktoriserade förvaltare, 

detta är dock en siffra som ökar när de får mer information om auktorisationen. För 

föreningarna är det främst förvaltarens engagemang och inte endast kunskapsnivån som är det 

viktigaste för att skapa ett stort förtroende då förvaltare inom HSB alltid grundar sina råd och 

rekommendationer på gällande lagstiftning. Detta i kombination med att HSB har en 

heltäckande förvaltningstjänst där få ärenden sköts på extradebitering gör att förvaltaren inte 

har incitament att ge föreningen råd i som ligger i linje med förvaltarens egenintresse. 

Relationen mellan förvaltaren och bostadsrättsföreningen blir till stor del beroende av 

förvaltarens lojalitet och engagemang enligt Jörgensen. För att förvaltaren ska få en 

förtroendegivande roll hos föreningen måste förvaltaren se till föreningens bästa och agera 

som en expert, alltså inte fråga föreningen om råd utan istället ta kommandot och agera 

professionellt.   

4.2.2	  Sammanfattande	  kommentarer	  

Att utveckla den auktorisation av förvaltare som finns idag till en mer tekniskt orienterad 

auktorisation ser den intervjuade aktören bara fördelar med. Auktoriserade förvaltare är 

någonting som bostadsrättsföreningarna efterfrågar mer och mer och en utvecklad 

auktorisation skulle även kunna ge förvaltaren en bättre kunskap om hur huset bör förvaltas, 

vilket ger en långsiktigt bättre förvaltning och bättre utnyttjande av husets miljötekniska 

lösningar.  
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5. Analys och rekommendation  
Som tidigare diskuterats i de kontraktsteoretiska tillämpningarna så finns det olika problem 

som de två metoderna löser, därför finns det inget entydigt svar vilken metod som är mest 

optimal utan det är helt beroende på vilken part som diskuteras och vilka omständigheter som 

finns. 

5.1	  Ur	  samhällets	  perspektiv	  

För samhället i stort är det viktiga med metoderna att de båda är incitament för 

bostadsrättsföreningen att underhålla huset på ett sätt som ger en fortsatt låg 

energiförbrukning eller att den miljöklassningen huset har upprätthålls. Här kan diskuteras om 

det finns ett behov lagstifta om förvaltningsfrågan eller om det är någonting som marknaden 

kommer att lösa själv. Alltså; borde Bostadsrättslagen ha bestämmelser om att byggherren har 

ett förvaltningsansvar eller att en förvaltare av gröna hus måste vara auktoriserad? Eller är 

detta någonting som marknaden själv har incitament att införa och därför kommer frågan att 

kunna lösas ”av sig självt”? I Australien och Tyskland finns det lagstiftat att 

ägarlägenheternas beslutande organ, ägarföreningen, måste teckna försäkringar vilka täcker 

eventuell försumlighet och fel som individer i ägarföreningen kan göra. Alltså har det i dessa 

länder beaktats att det finns ett behov att säkerställa att föreningen sköts på rätt sätt och detta 

är något som Sverige borde ta efter.  

 

Lagen borde vara utformad på ett sätt som inkludera båda metoderna. Byggherren har ett 

förvaltningsansvar efter överlämnandet till bostadsrättsföreningen, och för att få förvalta ett 

grönt bostadsrättshus så måste förvaltaren vara auktoriserad förvaltare av gröna hus.  

 

Att köpa en bostadsrätt innebär en risk i och med att de boende är del av en förening och 

därför ansvariga för till exempel stora lån och reparationer av huset tillsammans. Att bo i en 

bostadsrättsförening är att vara beroende av de andra i föreningen, och som tidigare 

diskuterats i kontraktsteoridelen finns det alltid risk för att personer i styrelsen har andra 

egenintressen än vad som är bäst för föreningen. Om risk för boende i så stor utsträckning 

som möjligt ska minimeras så är faktiskt inte bostadsrättsförening den optimala boendeformen 

