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Sammanfattning  

Fastigheter spelar en betydande roll i samhället. Fastighetsregister utgör grunden för 

en effektiv fastighetsmarknad, samhällsekonomi och kreditmarknad. Det utvalda 

kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige har ett antal likheter och 

skillnader. Det här examensarbetet är en jämförande studie mellan det utvalda 

kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige och beskriver på vilka 

sätt de skiljer sig från varandra. Vidare analyseras hur det utvalda fastighetsregistret i 

Kina kan förbättras med avseende på Dale och McLaughlins beskrivning av ett 

effektivt fastighetsregister. 

Syftet med detta examensarbete är att diskutera de största skillnaderna mellan det 

utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige och ge förslag till 

förbättringar.  

Metoden bestod av att tolka och granska lagstiftningar, författningar och regler kring 

det utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige. För att få en 

djupare förståelse inom ämnet, genomfördes intervjuer med två experter som 

jobbar på Lantmäteriet i Kina och en expert på Lantmäteriet i Sverige.  

Några skillnader mellan det utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i 

Sverige är fastighetsregistrens lagstöd, tillgänglighet, ändamål, säkerhetsfrågor, 

rättsverkan, olika typ av överlåtelseförbud av fastigheter och fastighetsregistrens 

hållbarhet.  

Examensarbetet visar att:  

 det utvalda fastighetsregistret i Kina saknar konkret stöd från den kinesiska 

Sakrättslgen.  

 kinesiska lagar och förordningar bör innehålla detaljerad information och när 

en lag refererar till en annan lag, bör det hänvisas till specifikt lagrum   

 det utvalda fastighetsregistret i Kina bör tillgängliggöras för personer som har 

fullmakt från fastighetsägare samt jurister, registrerade mäklare och mellan 

olika statliga myndigheter. 

 

Nyckelord: Fastighetsregister, Kina, Sverige, Lantmäteriet 
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Abstract  

Real Estate has a significant role in society. The cadastre provides grounds for an 

effective real estate market, the social economy and credit market. There are 

similarities and differences between the cadastre in a city in China and the cadastre 

in Sweden. This thesis is a comparative study of the cadastre between a city in China 

and the cadastre in Sweden and describes the major differences between the cadastre 

in China and the cadastre in Sweden. Furthermore, in which way can the cadastre in 

China be improved regarding to Dale and McLaughlin’s description of an effective 

cadastre. 

The purpose of this project is to discuss the major differences between the cadastre 

in China and the cadastre in Sweden as well as to suggest improvements.  

The method consisted of interpreting and reviewing legislation, regulations and 

rules about cadastre in a city in China and the cadastre in Sweden. To gain a deeper 

understanding of the subject, interviews with two experts working at the Land 

Registry in China and one expert at the Land Registry in Sweden were conducted.  

Some of the most prominent distinctions between the cadastre in a city in China and 

the cadastre in Sweden are legal support, availability, purpose, safety, cadastre’s 

impact, various types of transfer prohibited property and cadastres sustainability.  

The thesis shows that:  

 the current cadastre in a city of China lacks concrete support from the 

Property Law.  

 Chinese laws and regulations should have specific information and when a 

law refers to another law, it should be clear which law it is.  

 the cadastre in China should be open to the persons who have been 

authorized by property owners, lawyers, registered brokers and between 

different public agencies.  

Key words: Cadastre, China, Sweden, Land Registry  
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Översättning 

Bostadsbyrån 住建局  

Förordning om fastighetsregister 房屋登记法  

Havsbyrån 海域局  

Interimsförordning angående fastighetsinskrivning 不动产登记暂行条例  

Jordbruks- och skogsbruksbyrån 农林局  

Kina Central 中央  

Lag om fastighetsregister  不动产登记法 

Landsbyrån 国土局  

Sakrättslgen 物权法  
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Begrepp 

Fastighetsregister i Kina  

 

Begreppet fastighetsregister i Kina avser fastighetsregistret i en 

viss stad i Kina, men det behöver inte vara lika i hela Kina. Ett 

fastighetsregister är ett register som registrerar information om 

vem som äger fastigheten, fastighetens storlek, 

belägenhetsadressen och annan relevant information. Eftersom 

fastighetsägare inte har äganderätt till marken i Kina, har 

fastighetsregistret en annan betydelse jämfört med i Sverige då 

äganderätten är kopplad till byggnaden. För enkelhets skull 

kommer begreppet fastighetsregister att användas i uppsatsen 

trots att definitionen av fastighet inte stämmer överens med den 

kinesiska. Det här registret över äganderätt i byggnader kallas 

fastighetsregister i uppsatsen.  

 

Ekonomisk fastighet 

(Kina) 

 

Ekonomisk fastighet är en lägenhet som regeringen säljer till en 

familj som har låg inkomst till ett pris som är betydligt lägre än 

marknadsvärdet. Sådana ekonomiska fastigheter får inte överlåtas 

förrän efter en viss tid. Olika städer i Kina har reglerat detta på 

olika sätt. 

 

Fastighetsregistret i 

Sverige  

 

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i 

Sverige är indelad. Registret innehåller information om adresser, 

byggnader, fastighetstaxering, digitala registerkartor med mera. 

Lantmäteriet förvaltar fastighetsregistret. Med hjälp av bland 

annat kommunala lantmäterimyndigheter och landets kommuner 

hålls fastighetsregistret aktuellt.  

 

Dubbelöverlåtelse ”överlåtelse av en sak, rättighet e.d., först till en person och sen 
till en annan” (Andersson, Dahlberg, Reichel, & Samuelsson, 
2015, s. 48). 
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1 Introduktion 

Fastighetsregister är officiella register över ett lands fastigheter med syfte att bland 

annat samla in fastighetsanknuten information så som fastighetsägare, adresser, 

byggnader, inteckningsförhållanden och olika rättigheter. Fastigheter spelar en 

betydande roll i ett samhälle och därför är det intressant att undersöka hur 

fastighetsregister fungerar i ett land. Ett utvecklat fastighetsregister utgör en 

förutsättning för en fungerande, effektiv fastighetsmarknad och samhällsekonomi.  

Enligt Kinesiska Lantmäteriet (2017) kunde ett stort antal myndigheter 

(Lantmäteriet, Fastighetsbyrån, Land- och Resursbyrån etcetera) innan 2015 

registrera fastigheter vilket orsakade många problem. Till exempel kunde en 

fastighet säljas eller hyras ut till flera olika personer. Målet med det kinesiska 

fastighetsregistret är att registrera alla fastigheter hos Lantmäteriet. I och med att 

fastighetsanknutna data samlas på en myndighet blir det smidigare för fastighetsägare, 

det vill säga att fastighetsägare inte behöver gå till olika myndigheter för att kunna få 

lagfart.  

