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Abstract 
 
Background 

Condominiums have since the year of 2009 become a new form of tenure in Sweden. Since then, the 

building development of the tenure has been low, and today there are only 955 condominiums. A 

condominium is most similar to a cooperative or a rented apartment, but strictly legally similar to a 

house ownership. Condominiums are however often compared to cooperative apartments, where the 

difference is that condominium gives the right of ownership while cooperative apartments give the 

right of use. A constructor that builds condominiums is given the opportunity to sell or rent the entire 

property portfolio, alternatively to sell the property portfolio in phases.  

 

Purpose  

The purpose of this thesis is to examine which pre-conditions there are for condominiums in the 

Swedish real estate market, and from the constructors’ perspective analyse which strategies 

constructors prefer with the participation of other actors. 

 

Method  

Because the information of condominiums has been insufficient, a case study is chosen.  

 

Results and conclusion 

Because of lack of information there are today few routines to manage condominiums among banks 

and insurance companies, which lead to an increase insecurity for both consumers and constructors. 

The result presents the strategies that are the most attractive for a constructor and are either to rent or 

to sell the entire real estate portfolio. The results indicate that it is not attractive for a constructor to 

sell the real estate portfolio in phases because of the complicated process. The results indicate, 

however, that there are cases where constructors have sold the real estate portfolio in phases, and have 

been successful. In essence, it is expensive to develop a strategy for condominiums, which is why 

actors are reluctant to work with condominiums and instead choose a less risky and more profitable 

alternative. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Ägarlägenheter är sedan år 2009 en ny upplåtelseform på den svenska bostadsmarknaden. Sedan det 

möjliggjordes att bilda ägarlägenheter har bebyggelsen av boendeformen varit låg, och i dagsläget 

finns det endast 955 av dessa lägenheter. De är till utseendet mest lik en bostadsrätt eller en hyresrätt, 

men rent juridiskt är de mer lika ett småhusägande. Ägarlägenheter jämförs dock oftast med 

bostadsrätter, där den stora skillnaden är att ägarlägenheter ger full äganderätt medan bostadsrätter 

ger full nyttjanderätt. För en byggherre som vill bygga ägarlägenheter ges möjligheten att sälja eller 

hyra ut hela fastighetsbeståndet, alternativt att sälja ut fastighetsbeståndet i etapper.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningar som finns för ägarlägenheter på 

marknaden, och från byggherrens perspektiv reda ut vilka strategier byggherrar använder sig av med 

olika aktörers medverkan.  

 

Metod 

På grund av att informationen om ägarlägenheter varit bristande är vald metod att göra en 

flerfallstudie.  

 

Resultat och slutsats 

På grund av bristfällig information finns det idag få rutiner för att hantera ägarlägenheter bland 

banker och försäkringsbolag, vilket leder till ökad osäkerhet för både konsumenter och byggherrar. 

Resultatet visar att de strategier som är mest attraktiva för en byggherre är att antingen hyra ut eller 

att sälja ut hela fastighetsbeståndet. Det har inte visat sig vara attraktivt för byggherren att sälja ut 

beståndet i etapper på grund av en komplicerad process. Resultatet visar dock att det finns aktörer 

som har sålt ut fastighetsbeståndet i etapper, vilket har blivit lyckat. Det är kostsamt att utarbeta en 

strategi vilket gör att få aktörer vågar satsa på boendeformen och därför väljer byggherrar ett mindre 

riskfyllt och mer lönsamt alternativ än ägarlägenheter. 
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 
 
Ägarlägenheter har varit ett diskuterat ämne sedan länge i Sverige och är en vanlig boendeform i 

angränsande länder. Trots detta har ägarlägenheter inte fått fäste på den svenska bostadsmarknaden. 

Syftet med införandet ägarlägenheter var av tre anledningar: att tillföra större mångfald av 

boendeformer som medför en ökad valfrihet, ett större boendeinflytande än tidigare alternativ samt att 

bostadsproduktionen skulle öka (Justitiedepartementet, 2008). Sedan det möjliggjordes att bilda 

ägarlägenheter år 2009 (Justitiedepartementet, 2013) har det skrivits mycket om ägarlägenheter 

utifrån konsumentens synvinkel, men väldigt begränsat utifrån aktörernas synvinkel.  

 

Efterfrågan på en ägarlägenhet är svår att bedöma, vilket leder till ökad risk för byggherren. På grund 

av detta har byggherrar visat ett svagt intresse för att bygga dessa lägenheter och idag finns det endast 

ett fåtal. Det kan ses som ett marknadsmisslyckande eftersom det är för få ägarlägenheter för att 

marknaden ska bli effektiv. Ett tecken på marknadsmisslyckande är asymmetrisk information, där 

producenter har större kännedom om upplåtelseformen än vad konsumenter har. 

 

Sedan det blev tillåtet att skapa ägarlägenheter erbjuds det ett nytt alternativ som öppnar upp 

möjligheter för byggherren. För byggherren möjliggörs att sälja ut hela beståndet, alternativt att inte 

sälja fastigheterna och hyra ut dessa. Byggherren får dessutom möjlighet att sälja ut beståndet i 

etapper och dessförinnan hyra ut dessa. Som byggherre kan detta vara fördelaktigt vid en 

lågkonjunktur, då priserna inte är som högst, och inte ger maximerad vinst. Istället kan byggherren 

hyra ut dessa när marknaden har låga priser och vänta med att sälja tills marknadspriset går upp. På 

så sätt kan byggherren sälja vid prisnivåer som speglar sina förväntningar. Genom detta kan 

byggherren maximera avkastningen på investeringen. Detta är också ett sätt för byggherren att 

minimera risken för vakanta lokaler och därmed förlorade intäkter, anser författarna. 

  

Fokus kommer att ligga på att belysa de förutsättningar som ägarlägenheter har på marknaden i 

dagsläget och utifrån det, vilka strategier olika aktörer väljer för att hantera dessa. Uppsatsen 

undersöker utifrån byggherrens perspektiv och därför lyfts de aktörer upp som kan påverka 

byggherren vid uppförandet av ägarlägenheter.  
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1.2 Frågeställning och syfte 
 

Utifrån de förutsättningar som finns på marknaden för ägarlägenheter, vilka perspektiv måste 

byggherrar beakta samt vilka strategier använder de sig av?  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa problematiken kring ägarlägenheter för byggherren samt de aktörer 

som medverkar i uppförandeprocessen. Utifrån det påverkas producenter och de väljer en strategi för 

ägarlägenheter. Detta för att öka kännedomen om ägarlägenheter i samhället.  

1.3 Avgränsningar 
 
I denna uppsats kommer huvudfokus att ligga på ägarlägenheter i Stockholmsområdet och södra 

delarna av Sverige. Detta för att största delen av befintliga ägarlägenheter är bildade i de områdena. 

Fokus i uppsatsen kommer inte att ligga på ägarlägenhetens fortsatta förvaltning och drift efter det att 

byggherren har sålt fastigheten. Konsumentens synvinkel kommer beaktas utifrån tidigare forskning, 

egna undersökningar kommer inte att göras.  

 

Ägarlägenheter är en vanlig boendeform i övriga Europa, men detta kommer inte tas hänsyn till i 

denna uppsats. Detta eftersom bostadsmarknaden, värderingar och kunskap om ägarlägenheter skiljer 

sig till stor del från Sverige. 
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1.4 Disposition  
 
Inledning  

Ger en kort bakgrundsinformation om problemdiskussionen. Frågeställning formuleras och beskriver 

syftet med uppsatsen samt dess avgränsningar.  

 

Bakgrund  

Ger en historisk beskrivning av bostadsmarknaden i Sverige. Ägarlägenheter som upplåtelseform 

beskrivs och jämför med de traditionella boendeformerna hyresrätter och bostadsrätter. De olika 

strategier en byggherre kan använda sig av beskrivs.  

 

Metod  

Beskriver vilken metod som används i arbetet och där det framgår vilken typ av studie som har utförts. 

 

Teori 

Förklarar begrepp som är viktiga för vidare förståelse av resultatet och analysen. 

 

Resultat  

Redovisar de svar som har getts utifrån de intervjuer som har gjorts.  
 

Analys och diskussion  

Tolkar och analyserar det resultatet som framställts. 

 

Slutsats  

Drar slutsatser utifrån de förutsättningar som funnits på marknaden för ägarlägenheter samt de 

resultat som framkommit under arbetets gång.  
 

Källor  

Presenteras de referenser som används.  



Ina Djurestål & Julia Hedenström 
Den nya boendeformen – En studie av byggherrens perspektiv på ägarlägenheter 
 

 

 

10 

1.5 Ordlista 
 
Affärsidé: Syftet med ett företag och hur företaget ska generera vinst (Gleisner, 2015). 

Agent: En beslutsfattande enhet, till exempel en människa eller ett företag (Ahlersten, 2010). 

Besittningsskydd: ett skydd för hyresgästen gentemot hyresvärden vid uppsägning av 

hyreskontrakt (Hyresnämnden, 2014). 

Bostadsrätt: En upplåtelseform där den boende äger en andel i en bostadsrättsförening och får en 

nyttjanderätt på den yta som utgör en lägenhet (SFS 1991:614). 

Bruksvärdeshyra: Hyra som motsvarar hyran för andra lägenheter med likvärdig standard (SFS 

1970:994). 

Försäkring: I denna uppsats syftar försäkring på försäkring av fastigheter. 

Förvaltning: I denna uppsats syftar förvaltning på förvaltning av fastigheter. Det innebär bland 

annat ansvar för drift och underhåll av fastighet och dess byggnad.  

Hyresreglering: Offentligt regelsystem för att kontrollera och fastställa hyra, särskilt för bostäder 

(SFS 1970:994). 

Hyresrätt: En upplåtelseform där den boende inte äger fastigheten själv utan hyr av en andra part 

som äger och förvaltar fastigheten (SFS 1970:994). 

Lönsamhet: Ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet (Samuelsson, 2015). 