– det är mer rationellt att välja hyresrätt då den är mycket mindre förknippat med risk. Här, 

för att hårdra exemplet, har den boende endast sin månadshyra och nästa tvättid att tänka på 
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och det är fastighetsägaren står för den mesta av ekonomiska risken. Men människor väljer att 

köpa bostadsrätter ändå, ofta beroende på att det ses som en långsiktig säker investering eller 

att det inte finns några hyresrätter att tillgå. Med tanke på den risk som den boende utsätts för 

tycker jag att det är viktigt att samhället, här uttryckt som lagstiftarna, tar ansvar för att 

minimera de risker som är förknippade förvaltningen av huset. Att lagstifta om att byggherrar 

har ett förvaltningsansvar eller att en förvaltare av gröna hus måste vara auktoriserad tror jag 

är viktigt, att låta marknaden sköta införandet betyder att det finns en risk att alla aktörer inte 

beter sig på ett önskvärt sätt – något som bara skulle straffa bostadsrättsföreningarna och i 

slutändan de boende.   

5.2	  Ur	  byggherrens	  perspektiv	  

En byggherre som vill få ett gott rykte och en långsiktig lönsamhet kan ett utökat 

förvaltningsansvar vara att föredra – om de själva har hand om förvaltningen är det lätt för 

dem att kontrollera att den sköts på rätt sätt. Detta är ett av de främsta argumenten för att 

använda OPS vilket som tidigare diskuterats liknar metoden med ett förlängt 

förvaltningsansvar. Dock finns det en del antagen i teorin baken OPS vilka bör beaktas; är 

informationsövergången verkligen mer effektiv bara för att kompetensen sköts in-house? Är 

det så att nyproduktionsavdelningen och förvaltningsavdelningen har nära kopplingar till 

varandra eller är det sköts avdelningarna helt separat? Om HSB tas som exempel så är ligger 

förvaltningsavdelningen under HSB Stockholm medan nyproduktionsavdelningen ligger 

under HSB Bostad, alltså två helt olika bolag under samma HSB logga. Att då anta att det 

skulle vara en mer effektiv överföring av information bara för att samma bolag förvaltar och 

bygger är att dra alltför stora antaganden, visst finns informationen hämta intern i 

datasystemen, men att de ansvariga projektledarna för byggprocessen själva skulle förmedla 

informationen till förvaltaren får ses som icke särskilt troligt. Här bör sägas det främst är 

större byggherrar som rent praktiskt kan ha ett förvaltningsansvar, de små byggherrarna har 

alltid inte kompetensen, eller resurserna att skaffa sig den, inom företaget. Alla större 

byggherrar är emellertid inte lika positiva till att bedriva fastighetsförvaltning utöver 

produktion inom företaget, se intervjun med JM ovan, medan andra byggherrar ser det som en 

klar fördel att få ha förvaltningen inom företaget. Både Skanska och Riksbyggen anser att det 

är viktigt med en långvarig relation med bostadsrättsföreningen, en sådan relation skulle på 

sikt leda till bättre underhåll och, i viss mån, bättre byggda hus enligt de intervjuade 
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representanterna. Detta och det som tidigare diskuterades i kontraktsteoridelen gör att en av 

de stora fördelarna med att ha ett utökat förvaltningsansvar, liknande fördelarna med OPS, är 

den minimering av risk vilket ett långsiktigt samarbete mellan beställaren och byggherren 

innebär. 

5.3	  Ur	  bostadsrättsföreningens	  perspektiv	  

För bostadsrättsföreningen kan båda metoderna vara bra på olika sätt, att ha ett utökat 

förvaltningsansvar skulle ge byggherren incitament att bygga mer långsiktigt medan att ha en 

auktorisation av förvaltare skulle ge föreningen en högre tillit till förvaltaren och i slutändan 

en bättre och mer långsiktig förvaltning. Föreningen vill ha en seriös byggherre och att ha en 

relation med byggherren efter överlämnandet med ett förvaltningsansvar är ett sätt att få en 

seriös byggherre. På samma sätt vill föreningen även ha en förvaltare vilken dem kan lita på 

handlar på det sätt som är bäst för föreningen och inte efter sina egna egenintressen.  