I Sverige ansvarar statliga Lantmäteriet för förvaltning av fastighetsregistret. 

Skatteverket, kommuner och kommunala lantmäterimyndigheter hjälper till att hålla 

registret aktuellt. Fröjd (2013) konstaterar att för att förbättra tillgänglighet och 

kvalitet av fastighetsregistret, genomförde Sverige fastighetsregisterreformen i slutet 

av 1960-talet vilket innebar automatisk databehandling av fastighetsregistret.Det 

utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige har många likheter 

och övergripande skillnader. Att jämföra det utvalda fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige är både intressant och svårt eftersom det förekommer 

stora skillnader i areal, befolkning, utbildningsnivå, värdering, historia och 

utvecklingsnivå. En annan skillnad är att många dokument räknas som 

sekretessbelagda uppgifter på Lantmäteriet i Kina och sådan information får inte 

lämnas ut. De huvudsakliga skillnaderna i det utvalda fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige är fastighetsregistrens lagstöd, tillgänglighet, ändamål, 

vissa fastigheter som inte får överlåtas, säkerhetsfrågor, fastighetsregistrets 

rättsverkan och fastighetsregistrets hållbarhet.  

I Kina saknas ett exekutionssystem som kan utvärdera kreditvärdighet, ett enhetligt, 

heltäckande kreditsystem behövs. Fastighetsregister spelar en betydande roll i 

överlåtelser, upplåtelser och inteckningar av fastigheter vilket utgör förutsättningar 

för ett heltäckande kreditsystem. Det kinesiska samhället behöver ett gemensamt 

och heltäckande fastighetsregister. Att undersöka fastighetsregistrets utveckling i en 

stad i Kina är både spännande och väsentligt. Ett till skäl för att Kina valts är att 

författaren är en kines som bor i Sverige.  
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Dale och McLaughlin har skrivit två böcker: Land Administration (1999) och Land 

Information Management (1988). Dale är professor av Land information management 

på Uviversity College London. MaLaughlin är vicepresident och research på 

Universitet i New Brunswick (Dale och McLaughlin, 1999). I uppsatsen 

begrepp ”ett effektivt fastighetsregister”  utgår ifrån deras böcker. 

1.1 Mål och frågeställningar  

Målet med studien är att öka kunskapen om det utvalda fastighetsregistret i Kina 

respektive fastighetsregistret i Sverige, genom att beskriva och analysera likheter och 

skillnader samt ge förslag till förbättringar till det utvalda kinesiska 

fastighetsregistret med avseende på Dale och McLaughlins beskrivning av ett 

effektivt fastighetsregister.  

Forskningsfrågorna för det här examensarbetet är följande:  

1) På vilket sätt skiljer sig det utvalda kinesiska fastighetsregistret från 

fastighetsregistret i Sverige?  

2) Hur kan det utvalda kinesiska fastighetsregistret förbättras med avseende på  

Dale och McLaughlins beskrivning av ett effektivt fastighetsregister? 

1.2 Avgränsningar  

I ett fastighetsregister ingår många delar. På grund av utrymmesbegränsning, 

kommer inte fastighetsregistrens alla delar att hanteras. Examensarbetet fokuserar 

enbart på väsentliga skillnader mellan det utvalda fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige. I sista meningen i det fjärde stycket i introduktionsdelen  

är det beskrivet vilka parametrar som kommer att jämföras. Studien är även 

begränsad till ett register i en stad i Kina och omfattar inte Kinas samtliga 

fastighetsregister. Handledare och examinator kände till vilken stad i Kina och de 

godkände det.Eftersom städer har olika regler, skiljer det ganska väsentligt mellan 

fastighetsregister i olika städer. Det utvalda kinesiska fastighetsregistret från en stad i 

Kina kommer i fortsättningen benämnas det kinesiska fastighetsregistret, kinesiskt 

fastighetsregister eller fastighetsregistret i Kina. Författaren kan endast få begränsat 

material när det gäller det utvalda kinesiska fastighetsregistret, alltså kommer 

studien baseras på ett begränsat material rörande det utvalda kinesiska 

fastighetsregistret. 

1.3 Disposition  

IMRaD-modellen (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion) som är standard 

för vetenskapligt skrivande tillämpas i detta examensarbete. Efter introduktionen 
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följer en teoretisk bakgrund som tar upp information om fastighetsregister, 

lagstiftning samt tidigare forskning. Därefter följer en beskrivning av de metoder 

som har använts för att svara på forskningsfrågorna. Efter det presenteras resultatet i 

ett kapitel som behandlar en jämförelse mellan det utvalda kinesiska 

fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige. Detta följs av en diskussion som 

diskuterar val av metod och de mesta intressanta skillnaderna av fastighetsregistret i 

Kina och fastighetsregistret i Sverige samt ger förslag till förbättringar. Slutsats och 

förslag till framtida studier beskrivs i kapitlet ”Slutsatser”. 

1.4 Hållbar utveckling 

Som nämndes tidigare i introduktion delen; ju mer det kinesiska samhället 

utvecklas, desto mer enhetligt och heltäckande fastighetsregister behövs för att säkra 

kreditmarknad och samhällsekonomi. Bättre inkomst och lugn arbetsmiljö kan locka 

fler personal att stanna kvar på Lantmäteriet istället för att ständigt spendera tid, 

pengar och energi till att utbilda ny personal. Ett hållbart utvecklat fastighetsregister 

är lättskött till låg kostnad och kan minska arbetsbelastningen på lång sikt. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt introduceras Dale och McLaughlins beskrivning av ett effektivt 

fastighetsregister. Efter det ges en bakgrund till det kinesiska fastighetsregistret och 

fastighetsregistret i Sverige samt beskriver vilka lagstiftningar som styr 

fastighetsregister i respektive länder. Vidare presenteras olika faktorer mellan Kina 

och Sverige som kan påverka fastighetsregister samt skillnader i fastighetsregistret i 

Kina och fastighetsregistret i Sverige i form av en tabell. Slutligen kommer en 

presentation av den befintliga forskningen inom ämnesområdet. 