Marknad: En marknad är en mötesplats för köpare och säljare. Det kan vara ett torg, en börs eller ett 

datanätverk (Ahlersten, 2010). 

Risk: I denna uppsats syftar risk ur ett investeringsperspektiv.  

Servitut: En rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fasighet 

(SFS 1970:994). 

SFS: Svensk författningssamling. En lag som har utfärdats och fastställts får ett SFS-nummer. SFS-

numret står oförändrad vid ändringar av lagtext. 

Tredimensionell fastighet: En fastighet som avgränsas både horisontellt och vertikalt (SFS 

1970:994). 

Vinstmaximering: Företagets strategi för att intäkter ska bli så stora som möjligt i förhållande till 

kostnader (Ahlersten, 2010). 

Ägarlägenhet: En tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en enda 

bostadslägenhet (SFS 1970:994). 
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2. Bakgrund 
 
De vanligaste boendeformerna idag i Sverige är hyresrätt, bostadsrätt samt småhus (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Sedan 1 maj 2009 finns även ägarlägenheter. Bostadsformen har inte haft stort 

genomslag på den svenska marknaden, men den är en mycket vanlig upplåtelseform i övriga Europa 

(Statens Offentliga Utredningar, 2014). 

 

Under de senaste tjugofem åren har bostadsmarknaden i Sverige gått i cykler. Under vissa perioder har 

landet stått inför stor brist på bostäder, medan det under andra perioder har det varit stort 

bostadsöverskott. En fjärdedel av de kommuner som uppger bostadsbrist tror att bostadsbristen 

kommer att fortsätta att öka de närmaste åren (Boverket, 2008). Syftet med ägarlägenheter var därför 

att bostadsbyggandet skulle öka, men också en ökad valfrihet samt större boendeinflytande än 

traditionella alternativ (Justitiedepartementet, 2008). 

 

Lag om ägarlägenheter har funnits i sex år. Trots det har tillämpningen varit begränsad. Det finns i 

dagsläget endast ett fåtal företag som vågat satsa på den nya boendeformen, och i slutet av 2014 fanns 

det endast 955 ägarlägenheter (Lantmäteriet, 2014). Detta är långt under vad den dåvarande 

regeringen beräknade vid införandet av lagen (Statens Offentliga Utredningar, 2002). 

 

Ägarlägenheten utgörs av en tredimensionell fastighet som avgränsas både horisontellt och vertikalt. I 

dagsläget kan ägarlägenheter endast bildas genom från grunden nyuppförda byggnader eller vid på- 

och tillbyggnad på existerande byggnader som ombildats från affärs- eller kontorshus till bostadshus. 

För ombildning från affärs- eller kontorshus till bostadshus krävs att det utrymme som avses bli 

ägarlägenhet inte har varit avsett för bostadsändamål senaste åtta åren. Det går inte att ombilda 

bostadsrätt eller hyresrätt till ägarlägenhet (Justitiedepartementet, 2013), vilket försvårar införandet 

av ägarlägenheter enligt författarna. 

 

Ägarlägenheter är ett mellanting mellan bostadsrätt och småhusägande. Till utseendet är 

ägarlägenheten mest lik en bostadsrätt, men juridiskt sett är den mest lik ett småhusägande. Till 

skillnad från en bostadsrätt som ger full nyttjanderätt, ger ägarlägenheter full äganderätt till 

lägenheten. Likt andra fastigheter får ägaren fritt pantsätta, belåna och överlåta ägarlägenheten. En 

ägarlägenhet förfogar ägaren fritt över, vilket gör det möjligt att förändra utseendet i lägenheten, men 

också att fritt hyra ut den (Justitiedepartementet, 2013). Ett hinder som ägarlägenheten möter på 

marknaden, till skillnad från bostadsrätten, är belastningen av stämpelskatt, kommunal 

fastighetsavgift samt kostnader för pantbrev, menar författarna. Den hyresreglering som existerar i 

Sverige gäller även ägarlägenheter och därför är ägaren endast tillåten att hyra ut till bruksvärdeshyra. 

Besittningsskyddet är detsamma som för all bostadsuthyrning (SFS 1970:994). Enligt författarna är 

det därför viktigt för uthyraren att ta detta i beaktande.  

 

De gemensamma utrymmena sköts av en samfällighetsförening där medlemmarna består av ägarna av 
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ägarlägenheterna. Föreningen tar hand om skötsel av trapphus, yttertak, hiss och fasad, de gemensamt 

nyttjade servicedelarna i byggnaden (Justitiedepartementet, 2013).     

2.1 Historik om ägarlägenheter 
 
Ägarlägenheter har, som nämnt tidigare, diskuterats under lång tid. De första förslagen om införande 

av ägarlägenheter inkom till Riksdagen år 1881-1882. Förslagen avslogs med motiveringen att de stred 

mot det inskrivnings- och lagfartsväsende som då fanns. En annan motivering var att det skulle bli 

svårare att lösa rättsfrågor, vilket skulle kräva strängare bolagsordningar. Riksdagen beslutade då att 

införa registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet, som idag har utvecklats till 

bostadsrättsformen genom 1930 års lag. Dåvarande justitieminister uttalade som ett argument mot 

ägarlägenheter att det inte hade fungerat utomlands och att det därför inte var en lämplig lösning i 

Sverige. Ägarlägenheter har dock även fortsättningsvis diskuterats och under senare hälften av 1900-

talet har flera motioner skickats in och behandlats av riksdagen. Ingen av dessa motioner har fått 

gehör från riksdagen före år 2009, då lagen om ägarlägenheter antogs. Mer än ett hundra år hade då 

förflutit sedan första förslaget inkom till Riksdagen år 1881-1882 (Statens Offentliga Utredningar, 

2002). 

2.2 Allmän uppfattning av ägarlägenheter 
 
År 2010 gjorde Novus Opinion på uppdrag av Sveriges byggindustrier en undersökning om 

allmänhetens kännedom och uppfattning av ägarlägenheter. 1000 personer från den svenska 

allmänheten från 16 år och uppåt tillfrågades. I undersökningen framkom att fyra av tio har hört talas 

om ägarlägenheter. Tre av tio skulle vara intresserade av att flytta till en ägarlägenhet vid nästa flytt, 

men bara en av tjugo skulle helst vilja bo i ägarlägenhet. En av tre skulle vara intresserad av att köpa 

och äga en ägarlägenhet, där främst möjligheten till mer självbestämmande i boendet lockar till ett 

köp. Vad undersökningen också visade var att de intervjuade som bodde i bostadsrätter vid 

intervjutillfället hade bättre kännedom om vad en ägarlägenhet var och var mer positiva till 

boendeformen. Undersökningen visar att ägarlägenheter som boendeform är främmande för många 

och många vet inte vad upplåtelseformen innebär (Novus Opinion, 2010). Det har inte gjorts någon ny 

undersökning sedan 2010 och marknaden har inte förändrats sedan dess, varpå författarna anser att 

undersökningen fortfarande är relevant.  

2.3 Jämförelse med traditionella upplåtelseformer  

2.3.1 Bostadsrätter 
 
Bostadsrätten är en boendeform där bostadsrättsinnehavaren äger en andel i en bostadsrättsförening, 

som de är medlemmar i, och därmed har rätten att nyttja en bostadslägenhet. Föreningens 

medlemmar har rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Medlemmarna betalar en avgift till 

föreningen för nyttjanderätten, men det är föreningen som äger fastigheten och bostadshuset. I 

föreningen beslutas om de gemensamma delarna i bostadshuset. Överlåtelse av en bostadsrätt måste 
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godkännas av föreningen likaså om bostadsrätten ska hyras ut. Om bostadsrättshavaren åsidosätter 

sina skyldigheter gentemot föreningen kan bostadsrättshavarens nyttjanderätt förverkas. 

Bostadsrättshavaren står för personlig prägel på sin egen lägenhet (SFS 1991:614). 

 

Syftet med bostadsrätter är att byggnaden ska ägas och förvaltas kollektivt genom föreningen. För 

bostadsrätter ges regler i Bostadsrättslagen, som funnits sedan 1930-talet, och år 1991 kom den lag 

som är aktuell idag och ersatte lagen från 1970-talet (Statens Offentliga Utredningar, 2002).  

 

Vid uppförandet av en bostadsrätt är affärsidén för en byggherre att sälja ut hela beståndet och låta en 

bostadsrättsförening överta bostadsobjektet. På det sättet kan byggherren få tillbaka intäkter från 

försäljningen som täcker byggkostnader och ger möjlighet till vinst (Pettersson Herold, 2015). 

2.3.2 Hyresrätter 
  
Hyresrätt är en bostadsform där en hyresgäst varaktigt hyr bostaden av en hyresvärd. Det betalas 

ingen kontantinsats vid upplåtelse av hyresrätten, utan betalning sker via en hyresavgift varje månad. 

Hyresgästen äger inte sin egen lägenhet utan får bruka lägenheten på bestämd tid eller obestämd tid. 

Enligt Hyreslagen får en hyresrätt överlåtas till make/maka/sambo. Den får även bytas mot en annan 

hyresrättslägenhet men detta kan ske först efter hyresvärdens tillåtelse. Hyresrättslägenheten får inte 

överlåtas i utbyte mot ekonomisk ersättning (SFS 1970:994). 

 

Hyresgästen tar ingen ekonomisk risk för boendet i lägenheten, förutom en eventuell hyreshöjning. 

Hyresgästen får inte heller ta del av en eventuell värdestegring för hyresfastigheten, utan det är 

hyresvärden som får möjlighet till det. Det är även hyresvärden som står för eventuella risker i ett 

värdetapp i fastigheten samt står för kostnader för underhåll, reparationer, förbättringar samt ut- och 

tillbyggnad för både hyresfastigheten och den enskilda hyreslägenheten. Hyreshusets lönsamhet 

baseras därmed av hyresintäkter samt drift- och underhållskostnader. Det finns möjlighet till en 

personlig prägel på lägenheten, men med hyresvärdens tillstånd (Svenska Bostäder, 2015). 