 

För att skapa en god relation mellan förvaltaren och bostadsrättsföreningen är att auktorisera 

förvaltaren en bra väg att gå då detta är ett kvitto på den kunskapsbas som förvaltaren har 

samt att alltfler föreningar efterfrågor auktoriserade förvaltare. Dock så är dagens 

auktorisation alltför bred och det krävs att den specialiseras, förslagsvis görs en uppdelning att 

förvaltaren antingen blir auktoriserad inom teknik, ekonomi eller administration. Att göra 

auktorisationen mer specialiserad skulle ge den auktoriserade förvaltare mer expertis och i 

slutändan skulle detta ge ett högre förtroende hos bostadsrättsföreningen. Vid införandet av att 

auktorisera förvaltare av gröna hus är det viktigt att auktorisationen blir godtagen av alla de 

stora aktörerna, annars kommer inte auktorisationen att bli legitim och därmed förlora 

trovärdighet. Om det lagstiftas om frågan så är detta en naturlig lösning på legitimitetsfrågan 

då alla aktörer måste ta auktorisationen till sig. Viktigt att poängtera är att en heltäckande 

förvaltningslösning är att föredra, alltså att det förvaltande bolaget erbjuder en tjänst vilken 

innefattar alla delar av förvaltningen av huset. Om detta görs, och förvaltaren handlar efter 

den lagstiftning som finns, kommer det göra att förvaltaren inte har incitament att ge råd och 

rekommendationer vilka gynnar förvaltarens egenintressen mer än föreningens. Alltså 

försvinner den kontraktsteoriproblematik som tidigare diskuterats; bostadsrättsföreningen och 

förvaltarens egenintressen skulle bättre matcha varandra och föreningen skulle få en högre 

tillit till förvaltarens vilket gör att behovet av att övervaka förvaltaren minskar. 
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5.4	  Sammanfattning	  och	  rekommendationer	  

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är entydigt vilken metod som är mest optimal att 

införa för de olika intressenterna men då det är i samhällets intresse att minska de risker som 

finns förknippade med bostadsrätter så föreslår uppsatsen att båda metoderna införs via lag.    
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6. Avslutning och förslag på vidare forskning 
Alltfler bostadsrättshus byggs idag med en miljöklassning eller med löften om låg 

energiförbrukning. För en bostadsrättsförening finns det ekonomiska fördelar att hålla sin 

miljöklassningsgrad eller bibehålla den låga energiförbrukningen. Uppsatsen har diskuterat 

två metoder för att göra detta; ett utökat förvaltningsansvar hos byggherren samt en 

auktorisation av förvaltare av gröna hus. En auktorisation av förvaltare av gröna hus är viktig 

att införa då detta skulle ge bostadsrättsföreningen ett högre förtroende för förvaltaren vilket 

leder till en effektivare arbetsrelation. För en byggherre som satsar på en seriös framtoning 

och en långsiktig lönsamhet är ett utökat förvaltningsansvar en bra väg att gå. 

Bostadsrättsföreningen får en högre tillit gentemot byggherren då de vet att byggherren har 

incitament att bygga ett bättre hus.  

 

För samhället är det viktigt att dessa metoder blir lagstadgade. Både egenintressen hos 

beslutsfattarna i bostadsrättsföreningens styrelse samt det ekonomiska risktagande som en 

bostadsrätt är gör att det finns ett behov av att säkerställa en långsiktig och bra förvaltning 

genom lagar och förordningar. I uppsatsen förordas att i lagen utformas på ett sätt som 

innefattar båda metoderna; byggherren har ett förvaltningsansvar efter överlämnandet till 

bostadsrättsföreningen och för att få förvalta gröna bostadsrättshus måste förvaltaren var en 

auktoriserad förvaltare av gröna hus. Byggherren måste alltså anlita auktoriserade förvaltare 

enlig lag, något som kommer göra både auktorisation mer relevant och ge en högre tillit hos 

bostadsrättsföreningen och i slutändan en bättre och mer långsiktig förvaltning. 