Det finns ett antal likheter mellan fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i 

Sverige. Enligt Sakrättslgen 1:7, lag om fastighetsregister§1 och  förordning om 

fastighetsregister §3, är fastighetsregister ett register som innehåller 

fastighetsanknuten information och registet förvaltas hos Lantmäteriet i båda 

länderna. Lantmäteriet samarbetar med andra myndigheter samt får 

fastighetsrelaterad information från dessa myndigheter. På detta sätt minskar 

Lantmäteriet sina administrativa arbetsbörda. Både i Kina och Sverige är det 

personalen som arbetar på Lantmäteriet som har behörighet att föra in uppgifter i 

fastighetsregistret.  

Fastighetsregister spelar en avgörande roll avseende förändringar i äganderätten. 

Inrättande av äganderätt, överföring, förändring och andra liknande ärenden som 

registreras i fastighetsregistret gör att säkerheten på fastighetsmarknaden 

upprätthålls. På detta sätt undviks dubbelöverlåtelse (Kinesiska Lantmäteriet, 2017).  

2.1 Beskrivning av ett effektivt fastighetsregister 

I boken Land Administration anger Dale och McLaughlin (1999) att alla utvecklade 

samhällen har en tendens att göra det lättare för att kunna få tillgång till 

fastighetsregistret genom direkt information eller från återförsäljare. Vidare har de 

konstaterat att det finns tre typer av fastighetsregister: juridiskt fastighetsregister, 

skattemässigt fastighetsregister och multifunktionellt fastighetsregister. Med 

multifunktionellt fastighetsregister menas en kombination av juridiskt och 

skattemässigt fastighetsregister tillsammans med övrig information.  

Dale och McLaughlin (1999) påpekar i sina bok Land Information Management – an 

introduction with special reference to cadastral problems in third world countries att 

utvecklingsländer ska vara medvetna om fastighetsregisters betydelse och funktion. 

Att förbättra fastighetsregister kan bidra till bättre miljöskydd och resursanvändning. 

På grund av bristande expertis avseende fastighetsregister, blir förbättringskostnader 

mycket höga. Vidare påpekar författarna att en uppmaning för att utveckla ett bättre 

fastighetsregister kräver en bättre politik inom landet. 
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I boken Land Administration hävdar Dale och McLaughlin (1999) att det finns fem 

kriterier av fastighetsregisters funktion:  

 Juridiskt heltäckande. Det innebär att ju fler fastigheter som blir registrerade 

på ett formellt sätt, desto effektivare blir systemet. Därför ska det vara 

obligatoriskt att registrera fastigheter.  

 Kvalitetskontroll. Det vill säga att ju mer pålitlig informationen är, desto 

mer användbar blir den.  

 Aktualitet. Informationen ska vara uppdaterad. 

 Garanti. Den ägare som står i fastighetsregistret är rättmätig ägare och 

äganderätten blir inte påverkad av någon som inte står i fastighetsregistret. 

 Ersättning. Vad händer om något skulle vara fel i registret. 

Ett väl fungerande fastighetsregister ska uppfylla alla dessa krav. 

Dale och McLaughlin (1988) skriver i sina bok Land Information Management att ett 

multifunktionellt fastighetsregisters mål är att säkerställa en hållbar utveckling 

samtidigt som registret ska tillhandahålla information som uppfyller kundernas 

behov. Landskap förändras över tid under påverkan av naturliga processer och 

mänsklig inblandning. Både landskapets förändring och politiska åtgärder har en stor 

påverkan på fastighetsregisters hållbarhet. 

Fastighetsregister spelar en stor roll i samhället. Författarna konstaterar att för det 

första garanterar det personlig äganderätt. Ju tydligare fastighetsregistret definieras, 

desto lättare kommer ägare att kunna försvara sina rättigheter mot andras 

anspråk.Dale och McLaughlin har också gett en generell beskrivning av vad som 

ingår i en fastighet: en fastighet inklusive byggnaden och annan inredning för 

stadigvarande bruk räknas som fast egendom i de flesta juridiska sammanhang. Det 

innefattar även vanligtvis mineralerna under jorden och luften ovan, om inte dessa 

specifikt utesluts. Olika innehåll i fastighetsregister beror på syftet. 

Vidare påpekar Dale och McLaughlin (1988) att eftersom fastighetsregistret har 

fastställt äganderätten till fastigheten och dess gränser, minskar risken till tvister och 

bidrar till social stabilitet. Ytterligare har fastighetsregister en stor betydelse på 

fastighetsmarknaden. De bidrar till att fastigheter kan överlåtas på ett effektivt sätt 

och till låg kostnad. Ett ineffektivt fastighetsregister kan orsaka många tvister vilket 

kan medföra stora rättegångskostnader. Dale och och McLaughlin (1988) menar att 

även om det är dyrt att sammanställa och hålla fastighetsregister uppdaterade, bör 

ett bra fastighetsregister ge fördelar som överväger kostnaderna. 
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I äganderätten ingår inte bara rätten för fastighetsägare att disponera och överlåta 

fastigheten, men också rätten att disponera fastigheten med vissa restriktioner och 

skyldigheter. I utvecklade länder har fastighetsregister ett bra lagstöd, det vill säga 

att lagen har reglerat fastighetsregister på ett konstruktivt och heltäckande sätt. 

Detta kallas formellt skydd enligt Dale och McLaughlin (1988). Den andra typen är 

informellt skydd, vilket brukar finnas i utvecklingsländer som har otillräcklig 

lagstiftning, stora och ineffektiva byråkratier. Informellt skydd ger ingen statlig 

säkerhet, medan formellt skydd ger upphov till säkerhet om det är ordentligt 

administrerat. 

 

2.2 Kina  

Enligt Norborg och Gustafsson (2017) har Kina en total areal av 9.6 miljoner 

kvadratmeter och år 2015 en befolkning på 1380 miljoner människor. Staten äger 

den största delen av marken i Kina och resten tillhör bönder kollektivt (i vissa 

landsbygdområden äger bönder mark kollektivt). Shi (2016) redovisar att det är den 

grundläggande skillnaden mellan svensk rätt och kinesisk rätt när det gäller 

fastighetsregister. I Kina har fastighetsägare inte individuell äganderätt till marken. 

Jämfört med Sverige, har kinesiskt fastighetsregister en annan betydelse, där 

äganderätten i Kina är kopplad till byggnaden. I denna uppsats kallas det här 

registret över äganderätt av byggnader i Kina för fastighetsregister. 

Jämfört med Sverige är Kina ett stort land. På grund av skillnader i storlek, 

utvecklingsnivå och social situation, har många städer egna regler angående 

fastighetsregister, t.ex. Shanghais föreskrift om fastighetsinskrivning, Shenzhens 

fastighetsregister, Kinas föreskrift om fastighetsregister (Kinesiska Lantmäteriet, 

2017). Olika regler, standarder och registersystem kan bli ett hinder för ett 

enhetligt, heltäckande fastighetsregister. Hanteringen av fastighetsregistret regleras i 

mindre delar av lagar och regler, utan beslutas av person som har makt i regering. 