 

Affärsidén med hyresrätter är att hyra ut och förvalta lägenheterna. Genom hyresintäkter från 

hyresgäster får hyresvärden intäkter för att täcka kapitalkostnader för uppförandet och för drift- och 

underhållskostnader samt en möjlighet att ge vinst (Pettersson Herold, 2015). 
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1 Boendeformer 

 
Figur 1: Skillnader och likheter mellan hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenhet (Lind & Lundström, 

2007). 

2.4 Att bygga ur byggherrens perspektiv 
 
Under processen av att bygga ägarlägenheter kommer byggherrar att påverkas av ett antal aktörer. 

Innan byggprocessen påbörjas är det mycket som behöver planeras med olika myndigheter och privata 

fastighetsägare för att marken ska utnyttjas på bästa sätt. Byggherrar kan behöva låna externt kapital 

från banker för att finansiera sitt bygge, samt försäkra bygget både under uppförandet men även 

försäkring till nya fastighetsägarna efter avslutat arbete. Inför försäljning av ägarlägenheterna kan 

byggherrar ta hjälp av mäklare för att nå ut till konsumenter.  

 

Uppförandet av en ägarlägenhet är ur byggherrens perspektiv likvärdig med uppförandet av en 

hyresrätts- eller bostadsrättsbyggnad, alltså ett flerbostadshus med ett visst antal lägenheter samt 

gemensamma utrymmen som trapphus, hiss, yttertak och fasad. Vad som kan skilja är hur de tekniska 

instrumenten för att mäta användning av vatten och värme installeras.  

2.4.1 Strategier vid hantering av ägarlägenheter 
 
Vid uppförandet av ägarlägenheter finns det flera strategier för en byggherre. Det finns möjlighet till 

att antingen sälja eller hyra ut hela beståndet, eller att sälja ut fastighetsbeståndet i etapper medan 

resterande förvaltas och hyrs ut. Genom att sälja ut hela beståndet får byggherren intäkter som ger 

möjlighet till vinst. Genom att hyra ut beståndet får byggherren, som då agerar förvaltare och 

hyresvärd, in hyresintäkter kontinuerligt och på sikt ska denna strategi generera vinst. Det finns också 

en möjlighet att sälja ut fastighetsbeståndet i etapper och hyra ut resterande lägenheter. Byggherren 

får med det ersättning för sina byggkostnader genom både försäljning och hyresintäkter.  
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Genom ekonomiska analyser får en byggherre fram underlag för att ta ett beslut mellan olika 

alternativ. En investeringskalkyl är ett sätt för ett företag att se om ett alternativ är lönsamt (Lind, 

2014). I detta fall är det tre alternativa strategier som byggherren kan välja mellan.  

 

1. Sälja ut fastighetsbeståndet  

2. Hyra ut fastighetsbeståndet  

3. Hyra ut och sälja ut fastighetsbeståndet i etapper 

 

Vid försäljning av det totala fastighetsbeståndet tar byggherren en stor investeringskostnad i början av 

kalkylen. När bygget är färdigställt inkommer intäkter från försäljningen av lägenheterna. Denna 

strategi visas nedan i figur 2.  

 

2 Sälja ut fastighetsbeståndet 

 

Figur 2: Visar hur strategin för att sälja ut fastighetsbeståndet ser ut.  

 

Vid uthyrning av fastighetsbeståndet kommer investeringskalkylen beräknas under en längre tid. 

Under investeringskalkylens första år har företaget en stor investeringskostnad. Resterande år i 

investeringskalkylen inkommer intäkter från driftnettot, som är differensen mellan hyra och drift- och 

underhållskostnader. Denna strategi visas i figur 3.  

 

 

 

 



Ina Djurestål & Julia Hedenström 
Den nya boendeformen – En studie av byggherrens perspektiv på ägarlägenheter 
 

 

 

16 

3 Hyra ut fastighetsbeståndet  

 

Figur 3: Visar hur strategin för att hyra ut fastighetsbeståndet ser ut.  

 
Alternativet att kombinera att hyra ut och sälja ut fastighetsbeståndet i etapper under en längre tid. 

Under det första året får byggherren en stor investeringskostnad. Därefter får byggherren in intäkter 

från både försäljning och uthyrning.  

 
4 Hyra ut och sälja ut fastighetsbeståndet i etapper 

 
Figur 4: Visar hur strategin för att hyra ut och sälja ut fastighetsbeståndet i etapper ser ut. 
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Det finns både långsiktiga och kortsiktiga strategier, som visats ovan. Att sälja ut det totala 
fastighetsbeståndet är en kortsiktig strategi medan att hyra ut det totala fastighetsbeståndet 
samt att hyra ut och sälja ut fastighetsbeståndet kombinerat är långsiktiga strategier. 
Byggherrar väljer vilken strategi som är mest lämplig utifrån investeringskalkylen.   
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt  
 
Innan det empiriska arbete påbörjades har en litteraturgranskning gjorts för att utröna vad som 

tidigare skrivits och för att öka kunskaperna om ämnet ägarlägenheter. En litteraturgranskning hjälper 

till att formulera en meningsfull och vetenskaplig frågeställning. Den visar också hur tidigare 

undersökningar är utformade, vilken metod som använts och hur tolkning genomförts (Backman, 

2008). Litteraturgranskningen grundar sig på tidigare examensarbeten, artiklar och propositioner 

framförda i riksdagen. Efter litteraturgranskningen uppkom en fråga som tidigare inte varit beprövad. 

En frågeställning formulerades istället för en problemställning då ämnet ägarlägenheter bristfälligt 

behandlat. Generellt strävar man efter precision i formuleringen, och ju högre precisionen i frågan är 

desto högre precision får man sannolikt i besvarandet av frågeställningen. På grund av att 

informationen om ägarlägenheter är begränsad är uppsatsen baserad på en flerfallstudie. 

Observationsfasen kallas den fas där forskare skaffar sig belägg för sin studie, och fasen täcker alla 

metoder som ger empirisk kontakt. I denna uppsats sker detta genom intervjuer och direkta 

observationer, alltså en datainsamlings fas, där man strävar efter att studera verkligheten för att skapa 

en hanterlig och meningsfull bild av den (Backman, 2008). 

 

Den information som hämtades i observationsfasen ska organiseras för att ge överskådlighet och 

systematik. Med anledning av de svar som framkommit, genom intervjuerna, samt de kunskaper som 

har insamlats inför detta forskningsarbete kunde analysfasen påbörjas. Analysen innebär att den 

insamlade informationen ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form som gör att den kan relateras 

till den ursprungliga frågeställningen. Analysen av resultatet delas upp i fyra delar. Den första delen 

består av aktörernas syn på vinst och risk och den andra delen består av asymmetrisk information. 

Den tredje delen redovisar byggherrens syn på uppförandeprocessen och den fjärde delen visar 

strategier för ägarlägenheter. Därefter leder analysen till nästa fas av uppsatsen där de data som 

presenterats i analysdelen tolkas och kan ligga till grund för slutsatser och bedömning av utfallet 

(Backman, 2008). Analysen och tolkningen bör leda till en slutsats, som ska ligga till grund för ett 

slutligt dokument.  
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5 Metodöversikt 

 

Figur 5: Beskriver de steg som följts i denna uppsats (Backman, 2008). 

3.2 Datainsamling 
 
En explorativ undersökning har gjorts där syftet är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett 

bestämt ämnesområde, vilket innebär att man försöker belysa ämnesområdet allsidigt. 

Undersökningarna syftar till att få kunskap som ska ligga till grund för vidare studier. Vid en 

explorativ undersökning använder man sig ofta av flera olika tekniker för att samla information (Patel 

& Davidsson, 2011). Därför är det viktigt att samla in mycket bakgrundsinformation för att sedan 

kunna använda dessa kunskaper i intervjuerna, men också för att hitta relevant och uppdaterad 

information.  

3.2.1 Primära källor – Fallstudie 
 
Fallstudien har utförts genom intervjuer. De intervjuade har tillfrågats om de vill vara anonyma vid 

intervjutillfället. Informationen grundar sig främst på intervjuer med byggherrar, personer från bank- 

och försäkringsbranschen, myndigheter samt mäklare som har en betydelsefull roll vid produktion och 

förvaltning av ägarlägenheter. För att öka trovärdighet och åstadkomma en bredare synvinkel har 

personer från olika delar av produktionen intervjuats.  
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I arbetet med att samla in information genom frågor bör framför allt två aspekter att beakta.   

A) Graden av standardisering det vill säga intervjuarens frihet att utforma frågorna och välja deras 

utformning och inbördes ordning.  

B) Graden av strukturering det vill säga i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjuarna att tolka 

fritt beroende på egen inställning eller tidigare erfarenheter (Patel & Davidsson, 2011). 

 

 
6 Informationsinsamling 

 
Figur 6: Visar informationsinsamling med hjälp av både hög och låg grad av strukturering samt hög 
och låg grad av standardisering (Patel & Davidsson, 2011). 
 
Totalt har nio personer intervjuats. Sex av intervjuerna är gjorda via e-post, vilket leder till en hög grad 

av standardisering och låg grad av strukturering, eftersom frågorna redan är utformade, men den 

intervjuade har möjlighet att göra sina egna tolkningar av frågorna och besvara utifrån egna 

erfarenheter. Frågorna besvarades tydligt och det var enkelt att tolka svaren. Däremot ges inget 

utrymme för intervjuaren för vidare reflektion på ämnet eller ställa en fråga baserad på svaret. De 

intervjuade gavs en möjlighet att lägga till åsikter och information angående ägarlägenheter för att inte 

stänga ute viktiga idéer och tankar om ägarlägenheter.  