 

För att vidare undersöka hur fastighetsförvaltningen kan göras optimal för gröna 

bostadsrättshus föreslås att frågan om hur förvaltaren skapar trovärdighet hos 

bostadsrättsförening undersöks. Det är en komplex relation mellan bostadsrättsföreningen och 

förvaltaren och att titta närmare på hur relationen bäst borde vara utformad vore intressant för 

att lösa den intressekonflikter som uppstår. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor till Pia Öhrling 
 

Finns det någon kontinuerlig granskning av miljöklassningen av huset? Alltså att 

miljöklassningen kan sänkas om huset inte är väl underhållet och inte längre lever upp 

till standarderna?  

  

Är det något miljöklassningssystem som tar in fastighetsförvaltningen som punkt i 

klassningen? 

  

Vilka fördelar tror du att ett bostadsrättshus med en miljöklassning får gentemot en 

bostadsrättshus utan? 

  

Tror du att det kommer bli viktigare med miljöklassningar i framtiden? 

  

Finns det några problem med att det finns så många klassificeringssystem och i så fall hur kan 

detta lösas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor till Gunnar Blomé 
 

Varför behövs det en certifiering?  

 

Vad är syftet med att göra den mer specifik på gröna hus?  

 

Vad är problemet med de certifieringar som finns idag? 

 

Vad säger branschen? Är de positiva till en ny certifiering med en mer teknisk inriktning? 

 

Vilka problem kan en certifiering leda till? Urholkat nu när det redan finns olika 

certifieringar?    

 

Hur ska man göra för att få en certifiering som alla aktörer använder sig av?  

 

Hur skulle en ny certifiering mest praktiskt införas? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 Intervjufrågor till Jenny Jörgensen 
 

Vilken inverkan tycker du dagens auktorisation har?  

 

Hur många av förvaltarna här på HSB är auktoriserade enligt Aff? 

 

Varför inte fler? 

 

Tycker du att det finns ett behov att göra auktorisationen mer tekniskt inriktad? 

 

Upplever du att föreningen inte alltid agerar efter de råd som förvaltaren ger? 

 

Hur tror du att man som förvaltare får mer trovärdighet hos föreningen? 

 

Är det ibland så att förvaltaren har andra egenintressen är föreningens? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 Intervjufrågor om utökat förvaltningsansvar 

 
Ser ni på något sätt till att miljöklassningen ni byggde efter/energiförbrukningen ni byggde 

efter upprätthålls efter överlämnandet? 

 

Har ni i nuläget någon form av förvaltningsansvar av huset efter överlämnandet till 

bostadsrättsföreningen? 

 

Hur mycket kontakt har ni med bostadsrättsföreningen efter överlämnandet? 

 

Hur ser du på att ha ett förlängt förvaltningsansvar (av de tekniska komponenterna) i ett fixt 

antal år efter överlämnandet? 

 

Vad skulle det finnas för fördelar för er som byggherre att ha ansvar för förvaltningen efter 

överlämnandet till bostadsrättsföreningen? 

 

Vad skulle det finnas för nackdelar för er som byggherre att ha ansvar för förvaltningen efter 

överlämnandet till bostadsrättsföreningen? 

 

Varför finns inte detta system idag i Sverige i större utsträckning tror du? 

 

Tror du att ni som byggherrar skulle bygga annorlunda om ni hade förvaltningsansvar? 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 Intervjufrågor till Yao Yao 
 

I ditt hemland, hur involverade är byggherren med förvaltningen av ett bostadsrättshus efter 

överlämnandet till bostadsrättsföreningen? 

 

Ser du några fördelar/nackdelar med detta? 

 

Vad betyder detta för kvalitén på förvaltningen? 

 

Är det vanligt att byggherren har hand om bade production och förvaltningen? 

 

Om så, varför? 

 

Ser du några fördelar/nackdelar med detta? 

 

Har de stora byggherrarna generellt hand om förvaltningen inom företaget eller outsourcas 

förvaltnigen? 

 

Tror du ansvar för förvaltningen resulterar i ett annorlunda sätt att bygga huset? 