Det kinesiska samhället är i stor utsträckning präglat av konfucianismen, det vill säga 

att ha ett negativt förhållande mot individens privaträttsliga rättigheter. I det dagliga 

livet spelar lagar inte så stor roll, eftersom för att lösa problem genom domstol 

krävs tid och pengar. När det uppstår en konflikt, föredrar individen medling, 

kompromiss och förlikning.  
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Köhler och Messelius (2017) förklarar ordet integritet på följande sätt ” en del av en 

människas liv som är privat som hon bör bestämma själv över” (S. 469). I Kina betraktas 

vem som äger en viss fastighet som en privat uppgift och fastighetsägare bör 

bestämma över om hen vill att uppgiften ska vara offentligt eller inte. Om alla får 

tillgång till fastighetsregistret kan det leda till en kränkning av den personliga 

integriteten enligt chefen på Lantmäteriet (personlig kommunikation, 12 februari, 

2018). 

Byggnadsmaterialet, vädret, klimatförhållandet, stadsplaneringen med mera kan 

påverka fastighetens livslängd i Kina. Vid kommunikation med det kinesiska 

Lantmäteriets chef (personlig kommunikation, 12 februari, 2018) , framgår att den 

genomsnittliga livslängden för en fastighet i Kina är 30 år. På grund av 

stadsplanering, byggnader konditioner och så vidare, byggs nya byggnader i Kina 

ungeför efter 30 år. 

2.2.1  Definition av fastighet i Kina 

Interimsförordning angående fastighetsinskrivning 2:2 (Interimsförordning angående 

fastighetsinskrivning)  anger att en fastighet är avgränsad både horisontellt och 

vertikalt. Fastigheter kan vara markområde, vattenområde, byggnad, skog eller 

annan bebyggelse. Kinesiska lagar avser byggnader och mark som två olika 

rättsobjekt, vilket innebär äganderätt till byggnaden men inte marken eftersom mark 

inte får överlåtas i Kina. I definitionen av fastighet i Kina ingår inte marken, bara en 

kombination av äganderätt till byggnader och nyttjanderätt till marken. Förutom 

byggnad, regleras inga andra fastighetstillbehör i lagen eller förordningen. 

2.2.2 Lantmäteriet i Kina 

Lantmäteriets uppgift är att samla in all statistik och fastighetsrelaterad information i 

ett system samt förmedla pålitlig information till användare. I Kina samarbetar 

Lantmäteriet med Landsbyrån, Bostadsbyrån, Jordbruks- och skogsbruksbyrån samt 

Havsbyrån. De fyra byråerna samlar in fastighetsrelaterad information, bearbetar 

datan och hanterar och matar in datan i en nationell databas (kinesiska Lantmäteriet, 

2017). Med hjälp av ett personnummer kan tjänstemannen på Lantmäteriet ta fram 

all fastighetsrelaterad information som är kopplade till den personen från databasen. 

Ta emot ansökan, kontrollera ansökans personuppgifter, ta fram fastighetsrelaterad 

information från databasen, registrera fastigheten, utfärda lagfart och till slut dela ut 

lagfart är vanliga uppgifter för den som arbetar med fastighetsregister på 

Lantmäteriet. Enligt chefen på Lantmäteriet i en stad i Kina tar Lantmäteriet inte 

ansvar för kvaliteten på statistik som hämtas från databasen. Det är de fyra byråerna 

som har som uppgift att kvalitetskontrollera och säkerställa databasen. 
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Enligt chefen på Lantmäteriet (personlig kommunikation, 12 februari, 2018), har 

Lantmäteriet i Kina fem avdelningar. Avdelning Ett ansvarar för fastigheter som 

registreras för första gången eller ägarbyte. Avdelning Tvås uppgift är att registrera 

inteckning av fastigheter. Avdelning Tre ansvarar för expropriation. Avdelning Fyra 

utfärdar lagfarter. Avdelning Fem hanterar konflikter, till exempel gränskonflikt, 

dubbelöverlåtelse av fastighet och så vidare.  

2.2.3 Lagstiftning angående fastighetsregister i Kina 

Fastighetsregister regleras i lag om fastighetsregister (Sakrättslgen, 2007) och 

förordning om fastighetsregister (Förordning om fastighetsregister) i Kina. 

Interimsförordning angående fastighetsinskrivning (Interimsförordning angående 

fastighetsinskrivning) är en tillfällig förordning som regeringen gav ut från 2015 

vilken är ett komplement till Sakrättslgen (2007). Alla andra förordningar och regler 

bygger på Sakrättslgen (2007) samt interimsförordning angående 

fastighetsinskrivning (Interimsförordning angående fastighetsinskrivning).   

2.2.4 Fastighetsregistrets innehåll 

Enligt interimsförordning angående fastighetsinskrivning 2 kap. 8§ 

(Interimsförordning angående fastighetsinskrivning) ska fastighetsregistret i Kina 

innehålla: 

1. fastighetens belägenhet, koordinater, areal, användning med mera 

2. information om ägaren av fastigheten, fångesart 

3. olika rättigheter, övriga anmärkningar 

4. övrig relativ information 

2.3 Sverige 

Enligt Norborg och Gustafsson (2016) har Sverige en areal av 528 000 kvadratmeter 

med nästan 10 miljoner invånare 2016 och cirka 3,2 miljoner levande fastigheter. 

Lantmäteriet är en svensk statlig myndighet med huvudkontor i Gävle och det 

tillhandahåller geografisk information samt annan information rörande fastigheter, 

exempelvis information om fastighetsägare, samfälligheter, koordinater, planer, 

beteckning, areal, belägenhet, taxeringsvärde och så vidare (Lantmäteriet, 2017). 
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Fastighetsregistret i Sverige är ett nationellt officiellt register som kan utgöra 

underlag för kreditgivning, försäkringsgivare, identifiering av rätt ägare vid 

fastighetsförsäljningar och så vidare. I fastighetsregistret ingår alla typer av 

fastigheter. Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) redovisar alla typer av 

fastigheter: småhusenheter, hyreshusenheter, industrienheter, ägarlägenhetsenheter, 

lantbruksenheter, täkter, elproduktionsenheter samt specialenheter, till exempel, 

reningsanläggning, värmecentral, allmän byggnad, försvarsbyggnad och med mera. 

Göthberg, Hultman, Söderberg, & Yngveson (2011) att i Sverige försäkrar och 

skyddar lagar individens rättigheter och friheter. Alla människor har lika värde. 