 

Tre av intervjuerna har gjorts via personlig kommunikation, där två intervjuer skedde genom 

personligt besök och en intervju via telefon. De intervjuer som gjordes via personlig kommunikation 

gjordes med låg grad av både strukturering och standardisering som ett led o att kunna göra en 

kvalitativ analys av resultaten. Frågor och stödord hade förberetts, och svaren från detta gav nya 

intressanta sidospår med nya frågor som gav relevant information till uppsatsen. Med frågor och 

stödord förberedda är det viktigt att inte styra intervjun för mycket, utan lämna utrymme för 

spontanitet, öppenhet för nya idéer och vinklar och samtidigt få svar på de förberedda frågorna. 

Härigenom fanns möjlighet att dra fördel av den intervjuades kunskaper. De som intervjuade har varit 

mycket aktiva i intervjuerna genom att ställa frågor och anteckna ner de svar som gavs. 
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3.2.2 Sekundära källor 
 
Andra källor som studerats och granskats, främst i litteraturgranskningsfasen, är artiklar från 

byggbranschens tidskrifter där olika partners syn på boendeformen har tagits upp. Tidigare 

kandidatexamensarbeten har också studerats och analyserats för att erhålla kunskap om vad som 

tidigare har skrivits om ägarlägenheter och se hur informationen tidigare har tolkats och hur denna 

information nu kan tolkas från ett annat perspektiv. Propositioner framlagda inför riksdagen som har 

legat till grund för lagstiftning har studerats och gett djupare kunskaper i ämnet. Vidare har en 

enkätundersökning granskats som gjordes år 2010 av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges 

byggindustrier, där allmänhetens kännedom och uppfattning av ägarlägenheter undersökts. De 

sekundära källorna har varit väldigt viktiga eftersom de har bidragit till förkunskaper och förberedelse 

för intervjuerna. Ett besökt för direkta observationer gjordes av byggprocessen för ägarlägenheterna 

på Lidingö hos Anders Maier, som är platschef för byggplatsen på JM. 

3.3 Relevans för information 
 
Med utgångspunkt i att ämnet ägarlägenheter är relativt nytt i Sverige är all information som är 

hämtad uppdaterad. Däremot finns det inte mycket data på området och därför är uppsatsen en 

kvalitativ studie som baseras på intervjuer. Eftersom studien baseras på intervjuer kan kunskapsluckor 

ha uppstått, till exempel tillgång till ytterligare information. Eftersom antal ägarlägenheter är 

begränsat och detsamma gäller byggherrar ligger möjligheten inte inom ramen för detta arbete att 

intervjua alla. Ett problem som en byggherre stött på behöver inte nödvändigtvis vara samma problem 

för någon annan. En annan brist är att risken för frågeställningen sållar bort övriga synvinklar. I och 

med att en frågeställning följts har fokus legat på att få fram ett svar, och därmed kan andra synvinklar 

ha blivit bortsorterade. Följaktligen blir resultaten från intervjuerna selektiva, eftersom de personer 

som blivit intervjuade är sedda ur byggherrens perspektiv.  

 

Sex av nio intervjuer är gjorda via e-post, vilket kan begränsa den naturliga gången av intervjun, såsom 

följdfrågor och sponta frågor, som ofta uppstår vid personlig kommunikation. Det kan leda till att 

viktig information och andra synvinklar inte tas upp, vilket också leder till att informationen blir 

selektiv. Vid personlig kommunikation kan röst och kroppsspråk tydliggöra vikten av en fråga, varifrån 

tolkning av informationen kan bedömas. Vid e-post kommunikation kan dessa nyanseringar 

misstolkas. Intervjuerna gjorda via personlig kommunikation har blivit mer omfattande än de som är 

gjorda via e-post.   
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4. Teori 

4.1 Vinstmaximering 
 

Vinst är skillnaden mellan intäkter och kostnader. Vinst uppkommer när intäkterna överstiger 

kostnaderna. Vid vinstmaximering strävar man efter att nå högsta möjliga vinst (Ahlersten, 2010). 

 

Målet för ett företag är att nå maximal vinst. Till exempel, en enkel modell där ett företag tillverkar en 

vara och de viktigaste faktorerna är kapital, som maskiner, och arbetskraft. Producenterna har 

kostnader, C, för Cost och intäkter, R, för Revenue, då blir vinsten, P= intäkterna-kostnader: P=R-C 

(Ahlersten, 2010).  

 

7 Vinstmaximering 

 
Figur 7: Visar en vinstmaximeringsfunktion (Ahlersten, 2010). 
 
Priset sätts oftast på marknaden medan C beror på kostnaden för faktorerna och på vilken kvantitet 

man väljer att producera i. Företag väljer därför kvantitet så att vinsten ska bli så stor som möjligt 

(Ahlersten, 2010). 

 

Genom investeringar i byggprojekt vill byggherren erhålla en vinst i framtiden. På så sätt att intäkterna 

ska vara större än kostnaderna. Därför vill byggherren välja den investering med högst avkastning, 

dock kan beslut om vilken investering man ska välja för att uppnå detta vara svårt att avväga, detta 

redovisades tidigare i avsnitt 2.4.1 Strategier vid hantering för ägarlägenheter.  

4.2 Risk 
 
Risk i ekonomiska termer och i ett investeringssammanhang anger sannolikheten för förlust av 

kapital. Risk i finansiering avser variation i avkastning för ett investeringsalternativ. I ett 

investeringsalternativ där avkastningen är förutbestämd och given under en viss tidsperiod är alltså 

riskfri eftersom avkastningen kan beräknas och förutses. Ett alternativ som inte har en förutbestämd 

avkastning eller där avkastningen kan variera betydligt kallas riskabel. Att bedöma en investering där 
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avkastningen är skiftande och kan variera från dag till dag eller från år till år kan därför vara en svår 

uppgift (de Ridder, 2000). En investering kräver beslut där man måste fråga sig själv om möjligheten 

till avkastning är värd den risk man tar. Risken en byggherre tar vid ett byggprojekt är att inte få 

tillbaka det kapital som byggherren satt in eller att inte få den avkastning som beräknats. Allt annat 

lika, individer föredrar att ha tillgångar som erbjuder högsta möjliga avkastning (Krugman, et al., 

2012). Byggherren kommer att välja det alternativ som ger högsta möjliga avkastning i förhållande till 

risk. Att producera bostäder utan att veta om efterfrågan finns är riskabelt. Det är kostsamt att både 

avveckla ett byggprojekt men också att låta byggda lägenheter stå vakanta.  

4.3 Asymmetrisk information 
 
Asymmetrisk information är när två parter besitter olika mycket information (Boatright, 1999). Teorin 

i ekonomiska sammanhang utgår ifrån att alla agenter har samma information. I praktiken har två 

parter nästan aldrig samma information och då är informationen asymmetrisk (Ahlersten, 2010). 

Detta kan leda till problem, till exempel när en byggherre har mer information om en produkt än en 

konsument.  

 

En typ av asymmetrisk information är adverse selection som är ett snedvridet urval av mindre 

lämpade kunder eller produkter. Ett typexempel på adverse selection är inom försäkringsbranschen 

där personer som tar högre risker oftast tecknar försäkringar (Ahlersten, 2010). Detta är 

missgynnsamt för försäkringsbolag eftersom de tjänar mer på personer som tar lägre risk och därmed 

inte använder försäkringen.  

 

Ett sätt att motverka asymmetrisk information och adverse selection är genom signalering. Signalering 

är att visa sig annorlunda från andra (Ahlersten, 2010), ett exempel på det är när en aktör visar sig 

pålitlig för konsumenter.  

4.4 Spelteori 
 
Spelteori är ett sätt att analysera hur enskilda agenter interagerar med varandra på en marknad. 

Utifrån strukturens utseende kan varje agent ta hänsyn till andra agenters agerande och därefter välja 

sin egen strategi (Ahlersten, 2010). 
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5. Resultat  
 
Resultatet redovisas i två sektioner, där den första består av aktörers medverkan och påverkan i 

hantering av ägarlägenheter, detta för att belysa vilka förutsättningar som finns för boendeformen. 

Den andra delen består av producenters perspektiv i uppförandeprocessen av ägarlägenheter, och vilka 

strategier de väljer utifrån de givna förutsättningarna.  

5.1 Intervjupersoner  
 
Olof Pettersson Herold, byggprojektledare, på JM, Stockholm  

Olof Pettersson Herold är byggprojektledare på JM AB och ansvarar för JMs första byggprojekt med 

ägarlägenheter. JMs verksamhet är fokuserad på nyproduktion av främst flerbostadshus i form av 

bostadsrätter men också som småhus. JM har nyligen påbörjat ett pilotprojekt som består av 36 

ägarlägenheter på Lidingö. Intervjun skedde med personlig kommunikation den 16 april 2015. 

Intervjun berörde ämnet byggprojektdelen av ägarlägenheter som pilotprojektet, skillnader gentemot 

uppförandet av bostadsrätter samt hinder och möjligheter med ägarlägenheter ur byggherrens 

synvinkel.  

 

Hans Andreasson, VD på Öckerö Bostads AB, Göteborg 

Hans Andreasson är verkställande direktör på Öckerö Bostads AB i Göteborg. Öckerö Bostads AB är 

ett kommunägt bolag som bygger nytt och förvaltar bostäder på Öckeröarna. Bolaget har främst 

erfarenhet av byggande och förvaltning av hyreslägenheter. De har även uppfört ägarlägenheter som 

delvis har avyttrats och delvis hyrts ut och förvaltats likt hyresrätter. Av de ägarlägenheter som 

byggdes har bolaget behållit 20 lägenheter i egen regi. Intervjun skedde via e-post 17 april 2015, och 

har kompletterats med en intervju via e-post den 18 maj 2015. Frågorna vid intervjun berörde 

möjligheterna med att bygga ägarlägenheter och hyra ut lägenheterna likt en hyresrätt. Skillnader 

mellan uppförandet av ägarlägenheter och hyresrätter togs upp.  