Privatpersoner brukar ha en positiv inställning till lagen.  

2.3.1 Definition av fastighet 

Enligt jordabalken 1:1 (SFS 1970:994), är fast egendom jord som är indelad i 

fastigheter. Lagen har även definierat begreppet fastighet. En fastighet avgränsas 

antingen horisontellt (vanlig fastighet) eller både horisontellt och vertikalt (3 D 

fastighet).  

Vad som räknas som tillbehör till fastighet är ett viktigt begrepp i Sverige eftersom 

fastighetstillbehör ska ingå i fastighetsöverlåtelsen. Tillbehör till fastighet är angivet i 

detalj i jordabalken kap. 2 (SFS 1970:994). En fastighet kan ha tre slags tillbehör: 

allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. I lagtexten ges 

vissa exempel på vad som anses vara allmänna fastighetstillbehör; naturlig gödsel, 

ledning, på rot stående träd och så vidare. Byggnadstillbehör innebär utrustningar 

för stadigvarande bruk för byggnaden. Det brukar vara fast inredning, till exempel 

vitvaror men även garderober. Jordabalken kap. 2 (SFS 1970:994) har även 

redovisat att tillförda maskiner brukar räknas som industritillbehör men det finns en 

möjlighet för en fastighetsägare att skriva in i fastighetsregistret att viss egendom 

inte ska ingå i industritillbehör.  

2.3.2 Lantmäteriet  

Statliga Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning av fastighetsregistret samt 

hämtar information från kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och 

kommuner. Enligt Strang (2006) ansvarar lantmäterimyndigheterna den allmänna 

delen. Kommuner tar ansvar för att hålla adressdelen och byggnadsdelen aktuella. 

Skatteverkets uppgifter är att fastställa taxeringsvärden och överföra information till 

Lantmäteriet. Lantmäteriets uppgifter är att sörja för hög kvalitet, rikstäckande 

information på ett stabilt, säkert, hållbart och långsiktigt sätt samt att informationen 

ska komma till nytta för så många som möjligt. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Fastighetstaxeringslag-19791_sfs-1979-1152/?bet=1979:1152
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2.3.3 Lagen 

I Sverige regleras fastighetsregistret genom lag om fastighetsregister (SFS 

2000:224), förordning av fastighetsregister (SFS 2000:308) och 

inskrivningsförordning (SFS 2000:309). 

2.3.4 Fastighetsregistrets innehåll 

I lag om fastighetsregister § 3 (SFS 2000:224) regleras att det ska ingå fem delar i 

registret. Förordning om fastighetsregister (SFS 2000:308) redovisar vad som ska 

ingå i de fem delarna. Se tabell 1: 
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Tabell 1. Fastighetsregistrets olika delar. 

 

1 En allmän del 

 

Fastigheters och samfälligheters beteckning, 

areal, koordinater, planer, kvarter, 

markreglerande bestämmelser, servitut, 

gemensamhetsanläggningar och registerkarta 

En inskrivningsdel 

 

Lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav, 

inteckningar, anteckningar och äldre 

förhållanden 

En adressdel Redovisningsenhetens beteckning, fastighet 

eller samfällighet som är belägen på adressen 

och postnummer och postort 

En byggnadsdel Redovisningsenhets beteckning, adress om 

sådan finns redovisad i adressdelen och uppgift 

om belägenhet 

En taxeringsuppgiftsdel Taxeringsvärden och övriga uppifter, 

fasighetsägare eller tomträttshavare och ägare 

till hus på ofri grund med uppgift om person- 

eller organisationsnummer, namn och 

postadress 
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I tabell 2 redovisas, en enkel jämförelse av faktorer som har en betydelse i 

fastighetsregister i Kina och Sverige samt översiktliga skillnader i fastighetsregistret i 

Kina och fastighetsregistret i Sverige. Information i tabellen samlades in från 

lagstiftning, Nationalencyklopedin, Lantmäteriets hemsidor i Kina och Sverige samt 

personliga kommunikationer. 

Tabell 2. Information om jämförelse mellan Sverige och Kina. 

 Kina Sverige 

Areal 9600000 kvadratmeter 528000 kvadratmeter 

Befolkning 1380 miljoner 10 miljoner 

Fastighets 

genomsnittliga 

livslängd 

Genomsnitt 30 år Kvar tills de avregistreras 

vid fastighetsbildning 

Markägande Den mesta marken 

tillhör staten, resten ägs 

av bönder kollektivt 

Både statliga företag och 

privatpersoner har rätt att 

äga mark 

Lagstiftning Sakrättslgen  

Interimsförordning 

angående 

fastighetsinskrivning 

förordning om 

fastighetsregister 

Tillfälliga lagstiftningar 

och regler 

Lag om fastighetsregister  

Förordning av 

fastighetsregister  

Inskrivningsförordning 

  

Heltäckande lagstiftningar 

och regler 

Etablering av register Nyligen Lång historia 

Tillgänglighet Berörda parter, vissa 

myndigheter med 

tillstånd 

Offentlig 

Lantmäteriets Ansvar  Identifiera personer 

som ansöker om att bli 

fastighetsägare. 

 

Formella ansvaret för 

innehållet i allmänna 

delen, inskrivningsdelen, 

adressdelen och 

byggnadsdelen 

Enlighets Nivå  Varje stad Nationellt 
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Källor av data Landsbyrå, Bostadsbyrå, 

Jordbruks- och 

skogsbruks byrå, 

Havsbyrå samt 

Lantmäteriet 

Kommunala 

Lantmäterimyndigheter, 

Kommuner, Skatteverket 

samt Lantmäteriet 

lönen för handläggare Ungefär 1800 kr till 

2500 kr 

Ungefär 25500 kr till 

50000 kr 

arbetsmiljön  Efter tredje tjänstefelet 

får tjänstmannen lämna 

myndigheten.Reglerat 

strikt i lagen 

 

Korrigerande samtal med 

chefen 

Byta avdelning till en 

bättre passande tjänst 

Personalansvarsnämnden 

Polisanmälan 

Mer mänsklig. Större 

förståelse för fel 

Avgifter Prislista med fasta priser 

för olika åtgärder 

Avgifter efter nedlagd tid, 

expeditionsavgifter är 825 

kronor.  

Flera expeditionsavgifter 

kan förekomma  
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2.4 Tidigare forskning 

Någon tidigare forskning om att jämföra fastighetsregistret i Kina respektive 

fastighetsregistret i Sverige har inte återfunnits, däremot finns forskning med 

jämförande mellan andra länders fastighetsregister. I det här avsnittet presenteras ett 

urval av forskning som har valts. 

2.4.1 Fastighetsregister i Kina  

Xu (2016) beskriver att även om kinesiska politiska ledare tar beslut om ett 

gemensamt fastighetsregister, finns det ingen tydlig lagstiftning eller administrativ 

regel som kan reglera det på ett passande sätt i nuläget. Författaren konstaterar att 

den kinesiska regeringen har satt upp regler om ett gemensamt fastighetsregister, 

men reglerna är ostrukturerade. Hon menar att problemet med de kinesiska 

reglerna kring ett gemensamt fastighetsregister går emot den kinesiska grundlagen. I 

hennes artikel konstaterar hon att enligt Sakrättslgen ska skog- och vattenområden 

registreras av motsvarande myndigheter. Detta är emot inskrivningen som hävdar 

att alla fastigheter ska registreras hos Lantmäteriet. 

Wei (2009) beskriver hur Sakrättslgen påverkar fastighetsregister på olika sätt. I sin 

artikel påpekar hon att när tiden för en bostads nyttjanderätt har passerats ska den 

förnyas automatiskt. Vidare beskriver författaren att det är ett antal myndigheter 

som hanterar mark, vatten, industrier, fastigheter och skog som har rätt att 

registrera fastigheter. Detta har orsakat många problem, till exempel dubbel 

registrering eller missad registrering av fastigheter. Staten vill ta bort möjligheten 

för dessa myndigheter att registrera fastigheter och till slut skapa en gemensam 

registrering för alla fastigheter i Kina. Fastighetsägare ska registrera sin fastighet på 

det Lantmäteri som ligger närmast.  

Lim och Han (1999) beskriver att fastighetsregister började spela en mer betydande 

roll i samhället vid 1980-talet. Under det kommande decenniet utvecklas och 

används fastighetsregistret främst i tätbebyggda områden i Kina och det dyker 

ständigt upp nya bestämmelser kring fastighetsregistren. I deras artikel har de 

beskrivit den administrativa hierarkin i den kinesiska lagen. De konstaterar att en 

mängd aktuella uppgifter som förs in i fastighetsregistret kan hjälpa till att lokalisera 

människor som flyttar ofta och eventuellt minska brottslighet. 
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2.4.2 Fastighetsregister i utvecklingsländer 

Mader och Roic (2011) konstaterar att det är nödvändigt att göra en reform och 

förbättra fastighetsregister i utvecklingsländer. I deras artikel redovisas 

fastighetsregisters baskaraktär i sydöstra Europa. Författarna analyserar regler kring 

fastighetsregister, relevanta organisationer och till och med relevant teknologi för 

fastighetsregister.  

I sitt doktorsarbete konstaterar Oryema (2016) att ett effektivt fastighetsregister 

spelar en betydande roll för fastighetsägare och kreditmarknaden. Författaren 

skriver att i det befintliga fastighetsregistret finns ett stort antal brister vilket har en 

negativ påverkan på fastighetsmarknaden i Uganda. Oryema skriver också att 

digitalisera fastighetsregistret är en nödvändig process.  

2.4.3 Fastighetsregistret i Sverige 

Fröjd (2013) Fastighetsregister konstaterar att statliga Lantmäteriet tillhandahåller 

fastighetsregistret. De text- och kartbaserade  informationen i fastighetsregistret 

brukar vara fullständiga och korrekta. I uppsatsen beskriver hon vad är 

fastighetsregistret, fastighetsregistrets innehåll, fastighetsregistrets användning och 

vidare har hon påpekat att kvalitetsbrister kan förekomma när informationen 

överförs, till exempel, från pappersform till digitalt registrer. Kvalitetsbrister kan 

bland annat vara arealredovisning, gräns redovisning  i fastighetsregistret, 

ofullständig redovisning av rättigheter och ofullständig redovisning av andelar i 

samfälligheter. 

2.4.4 Jämförelser mellan två länder 

Shi (2016) beskriver att när Folkrepubliken Kina bildades 1949, avskaffade den 

kinesiska regeringen alla tidigare lagar för statsbildning. Detta är enormt påfrestande 

för lagstiftaren. Kinesiska lagar har existerat en relativt kort tid och möter nu stora 

utmaningar till följd av ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Jämfört med det 

kinesiska rättssystemet har det svenska rättssystemet en lång rättshistoria och är mer 

utvecklat. Vidare påpekar författaren att entreprenörer i kina kan få upplåtelse av 

nyttjanderätt till konstruktions mark genom överenskommelse med det lokala 

Lantmäteriet. Därefter ska ett upplåtelseavtal utfärdas och nyttjanderättshavaren 

måste följa upplåtelseavtalet där det ingår hur marken får användas. 

Lunde (2014) har gjort en jämförelse mellan Schweiz och Sveriges 

fastighetsbildningssystem. I artikeln har författaren jämfört fastighetsdefinition, 

fastighetsregistrering, organisation, Lantmätarens yrkesroll, avgifter, 

handläggningstider och fastighetsmarknaden i Sverige respektive Schweiz. Vidare 

diskuterar hon de största skillnaderna och dess orsaker. 
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3 Metod  

I detta avsnittet beskrivs hur examensarbetet utförts. Tre metoder användas: 

litteraturstudie, intervju och en jämförelsemetod. För att svara på forskningsfrågan: 

” På vilket sätt skiljer sig det utvalda kinesiska fastighetsregistret från 

fastighetsregistret i Sverige?”, behövde information samlas in. Informationen är 

baserad på en litteraturstudie som granskar och tolkar lagar, författningar och regler 

som regeringen gav ut samt information inhämtad från intervjuer och personliga 

kommunikationer. Sedan gjordes en jämförelse och analys mellan fastighetsregistret 

i Kina och fastighetsregistret i Sverige. 

För att svara på den andra forskningsfrågan: ” Hur kan det utvalda kinesiska 

fastighetsregistret förbättras med avseende på Dale och McLaughlins beskrivning av 

ett effektivt fastighetsregister?” tillämpades kvalitativ och komparativ analysmetod. 

Först identifierades bristerna i fastighetsregistret i Kina, sedan gavs förslag till 

förbättringar. 

3.1 Litteraturstudie 

Efter att ha läst igenom ett antal artikel, uppsatser och andra publikationer från 

kinesiska databaser är det tydligt att det finns olika standarder mellan uppsatser i 

Kina och i Sverige. I Kina får författaren blanda egna åsikter och värderingar i alla 

delar av uppsatsen, vilket inte får godkänt enligt svensk standard. Tyvärr kan de 

flesta uppsatser från kinesiska databaser enligt svensk standard inte räknas som 

trovärdiga källor. För att inte riskera trovärdigheten, har dessa uppsatser valts att 

inte användas som källor. 