 

Mårten Norén, fastighetschef, Wåhlin Fastigheter, Stockholm Solna 

Mårten Norén arbetar som fastighetschef på Wåhlin Fastigheter. Wåhlin Fastigheter är ett privatägt 

fastighetsföretag som sköter allt från projektutveckling och fastighetsskötsel till trädgårdsarbete och 

ekonomi. Mårten Norén har genom Wåhlin Fastigheter erfarenhet av att bygga och sälja 

ägarlägenheter. Intervjun skedde via telefonkontakt den 6 maj 2015. Intervjun berörde ämnet 

byggprojektdelen av ägarlägenheter avseende Wåhlin Fastigheters projekt, skillnader gentemot 

uppförandet av bostadsrätter, samt hinder och möjligheter med ägarlägenheter från byggherrens 

perspektiv.  

 

Roger Gustafsson, nationalekonom, på Boverket 

Roger Gustafsson arbetar som nationalekonom på Boverket, myndigheten för samhällsplanering, 

byggande och boende. Intervjun genomfördes via e-post den 4 maj 2015. Intervjun berörde gällande 

lagar och intresset för ägarlägenheter. 
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Andreas Wallin, fastighetsmäklare, på ERA Sweden Fastighetsförmedling, Ystad 

Andreas Wallin arbetar som fastighetsmäklare på fastighetsförmedlingsbyrån ERA Sweden 

Fastighetsförmedling i Ystad. Andreas Wallin har erfarenhet av försäljning av ägarlägenheter i Ystad. 

Intervju skedde via e-post den 31 mars 2015. Intervjun berörde ämnet försäljning av ägarlägenheter 

och hur detta område skiljer sig från att sälja bostadsrätter och småhus samt hur mäklarbyrån känner 

av intresset för ägarlägenheter.  

 

Thomas Hohenstein, företagsrådgivare, SEB Kungsträdgården, Stockholm 

Thomas Hohenstein arbetar som företagsrådgivare på SEB i Stockholm. SEB är en bank som arbetar 

med bland annat finansiering för både privat- och företagskunder. Thomas Hohenstein har sedan 

tidigare erfarenhet av företagskunder som efterfrågar finansiering för ägarlägenheter, bland annat för 

JM:s pilotprojekt. Intervjun genomfördes via personlig kommunikation den 6 maj 2015. Intervjun 

berörde finansiering av ägarlägenheter. 

 

Björn Jonason, försäkringsspecialist, IF Skadeförsäkring 

Björn Jonason är försäkringsspecialist på IF. IF Skadeförsäkring är ett försäkringbolag som erbjuder 

bland annat hemförsäkring för hyresrätt, bostadsrätt och villa. Intervjun skedde via e-post den 13 april 

2015. Intervjun innehöll frågor om hur försäkring av en ägarlägenhet går till i praktiken, och om det 

skiljer sig från att försäkra en bostadsrätt och i så fall hur. Vidare togs det upp frågor om 

försäkringbolagen upplever några svårigheter med att försäkra ägarlägenheter samt intresset för 

ägarlägenheter uppkom. 

 

Jan Wallberg, underwriter Folksam Företag, Folksam 

Jan Wallberg arbetar som försäkringsgivare på Folksams företagsavdelning. Folksam är ett 

försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkring för alla boendeformer. Intervjun skedde via e-post den 

22 april 2015. Intervjun innehöll frågor om hur försäkring av en ägarlägenhet går till i praktiken och 

om det skiljer sig från att försäkra en bostadsrätt och i så fall hur, till exempel om försäkringsbolagen 

anser att svårigheter föreligger med att försäkra ägarlägenheter och om intresse för utveckling av 

försäkringar finns.  

 

Christina Kanholt, fastighetschef på Willhem Stockholm AB, Stockholm 

Christina Kanholt arbetar som fastighetschef på Willhem Stockholm AB som är ett förvaltningsbolag 

som äger och förvaltar hyresrätter. Intervjun genomfördes via e-post den 4 maj 2015 och frågorna 

berörde förvaltning av främst hyresrätter men även ägarlägenheter.  
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5.2 Resultat intervjuer 

5.2.1 Perspektiv från nyckelaktörer på marknaden 
 
Enligt Roger Gustafsson från Boverket är intresset för ägarlägenheter marginellt. Vad detta beror på 

tror Gustafsson är ett begränsat intresse från konsumenterna, och om efterfrågan ökar kommer också 

företagen producera. Gustafsson menar att det är svårt att veta om det finns tillräckligt med 

information på marknaden, men eftersom boendeformen är ny är det säkerligen många som inte 

känner till den. 

 

Den största svårigheten med försäljning av ägarlägenheter, angav fastighetsmäklare Andreas Wallin 

från ERA Sweden Fastighetsförmedling, är att det inte finns tillräckligt med information om 

boendeformen. Trots det har de ägarlägenheter Wallin tidigare sålt rönt ett stort intresse och Wallin 

menar att ägarlägenheten är något som kommer att gå bra att sälja i framtiden. Vid försäljning av en 

ägarlägenhet är det vanligt att mäklare jämför med en bostadsrätt, då bostadsrätten, eftersom 

bostadsrätten är mest lik en ägarlägenhet till utseendet. Dock är det viktigt att poängtera och förklara 

skillnaderna mellan ägarlägenheter och bostadsrätter vid försäljning ansåg Wallin. Det krävs mer 

omfattande information till köparen av en ägarlägenhet än för bostadsrättsköparen. Det kan gälla var 

fastighetsgränsen går, vem som är ansvarig för vad och vad som ingår i gemensamhetsanläggning samt 

fastighetsavgifter. För att ägarlägenheter ska bli mer attraktiva i Sverige tror Wallin att det krävs större 

projekt i de större städerna i Sverige så att boendeformen få mer uppmärksamhet. På grund av att det 

är för få som känner till boendeformen är det heller ingen som vill köpa, är Wallins tankar om 

ägarlägenheter.   

 

Thomas Hohenstein från SEB berättar att SEB har en mycket positiv inställning till finansiering av 

byggprojekt i form av ägarlägenheter, men att förfrågningarna från byggbolagens sida varit få. 

Hohenstein menar att det inte är en större risk med ägarlägenheter, utan att det som avgör är vem som 

bygger. Hohenstein anser att byggbolag som JM är pålitliga och trovärdiga, men att mindre bolag eller 

nystartade bolag kan ha svårare med finansiering. Skillnaden i risk är vem som utför projektet. 

Hohenstein förklarar att det är för få ägarlägenheter och för få byggprojekt med ägarlägenheter, vilket 

leder till en lika begränsad information idag som när lagen infördes.  

 

Enligt Björn Jonason från IF är ägarlägenheter åsidosatta av försäkringsbolagen, inklusive det där 

Jonason själv arbetar. Vid försäkring av en bostadsrätt är det ofta föreningen som har en 

fastighetsförsäkring och bostadsrättshavaren tecknar en tilläggsförsäkring. Eftersom ägarlägenheter 

fortfarande inte är så vanliga finns det ingen rutin än så länge för hur man försäkrar ägarlägenheter, 

menade Jonason. Vid de få tillfällen som IF fått frågan om försäkring av en ägarlägenhet har IF gett ett 

förslag om att teckna en vanlig fastighetsförsäkring med samfälligheten eller motsvarande. Någon 

speciell försäkring för ägarlägenheter finns inte idag inom IF.  
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Jan Wallberg från Folksam säger att den största skillnaden mellan försäkring av en bostadsrätt och en 

ägarlägenhet är vad som tas upp i bostadsrättslagen rörande vad bostadsrättshavaren har för 

skyldighet för ytskiktet i sin bostadsrätt. I ägarlägenheter är det mycket som är lika, men att vissa 

skillnader finns. Försäkringarna fungerar på så sätt att om ett problem i en lägenhet uppstår, som 

sedan sprids till resterade lägenheter kan det föreligga återkravsrätt om den ägare där skadan startade 

kan anses vållande. Skulle skadan spridas till gemensamma utrymmen i fastigheten är det 

bostadsrättsföreningens försäkring som står för detta i bostadsrättshus, medan det i en ägarlägenhet 

är samfällighetens fastighetsförsäkring som står för skadekostnaden. Wallberg menar att intresset för 

ägarlägenheter är svagt och att det har varit så sedan upplåtelseformen möjliggjordes. På Folksam 

finns det en speciell försäkring för ägarlägenheter, vilket inte alla svenska bolag tagit fram berättade 

Wallberg. Wallbergs personliga gissning är att ägarlägenheter inte skulle fungera lika bra som det gjort 

för landets bostadsrättsföreningar, dock utan belägg för detta. Boendeformen, fortsatte Wallberg, är i 

jämförelse mellan bostadsrätter inte tillräckligt intressant. På grund av det blir det ingen stor 

etablering i Sverige. 

5.2.2 Producenternas perspektiv 
 

Olof Pettersson Herold från JM är mycket positiv till boendeformen ägarlägenheter, och har tidigare 

erfarenhet av ägarlägenheter i Norge. Pettersson Herold menar att det finns problem med 

bostadsrätter och understryker att ägarlägenheter är ett bra alternativ. Pettersson Herold har startat 

ett pilotprojekt för JM för att se om det finns en marknad för ägarlägenheter. Eftersom boendeformen 

varit mycket omtalad och efterfrågad i fastighetsbranschen är det viktigt att JM som byggföretag också 

bygger ägarlägenheter. Med detta vill JM vara en ansvarsfull aktör på marknaden efter det att 

regeringen möjliggjorde den nya upplåtelseformen. Det ska finnas flera boendeformer på marknaden, 

anser Pettersson Herold.  

 

Pettersson Herold berättade att inför detta projekt har kunderna varit intresserade av Lidingö-

området. Den kundgrupp som sökt sig till ägarlägenheter har ofta tidigare erfarenheter av 

ägarlägenheter, men då utanför Sveriges gränser. I ägarlägenhetens samfällighet finns inte några 

gemensamma lån som det gör i en bostadsrättsförening. Pettersson Herold menar på att de som har 

god ekonomi hellre vill styra sin egen ekonomi och få bättre kontroll. Detta kan de göra genom att 

köpa en ägarlägenheter. Bostadsrättsinnehavare kan hamna i svårigheter vid räntestegring.  