De källor som använts är svenska och kinesiska lagar, förordningar, vetenskapliga 

artiklar och litteratur samt information som hämtats från respektive lands 

Lantmäteries hemsidor. Det kommer att beskrivas i diskussionsdelen i val av metod 

att kinesiska lagar och förordningar är formulerade på ett otydligt sätt när en lag 

refererar till en annan lag eller förordning. Xu (2016) påpekar att kinesiska lagar och 

förordningar anses ha abstrakt innehåll, vilket leder till stort tolkningsutrymme och 

svårt att tolka kinesiska lagar och förordningar på ett tydligt och noggrant sätt. 



17 
 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer är en vanlig och effektiv datainsamlingsmetod (Dalen, 2008). Doody och 

Noonan (2013), berättar hur intervjuare ska planera och göra intervjuer. 

Intervjuernas ändamål är att skaffa information. Det förekommer tre typer av 

intervjuer: strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semi-

strukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju har intervjuare nedskrivna frågor 

i förväg. Intervjuaren ställer samma frågor i samma ordning. Resultatet blir lätt att 

analysera, men intervjuaren kan uppleva det som begränsande. Ostrukturerade 

intervjuer börjar med öppna frågor och är flexibla, men de kan vara tidskrävande. 

De brukar användas om intervjuare har begränsad kunskap inom ett visst ämne och 

vill samla bakgrundsinformation. Semi-strukturerade intervjuer är den mest 

användbara typen i kvalitativ forskning. Intervjun kan vara flexibel med öppna 

frågor. Till sist nämner författarna att en lyckad intervju ska vara välplanerad och 

fokuserad. 

Huvudsyftet med  intervjuerna är att klargöra vad som framgått av litteraturen. 

Därför var det endast två experter som ansvarar för fastighetsregistret i Kina och en 

expert i Sverige som intervjuades. De flesta frågorna var förutbestämda; följdfrågor 

förekom när svaret var oklart och när mer information i detalj behövdes. 

3.2.1 Intervjuer med de kinesiska personalen som arbetar 

påLantmäteriet i Kina 

I Kina intervjuades en chef som har arbetat många år på olika avdelningar på 

Lantmäteriet och en annan tjänsteman som arbetar på inskrivningsavdelningen. På 

grund av att författaren är bosatt i Sverige, genomfördes intervjuerna med hjälp av 

wechat (en app där personer kan kommunicera med varandra muntligt eller 

skriftligt). Exemplen som handlar om fastighetsregistret i Kina inskaffades vid 

intervjuer.  

Intervjuerna med de kinesiska tjänstemännen på Lantmäteriet pågick under en 

vecka. Det tog lång tid på grund av att innehållet i fastighetsregistret på 

Lantmäteriet i Kina är sekretessbelagt. Chefen kan inte lämna ut en modell av 

innehållet i fastighetsregistret. Sedan gav chefen en lösning; han kunde svara på alla 

frågor kring fastighetsregistret som författaren ställde som inte gällde 

sekretessbelagda uppgifter. 

Genom intervjuerna gavs källorna om fastighetsregistret i Kina respektive 

fastighetsregistret i Sverige, tillsammans med andra källor trovärdighet. Intervjuerna 

var semi-strukturerade, eftersom semi-strukturerade intervjuer är de mest lämpliga 

typen för detta ändamål. Intervjufrågorna gällde registernas innehåll, vad som 

brister i det kinesiska fastighetsregistret, samt tvister kring det kinesiska 

fastighetsregistret. 
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3.2.2 Intervju med personal som arbetar på svenska Lantmäteriet  

Via kontakt med Lantmäteriet i Gävle, fick författaren intervju med Forseth. Som 

ett led i att besvara frågeställningen utfördes en intervju med Forseth som arbetar 

som verksamhetsutvecklare rörande fastighetsregistret på Lantmäteriet i Gävle. 

Intervjufrågorna konstruerades som semi-strukturerade frågor och skickades i förväg 

till Forseth vilket hon begärt. Om hon inte kunnat besvara vissa frågor, återkom hon 

med förslag på andra experter på Lantmäteriet. Tillåtelse gavs även att ställa frågor 

till Marie under hela arbetets gång via e-mail. 

Innan intervjun påbörjades, gjordes en överrensekommelse om att intervjun fick 

spelas in. Den intervjuade presenterade svar på frågorna med hjälp av PowerPoint. 

Frågorna angående överlåtelseförbud av fastigheter och andra frågor som Marie 

behövde hämta information kring från andra experter, återkom Marie till efter 

intervjun. Intervjun tog i cirka 70-80 minuter.  

3.3 Jämförelsemetod 

I den teoretiska bakgrunden ges en enkel jämförelse mellan fastighetsrelaterade fakta 

i Kina och Sverige, lagar och regler om det utvalda kinesiska fastighetsregistret och 

fastighetsregistret i Sverige. Genom att jämföra innehållet i lagstiftning ökar 

förståelsen av skillnader mellan fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i 

Sverige. 

Med jämförelse av två fastighetsregister ges möjligheter att studera likheter och 

skillnader mellan fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige. Ett antal 

skillnader med komparativa analyser presenterades, vilket gav en förståelse för de 

mest intressanta skillnaderna. Komparativa studier mellan fastighetsregistret i Kina 

och fastighetsregistret i Sverige ger kunskapsutveckling och prövar nya perspektiv. 

Med komparativa analyser gavs förbättringsförslag till det kinesiska 

fastighetsregistret med avseende av Dale och McLaughlins beskrivning av ett 

effektivt fastighetsregister. 
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Ett antal parametrar har valts med hänsyn till Dale och McLaughlins beskrivning av 

ett effektivt fastighstsregister. Enligt Dale och McLaughlin (1999) är en väl 

fungerande politik en förutsättning för ett effektivt fastighetsregister. Hur lagen 

reglerar fastighetsregister är en grund för ett väl fungerande fastighetsregister. 

Tillgängligheten till fastighetsregister bestämmer hur informationsutbytet fungerar. 

Fastigheter som inte får överlåtas tillhör Dale och McLaughlins fastigheter med 

restriktion. Den typen av fastigheter blir mest påverkade av fastighetsregistret 

eftersom tvister kan uppstå om de inte har registrerats i fastighetsregistret. Ändamål 

med fastighetsregistret kan bli avgränsat av tillgänglighet. När det gäller 

informationssystem förekommer det alltid olika säkerhetsfrågor. Säkerhetsfrågor 

spelar en stor roll i fastighetsregister. Fastighetsregisters rättsverkan redovisar hur 

fastighetsregister påverkar äganderätt, exploatering med mera. Dale och 

McLaughlin (1999) har poängterat att hållbar utveckling är ett viktigt mål i 

fastighetsregister och fastighetsregisters hållbarhet påverkar samhället på ett 

väsentligt sätt. 