 

Enligt Pettersson Herold är JM inte intresserat av att sälja ut beståndet i etapper eller hyra ut och 

förvalta ägarlägenheterna, eftersom det inte ligger i JMs affärsidé. Det finns en avdelning inom JM 

som bygger hyresbostäder och säljer sina projekt till andra för vidare förvaltning. Vid uppförande och 

försäljning av alla typer av lägenheter anser JM att vakanta lägenheter inte utgör ett stort problem. 

Företaget har så pass mycket kapital att de klarar sig finansiellt vid en lågkonjunktur. På frågan om 

hyresreglering skulle vara ett problem och om det kan vara orsaken till att JM inte vill hyra ut 

ägarlägenheter, tror inte Pettersson Herold att det skulle skapa problem. Pettersson Herold hävdar 

snarare att nyproducerade lägenheter redan är på marknadsmässiga hyresnivåer.  
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Det finns många likheter mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt, både inför och under byggandet. 

För att skilja dessa boendeformer åt har JM satsat på att möjliggöra ett mer individuellt boende för att 

göra ägarlägenheten mer attraktiv. JM vill ta det individuella ett steg längre genom att satsa på en 

underhållsfri byggnad. På så sätt kan man hålla nere kostnaderna för den enskilde. För att lyckas med 

detta har JM valt att bygga ägarlägenheterna på annat sätt än bostadsrätter. Pettersson Herold 

förklarar att rörsystemen i bostadsrättslägenheterna hänger ihop, vilket gör att varje lägenhets 

värmesystem går igenom alla lägenheter. Stänger en lägenhet av värmen kommer det att påverka 

grannens uppvärmning. Med tekniska systemval kan JM underlätta delat ägande. I bostadshuset med 

ägarlägenheter har JM bland annat lagt den gemensamma värmen i trapphuset och installerat 

värmemängdsmätare med avstängningsfunktion kopplade till varje lägenhet. Genom att 

individualisera mätningen i värme och vatten kommer varje lägenhetsägare att betala för sin 

förbrukning. Till skillnad från ett bostadsrättshus där mätningar görs gemensamt och kostnaderna för 

värme och vatten beräknas efter andelstal. Pettersson Herold förklarar att man givetvis kan göra 

individuella mätningar på både hyresrätter och bostadsrätter men att det inte är lika vanligt. 

Pettersson Herold förklarar att de tekniska mätinstrumenten kostar och leder till att det blir dyrare att 

installera i varje lägenhet jämfört med en gemensam mätare. Däremot blir det mindre kostnader för 

varje individ i längden att mäta sin egen förbrukning menar Pettersson Herold. Pettersson Herold tar 

ägarlägenheter i Norge som exempel på hur man kan driva det individuella ytterligare ett steg genom 

att ha individuella ventilationssystem. Det är dock en kostsam installation och svårt att utforma 

energieffektivitet. Även om Pettersson Herold är positivt inställd till ägarlägenheter, tror Pettersson 

Herold att det inte är en tillräckligt känd upplåtelseform på marknaden för att slå igenom.  

 

Hans Andreasson från Öckerö Bostads AB berättar att deras ägarlägenheter har använts till att driva 

och förvaltas likt hyresrätter. Hyressättningen har hittills hanterats på samma sätt för ägarlägenheter 

och hyresrätter. Däremot är det under process att lyfta ut ägarlägenheterna ur ordinarie 

hyresintäktsförhandlingar då det finns avgifter som samfällighetsföreningen vill ha täckta av bolaget.  

 

Visionen för området Bredviksängar, där Öckerö Bostads AB har ägarlägenheter, var att kombinera 

olika ägarformer inom samma bostadsområde. Därmed kan både ägare av ägarlägenheter och 

hyresgäster leva vid sidan av varandra under sina egna förutsättningar. Vid frågan om Öckerö Bostads 

AB har tankar på att bygga fler ägarlägenheter svarar Andreasson att de mycket väl kan tänka sig detta, 

men att det är en svag marknad med osäkerheter kring bland annat belåning. Andreasson berättar att i 

själva byggprocessen skilde det ingenting mellan ägarlägenheter och hyresrätter, men att det kräver en 

annan typ av förrättningar. Det tillfördes därför en del nya arbeten vid inrättningen av 

tredimensionella fastigheter. Andreasson säger att det var viktigt att hålla ordning på vad som ingick i 

respektive ägarlägenhets gräns när försäljningen genomfördes. Den modell som användes när 

ägarlägenheterna byggdes var att Öckerö Bostads AB sålde ut ägarlägenheter i etapper och använde 

intäkter för att hålla nere resterande hyresgästers hyror. Dock innebar det att de tjugo ägarlägenheter, 

som behölls i Öckerö Bostads ABs ägo, numera har svårt att bära sina egna kostnader, eftersom 
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avgiften till samfälligheter har höjts väsentligt. 

 

För Mårten Norén från Wåhlin Fastigheter har möjligheten att hyra ut alltid varit relevant, men på 

grund av hyresregleringen får företaget inte tillräckliga hyresintäkter. Ägarlägenheter blev då ett 

intressant alternativ, då möjligheten att sälja dessa finns. Alla ägarlägenheter som företaget byggde 

har sålts, berättade Norén. Norén berättade också att bolaget genom tillbyggnad på befintliga 

hyresfastigheter eller på vindsvåningar bildat ägarlägenheter. Vid ombyggnad av ett flerbostadshus 

undersöks alltid möjligheter att bygga på vinden, menade Norén. Skillnaden i byggprocessen för 

Wåhlin Fastigheter har varit att under hela processen ta hänsyn till fastighetsgränserna, där 

förrättningen inom Lantmäteriet var en komplicerad process till en början. Ett problem som uppstod 

under byggprocessen var tillämpning av lagen om förvaltning av samfälligheter, berättade Norén. 

Eftersom Wåhlin Fastigheter äger och förvaltar hyresrätter sedan tidigare och ville kombinera dessa 

med ägarlägenheter i vindsvåningen blev det svårigheter med samfällighetsföreningen. Norén 

förklarade att ägarlägenheten skulle få bestämmanderätt samtidigt som Wåhlin Fastigheter skulle få 

stå för de största kostnaderna i de gemensamma utrymmena. Med Lantmäteriet fördes en diskussion 

om att lösa problemet med servitut, för att då möjliggöra för ägarlägenheterna att använda trapphuset. 

På så sätt äger Wåhlin Fastigheter de gemensamma utrymmena som har med hyresrätterna att göra. 

Trots en komplicerad och långvarig process lyckades Wåhlin Fastigheter tillsammans med 

Lantmäteriet komma fram till en lösning som Norén var mycket nöjd med. För framtiden menade 

Norén att företaget mycket väl kan tänka sig att bygga flera ägarlägenheter via om- och tillbyggnad, 

eftersom tidigare projekt blivit lyckade. Nyproduktion av ägarlägenheter kan dock bli svår i dagsläget 

eftersom avkastningen blir otillräcklig. Norén trodde på blandade former på bostadsmarknaden, och 

ansåg att där man inte kan bygga bostadsrätter är ägarlägenheter ett bra alternativ för att få variation.  

5.2.3 Möjligheter 
 
Pettersson Herold från JM menar att ägarlägenheter bidrar till mer rörlighet på marknaden och leder 

till ett mer blandat boende. Med ägarlägenheter finns alternativet att hyra ut fastigheten och maximera 

avkastningen. Ägarlägenheter kan vara ett bra alternativ för mindre bolag som inte är lika 

kapitalstarka som JM och som då kan minimera risken att inte få fastigheterna sålda vid en eventuell 

finanskris.  

 

Pettersson Herold beskrev hur JM försöker individualisera ägarlägenheterna för att göra dem mer 

attraktiva. Till exempel betalar inte lägenheten upptill i huset för gräsmattan som lägenheterna längst 

ner utnyttjar. En annan positiv aspekt är att JM byggt de gemensamma utrymmena med särskilt 

material för att de ska bli mer underhållsfria jämfört med en bostadsrättsförenings utrymmen. 

Pettersson Herold menar att människor vill ha säkra affärer och att ägarlägenheter är en bra affär om 

man tittar på utgifter. Ägarlägenheter och samfällighetsföreningen är inte finansiellt lika aktiva som en 

bostadsrättsförening. Det är till exempel inte samfällighetsföreningens syfte att belåna, placera eller 

spara kapital. Pettersson Herold menar även att en ägarlägenhet är en bättre säkerhet än en 

bostadsrättsförening eftersom den inte är dubbelt pantsatt, såsom ofta är fallet i en 
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bostadsrättförening där både föreningen och den enskilda bostadsrättsinnehavaren har lån. Även 

Thomas Hohenstein från SEB konstaterade att en bostadsrättsförening kan vara högt pantsatt, och att 

en ägarlägenhet inte kan vara dubbelt pantsatt.  

 

Björn Jonason från IF säger att en bra egenskap hos ägarlägenheten är att den inte är dubbelt 

försäkrad. Jonason menar att bostadsrättföreningen med sina boende ofta blir dubbelt försäkrade, 

eftersom systemet är uppbyggt så att föreningen har en grundförsäkring för hela fastigheten, och den 

boende lägger till en tilläggsförsäkring på sin bostadsrätt. 

 

Andreasson från Öckerö Bostads AB säger att ägarlägenheter är en bra boendeform när man vill 

kombinera olika ägarformer inom samma bostadsområde. På detta sätt kan ägare av en ägarlägenhet 

leva i samma trappuppgång som en hyresgäst.  

 

Norén menar att Wåhlin Fastigheter byggde ägarlägenheter för att de såg möjligheten att kunna sälja 

fastigheterna och på så sätt erhålla avkastning på sin investering.  

5.2.4 Svårigheter 
 
Roger Gustafsson från Boverket konstaterar att ägarlägenheter är en relativt ny boendeform i Sverige 

och att det säkerligen är många som överhuvudtaget inte känner till den. Citat från Gustafsson: 

“Personligen tror jag att det faktum att det inte finns möjlighet att omvandla befintliga lägenheter till 

ägarlägenheter gör att det åtminstone inom överskådlig framtid kommer att vara en upplåtelseform på 

marginalen.” 

 

Pettersson Herold från JM nämner informationsbristen som ett stort problem när det kommer till 

ägarlägenheter. Nyhetstidningar som Svenska Dagbladet har publicerat negativa artiklar om att 

ägarlägenheten som boendeform är en flopp eftersom den inte slagit igenom. Att behöva hantera 

denna typ av publicitet är inte fördelaktigt när man försöker sälja in boendeformen. Pettersson Herold 

menar även att skattemässiga regler kan bli ett problem, speciellt om man jämför med bostadsrätter. 

Samtidigt fungerar det för andra fastigheter och borde inte vara ett problem för ägarlägenheter, 

fortsätter Pettersson Herold. Pettersson Herold nämner även att det är ett problem att inget annat av 

de stora byggbolagen i Sverige har vågat satsa på upplåtelseformen och att detta bidrar till 

informationsbristen.  

 

Thomas Hohenstein från SEB säger att vid utlåning till ett bostadsrättsprojekt börjar belåningen i 

byggherrens namn som sedan överlämnas till bostadsrättsföreningen. Med ägarlägenheter ska 

pantsättningen läggas på varje enskild fastighet, men svårigheter uppstår då banken inte i förväg kan 

ta ut pantbrev på fastigheterna, eftersom det är oklart hur mycket de enskilda kommer belåna. Istället 

bedömer banken kreditvärdighet hos byggherren.  

 

Andreas Wallin på ERA Sweden Fastighetsförmedling säger att det stora problemet med 
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ägarlägenheter är att folk i allmänhet inte vet vad upplåtelseformen innebär och hur den skiljer sig 

från en bostadsrätt. Trots att ägarlägenheter har varit omskrivna sedan de infördes 2009 har 

informationen om skillnaderna mot en bostadsrätt inte nått ut till konsumenterna. I och med att 

bostadsrätter och hyresrätter är både väl beprövade i Sverige sedan lång tid, kan en ny boendeform 

som det inte finns tillräckligt med fakta om anses som osäker, menar Wallin. Ett stort problem som 

Wallin upptäckt är att vid finansiering av ägarlägenheter vet bankerna inte hur de ska hantera 

utlåningen. Följden blir att det är en utdragen process med lång handläggningstid på grund av 

informationsbrist. Det kan vara svårt att jämföra priser, vilket gör värderingen av en ägarlägenhet till 

ett svårhanterligt uppdrag.  

 

Hans Andreasson från Öckerö Bostads AB anser att ägarlägenheter behöver bättre marknadsföring, 

eftersom det råder en osäkerhet kring ägarlägenheters egenskaper och värde, vilket gör att byggbolag 

inte vågar bygga. Till exempel hur samfälligheter ska fungera, och hur ansvarsgränser ska dras mellan 

samfällighetsföreningen och ägaren. Det har uppstått komplikationer då det är svårt för 

samfällighetsföreningen att ta över ett fungerande förvaltningsansvar, berättade Andreasson. 

Hyresgästerna i ägarlägenheterna blir inte involverade i viktiga frågor eftersom de inte har någon 

rösträtt för samfällighetsföreningen, utan representeras av fastighetsägaren. Andreasson sade att även 

besittningsskyddet kan bli ett problem med om byggherren vill sälja ytterligare lägenheter för att få in 

kapital. Vill bolaget avyttra måste de avvakta tills någon hyresgäst flyttar.  

 

Även Christina Kanholt från Willhem Stockholm AB angav besittningsskyddet som ett hinder. Kanholt 

menade att det borde vara lättare att säga upp hyresgäster som inte följer regler, som vid till exempel 

otillåten andrahandsuthyrning och störningar.  

 

Mårten Norén från Wåhlin Fastigheter säger att de stötte på problem med lagen om förvaltning av 

samfälligheter. Norén berättade att kombinationen med uthyrning av hyresrätter och försäljning av 

ägarlägenheter kan orsaka problem eftersom ägarlägenheten skulle få bestämmanderätt medan 

företaget skulle få stå för största kostnaden. Norén nämnde detta som ett hinder som företaget ställdes 

inför under byggprocessen.  
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6. Analys och diskussion  

6.1 Vinst och Risk 
 
JM har valt att investera i att individualisera ägarlägenheterna genom att de har använt särskilda 

material för att hålla byggnaden så underhållsfri som möjligt. Med individualisering vill JM minska 

behov av samordning inom byggnaden. De har även infört speciella mätinstrument i byggnaden för att 

varje enskild fastighet ska betala för vad de själva förbrukar, istället för att fördela kostnaderna genom 

andelstal. Detta medför en högre kostnad för JM än om de hade valt att inte individualisera 

byggnaden. Detta strider mot teorin om att vilja hålla nere kostnader (C) men genom ökade intäkter 

(R) kan byggherren maximera den totala vinsten (P) (Ahlersten, 2010). En tanke författarna har till 

varför JM har valt att göra på detta vis är för att kompensera för boendeformens låga kännedom på 

marknaden och för att få den mer attraktiv. En annan anledning kan vara att de anser att de kan sälja 

fastigheterna för ett högre pris om de investerar i en underhållsfri byggnad och på sätt öka intäkterna. 

Av de samtal som förts med Pettersson Herold fås intrycket av att bygget av ägarlägenheter inte i 

första hand hade som syfte att maximera vinsten, utan snarare att JM vill signalera till andra att de är 

en ansvarsfull aktör som vill kunna erbjuda sina kunder ett blandat boende. De ville även se om det 

finns något intresse på marknaden. Genom att JM signalerar att de är en ansvarsfull aktör gentemot 

sina kunder skulle de kunna öka sina vinster långsiktigt då kunderna får ett positivt intryck av JM som 

företag och då känner ett större förtroende för JM som aktör. På detta sätt kan kunder vara mer 

benägna att investera i JM än andra bolag och på sikt maximera deras vinst, menar författarna. 

6.2 Asymmetrisk information 
 

Andreas Wallin klargör att det varit lyckade försäljningar av ägarlägenheter och tror att ägarlägenheter 

kommer fortsätta sälja bra i framtiden. Enligt utbud och efterfrågan bör ägarlägenheter fortsätta 

säljas, så länge utbudet är lägre än efterfrågan vid ett visst pris. Utifrån hur bostadsmarknaden ser ut i 

dagsläget och att det råder bostadsbrist i Sverige bör det leda till att alla bostäder som kommer ut på 

marknaden är eftertraktade, oavsett upplåtelseform, och borde därför vara lyckade att sälja. Det är 

därför svårt att dra slutsatsen att ägarlägenheter, som upplåtelseform, är mer attraktiv på marknaden 

än en bostadsrätt eller annan upplåtelseform. Däremot är det svårt att göra den bedömningen 

överhuvudtaget i Sverige då konsumenter generellt har lite eller ingen information om ägarlägenheten. 

Med andra ord, ägarlägenheten och bostadsrätten har inte samma förutsättningar på 

bostadsmarknaden, anser författarna. 

 

Samtliga som har intervjuats har tagit upp problematiken med okunskap på marknaden om 

ägarlägenheter. Detta är ett tecken på asymmetrisk information när producenterna har mer 

information än konsumenterna (Ahlersten, 2010) och utgör en risk för byggbranschen, i banksektorn 

och för försäkringsbranschen. För byggbranschen är informationsbrist en risk då det kan leda till 

vakanta lägenheter. Det leder till lägre intäkter och det leder i sin tur till en lägre avkastning på 
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investeringen, vilket leder till icke optimalt utfall och det produceras färre ägarlägenheter än vad som 

borde vara effektivt. Från bankens perspektiv med samma scenario, är informationsbristen en risk då 

vakanta lägenheter för byggföretaget också kan leda till att banken inte får tillbaka det kapital som de 

investerat. Det leder till minskade intäkter och därmed även minskad vinst för banken. För ett 

försäkringsbolag leder hög informationsbrist om en produkt till en låg efterfrågan av samma produkt, 

som gör att försäkringsbolag inte finner det lönsamt att lägga resurser för att ta fram en försäkring för 

produkten då deras kostnader ökar mer i större utsträckning i relation till ökade intäkter av 

produkten. Informationsbristen kan även leda till adverse selection för ett försäkringsbolag där de 

mest okunniga konsumenterna försäkrar sig mest.  Alla företag måste alltid göra en avvägning om de 

anser att de ökande kostnaderna för att investera i att framställa en produkt eller lära sig om en 

produkt är värd investeringen i relation till framtida avkastning (de Ridder, 2000). På grund av 

försäkringsbranschens brist på rutiner, som Jonason nämnde, påverkar det byggherren indirekt 

eftersom det försvårar för slutkonsumenten. När konsumenten har lite information kan investeringen 

anses utgöra en större risk. Det kan leda till att konsumenten väljer en annan produkt över den 

byggherren erbjuder, menar författarna.  

 

Pettersson Herold från JM nämner att få andra aktörer har byggt ägarlägenheter och att det har 

bidragit till att informationen om ägarlägenheter inte har spridits. Anledningen till att andra 

byggbolag inte har byggt beror troligtvis att risken är för stor i jämförelse med eventuella framtida 

intäkter. Eftersom bostadsrätten är en välkänd och välfungerande upplåtelseform i Sverige finns det, 

lönsamhetsmässigt ingen anledning för ett byggföretag att investera i att producera ägarlägenheter, då 

det är mer riskfyllt. Enligt författarna är det därför inget annat byggbolag har gjort det, då ett företag 

kommer välja en investering med högsta möjliga avkastning (de Ridder, 2000).  Författarna menar 

även att aktörerna väntar ut varandra där ingen aktör vill ta första steget, vilket är en spelteoretisk 

situation.  

 

6.3 Byggherrens syn på uppförandeprocessen  

 

Andreasson från Öckerö Bostads AB tar upp problematiken med att det även finns osäkerheter kring 

hur samfälligheter ska dra gränser mellan föreningen och ägarna av lägenheterna. Detta är ett problem 

som bygger på få exempel på marknaden och få färdiga rutiner för hur samfällighetsförening med 

gränsdragningar ska fungera. För oerfarna ägare av boendeformen kan därför mycket kännas 

främmande till en början. Norén från Wåhlin Fastigheter nämner att även de upplevt svårigheter 

kopplade till samfälligheten. Problemet har varit kopplat till kombinationen av ägarlägenhet och 

hyreslägenheter då de har gjort en tillbyggnad av ägarlägenheter på hyresrätter. De uppger att 

nuvarande lagstiftning skulle möjliggöra för att ägarlägenheterna skulle få bestämmanderätt i 

samfälligheten samtidigt som hyresvärden för hyreslägenheterna skulle få stå för större delen av 

kostnaden av de gemensamma utrymmena. Detta är väldigt oförmånligt för Wåhlin Fastigheter då det 

skulle öka deras kostnader och därmed minska deras vinst. Problematiken löstes, som nämnt tidigare, 

genom ett servitut med hjälp av Lantmäteriet. Pettersson Herold nämner inget om att JM upplevt 
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problem med samfällighetsföreningen. Det kan bero på att de inte försöker kombinera 

ägarlägenheterna med hyresrätter eller med uthyrning, som Öckerö Bostads AB och Wåhlin 

Fastigheter har gjort. En annan aspekt kan vara att JMs ägarlägenheter inte än haft inflyttning och att 

de ännu inte märkt konsekvenserna av förvaltningen av samfälligheten. En tanke är att eftersom JM 

har kunder med tidigare erfarenheter av ägarlägenheter utomlands och om ett problem uppstår i 

samband med samfällighetsföreningen så kan de boende hantera det, då de möjligtvis varit med om 

liknande situationer tidigare. Detta gör möjligtvis att JM inte kommer uppleva samma problemnivå i 

sina ägarlägenheter som andra aktörer har gjort, anser författarna. Författarna menar även att bättre 

informerade konsumenter leder till ett mindre informationsgap. 

 

Norén på Wåhlin Fastigheter tar upp att de ser brister med hyresregleringen. De menar att de inte får 

lönsamhet i projekt som omfattas av hyresreglering, och att möjlighet till försäljning var anledningen 

att de valde att titta på ägarlägenheter. Pettersson Herold från JM nämner även hyresregleringen men 

de ser inte den som ett problem utan hävdar att nyproducerade lägenheters hyror ligger på skälig 

marknadsnivå. Hyresregleringen är ett brett diskuterat ämne och intressant att se från olika 

perspektiv. Det ena behöver dock inte utesluta det andra, enligt författarna. Eftersom hyresregleringen 

hindrar en stegring av hyran kan lägenheter ur ett äldre bestånd påverka Wåhlin Fastigheters 

hyresintäkter negativt i jämförelse med nyproducerade lägenheter. Det kan också vara så att Norén 

anser att marknadsnivåerna ligger lägre än var Pettersson Herold argumenterar för och därför ser 

Norén att hyresregleringen är problematisk när Pettersson Herold inte gör det.  

6.4 Strategier för ägarlägenheter 
 
Enligt Pettersson Herold på JM vill de inte sälja ut beståndet i etapper då det inte ligger i deras 

affärsidé. Enligt teorin bör alla företag eftersträva maximal vinst, vilket JM inte följer i detta avseende. 

Vid en eventuell lågkonjunktur bör det alltså vara fördelaktigt att hyra ut lägenheter och få en intäkt 

genom hyra, i jämförelse med vakanta lokaler. Anledningen till detta kan författarna spekulera i att JM 

har gjort en avvägning och ansett att risken är för stor i förhållande till en eventuell vinst. Detta visas 

även i avsnittet 2.4.1 Strategier för hantering av ägarlägenheter, där investeringskalkylerna ger 

underlag för att kunna ta ett beslut om vilken strategi som är mest lönsam.  

 

Norén från Wåhlin Fastigheter nämner hyresregleringen som ett problem för dem att få verksamheten 

lönsam. För att få ut högsta möjliga avkastning kommer byggbolagen bygga det som blir mest lönsamt. 

Wåhlin Fastigheter säljer inte ut beståndet i etapper, enligt Norén. Däremot har de valt en lösning där 

de i blandar hyresrätter med ägarlägenheter och på så sätt får en mer blandat boende än tidigare. På 

detta sätt har Wåhlin Fastigheter lyckats maximera vinsten.  

 

Andreasson från Öckerö Bostads AB nämner att besittningsskyddet kan bli ett problem om de skulle 

vilja sälja ut ytterligare fastigheter senare. De får vänta tills en omflyttning sker för att kunna avyttra 

en fastighet och få in kapital. Det betyder att tanken med att vänta tills marknaden är på topp inte 

behöver överensstämma när en omflyttning sker. Däremot menar författarna att Öckerö Bostads AB 
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kan sälja vidare fastigheten till en annan part som vill agera hyresvärd, vilket gör att 

besittningsskyddet inte förhindrar en avyttring. Däremot skulle besittningssyddet kunna förhindra ett 

maximalt pris eftersom köparen kan ha en lägre betalningsvilja, menar författarna. 

 

För de hyresgäster som bor i de uthyrda ägarlägenheterna nämner Andreasson att det kan uppstå 

problem då de inte har någon direkt påverkan hos samfällighetsföreningen, utan representeras av 

fastighetsvärden. Detta skiljer sig dock inte från en vanlig hyresrätt där hyresgästen måste gå via 

hyresvärden för att föra fram sin talan. I en hyresrätt tar inte hyresgästen ansvar för drift och 

underhåll, varken över de gemensamma utrymmena eller över sin egen lägenhet, utan detta ska 

hyresvärden stå för mot betalning av hyresgästen.  

 

Roger Gustafssons tankar om att kunna ombilda hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter 

skulle kunna förenkla processen av att bilda ägarlägenheter. Då det finns ett befintligt flerbostadshus 

behövs det inte uppföras någon ny byggnad som kräver investering och med risk för förlust av kapital. 

Det skulle kunna leda till en större etablering av ägarlägenheter då ombildningen kan anses som 

mindre riskfylld investering från investerares sida, istället för att bygga nytt enligt författarna.  
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7. Slutsats 
 
Ägarlägenheter har under begränsad tid funnits på vår marknad. På grund av detta är informationen 

om boendeformen begränsad, vilket påverkar marknaden för ägarlägenheter negativt. Eftersom 

konsumenternas kännedom är låg står byggherren med en större risk vid uppförandet och väljer 

därför ett säkrare alternativ. En ytterligare följd av informationsbristen på marknaden är att banker 

och försäkringsbolag inte har rutiner för att hantera ägarlägenheter vilket skapar osäkerhet för både 

byggherrar och konsumenter.  

 

Utifrån de förutsättningar som finns för ägarlägenheter i dagsläget borde det ha framkommit av 

resultatet att skatter, avgifter och hyresreglering var anledning till varför byggherrar inte bygger 

ägarlägenheter och inte heller säljer ut dessa i etapper. Något sådant har däremot inte framkommit. 

Det är uppenbart att dessa faktorer inte är avgörande för boendeformens låga existens i dagsläget, 

anledningen till detta är snarare okunskap från marknaden som utgör det största problemet.  

 

Resultatet visar att byggherrar på marknaden inte efterfrågar att sälja ut beståndet i etapper. Stora 

aktörer på marknaden som JM har kapital för en eventuell lågkonjunktur och väljer att ta risken för 

vakanta lägenheter då alternativet med att sälja ut ägarlägenheter i etapper bedöms sämre. 

Möjligheten att sälja ut beståndet i etapper, med syfte att minimera risk och maximera vinst, är därför 

mer lämpad för mindre aktörer. Däremot kan det vara svårare för mindre bolag att få finansiering av 

banker då de anses vara mindre kapitalstarka och uppförande av boendeformen ägarlägenheter anses 

öka risken för banker.  

 

Utifrån de strategier som en byggherre kan välja för ägarlägenheter har det visat sig att det är mest 

attraktivt att antingen hyra ut eller att sälja ut hela fastighetsbeståndet. Det har inte visat sig vara 

attraktivt för byggherren att sälja ut beståndet i etapper på grund av en komplicerad process. 

Resultatet visar dock att det finns aktörer som har sålt ut fastighetsbeståndet i etapper, vilket har blivit 

lyckat. I dagsläget är det kostsamt att utarbeta en strategi för att fler aktörer ska våga satsa på 

boendeformen. Det gör att byggherrar väljer ett mindre riskfyllt och mer lönsamt alternativ än 

ägarlägenheter.  
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8. Förslag på åtgärder 
 
Utifrån de resultat som framkommit kan man med hjälp av politiska styrmedel förenkla 

uppförandeprocessen för inblandade aktörer. Exempel på detta är att anpassa lag om 

samfällighetsföreningar för ägarlägenheter och att förenkla processen att bilda tredimensionella 

fastigheter för att möjliggöra ombildningar till ägarlägenheter.  

 

En avgörande faktor för ägarlägenhetens låga existens som uppkommit bland samtliga intervjuade är 

den låga kännedomen om boendeformen på marknaden. För att lösa det problemet behövs att flera 

instanser samverkar för att skapa rutiner och därmed minska risken för inblandade aktörer. Ett 

komplement till detta är att öka marknadsföringen om ägarlägenheter för att nå ut till konsumenterna. 

Ett sätt att minska osäkerheten hos konsumenter kan vara att bilda en organisation dit man kan vända 

sig för frågor och svar angående boendeformen.  
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