3.4 Risk med val av metoder 

Det är ämnet som styr val av källor. Mycket av materialet som rör det kinesiska 

fastighetsregistret har författaren fått översätta från kinesiska eller engelska. Det 

finns en inneboende risk med detta genom informationsförlust eller förvanskning av 

informationen eftersom nyanser kan förekomma i språket.  

Utbildning påverkar den intervjuades värderingar, inställning och opartiskhet. Den 

kinesiska utbildningen har en tendens att individen som privatperson ska följa och 

inte ifrågasätta regeringsbeslut och individen ska anse att de beslut regeringen tar är 

bäst för samhället och individen. Sveriges utbildning fokuserar på att eleverna ska 

utveckla ett kritiskt tänkande. De intervjuade i Kina och Sverige har avspeglat deras 

utbildningar i deras intervjusvar.  

När det gäller det svenska materialet, inhämtades huvuddelen av informationen från 

lagbok som räknas som primärkälla. Det kinesiska materialet förutom det som 

hämtades från kinesisk lagbok, gick inte att hämta från primära källor, därför 

användes sekundära källor. Litteraturstudien kompletterades och kontrollerades mot 

intervjuerna. 
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3.5 Etiska överväganden 

Vid intervjuskedet förelåg en viss risk för att ett etiskt dilemma kunde uppstå kring 

frågor om hur det kinesiska fastighetsregistret kan förbättras. De intervjuade var 

ärliga och svarade att det finns ett förbättringsutrymme men de kan inte påpeka 

detta i detalj, eftersom sådan information är sekretessbelagd på Lantmäteriet i Kina. 

Både den intervjuade och den person som gav mig information genom personliga 

kommunikationer vill vara anonyma. För att skydda deras identiteter, togs  

information om vilken stad de arbetar i bort och specifik information som kan 

identifiera de intervjuades identiteter har undvikits. 
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4 Resultat 

I det här avsnittet redovisas kortfattat skillnaderna mellan fastighetsregistret i Kina 

och fastighetsregistret i Sverige. Fokus ligger på de huvudsakliga skillnaderna mellan 

dessa gällande lagstöd, tillgänglighet, ändamål med registret, säkerhetsfrågor, 

fastigheter som inte får överlåtas, fastighetsregistrens rättsverkan och 

fastighetsregistrens hållbarhet. Vidare ges förbättringsförslag med avseende på Dale 

och McLaughlins beskrivning av ett effektivt fastighetsregister. Till slut 

sammanfattas skillnaderna och förbättringsförslagen i tabell 3. 

4.1 Skillnader mellan fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige 

I detta avsnitt valdes att fokusera på parametrarna: lagstöd, tillgänglighet, ändamål, 

säkerhetsfrågor, fastigheter som inte får överlåtas, fastighetsregistrens rättsverkan 

och fastighetsregistrens hållbarhet.  

4.1.1 Lagstöd 

4.1.1.1 Kina 

Fastighetsregistret saknar systematiskt stöd från interimsförordning angående 

fastighetsinskrivning (Interimsförordning angående fastighetsinskrivning). Enligt 

Wei, Robinson och Zou är störst brist rörande lag och förordning kring 

fastighetsregistret att innehållet är inte fullständigt. Till exempel saknas det lagar 

som reglerar vad ska ingå i fastighetsregistret; om det ska innehålla registerkarta, 

gemensamhetsanläggning och andra väsentliga parametrar i fastighetsregistret. 

Ytterligare har förordningen inte preciserat innehållet i fastighetsregistret i detalj. 

Till exempel står det att fastighetsregistret innehåller information om ägare av 

fastigheter, men har inte reglerat vilken detaljerad information om fastighetsägaren 

som ska skrivas in i registret. Detta leder till att det inte finns enhetliga regler kring 

vilken information som ska skrivas in i registret, vilket leder till att tjänstemännen 

på Lantmäteriet inte har en enhetlig standard för hur de ska arbeta. Ett annat 

problem är att förordningen har formulerats på ett oklart sätt. Exempelvis i 

Sakrättslgen 2:9 (2007); när en fastighet bildas, ändras, överlåts eller rivs behöver 

fastighetsägaren registrera detta, annars gäller inte laga kraft. Undantaget är om en 

annan lag har en annan bestämmelse. I detta exempel, har inte lagen refererat till en 

konkret paragraf, då blir tolkningarna av lagen otydliga. Liknande formuleringar 

förekommer ständigt i kinesiska lagar och förordningar. 
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Ett annat exempel är att i interimsförordning angående fastighetsinskrivning 3:9 

(Interimsförordning angående fastighetsinskrivning) konstateras att när en 

fastighetsägare ansöker om ett fastighetsregisterärende ska fastighetsägaren ta med 

personbevis och nödvändiga dokument, men förordningen har intedefinierat vad 

som räknas som nödvändiga dokument. När förordningen beskriver vad som anses 

vara nödvändiga dokument, bör beskrivas vad som ingår i nödvändiga dokument. I 

verkligheten blir det mer invecklat eftersom fastighetsägare inte vet vad hen behöver 

ta med när hen ska registrera sin fastighet. 

Samma problem förekommer i förordning om fastighetsregister (Förordning om 

fastighetsregister). Förordningen anger att när fastighetsägare registrerar sin 

fastighet, behöver fastighetsägaren visa originaldokument och om hen inte kan göra 

det, ska ägaren tillhandahålla en kopia som är vidimerad av motsvarande myndighet. 

Lagen har inte reglerat vad som ska ingå i originaldokumenten och vilken myndighet 

som räknas som motsvarande myndighet. 

4.1.1.2 Sverige 

 Förordning om fastighetsregister (SFS 2000:308) reglerar hur statliga Lantmäteriet, 

kommunerna och Skatteverket ska samarbeta med information om adressdelen, 

byggnadsdelen och taxeringsuppgiftsdelen. Sammanfattningsvis ger det en bild av att 

fastighetsregistret i Sverige har ett heltäckande och konstruktivt lagstöd.  

4.1.2 Tillgänglighet 

4.1.2.1 Kina 

Interimsförordning angående fastighetsinskrivning kap. 4 (Interimsförordning 

angående fastighetsinskrivning ) reglerar informationsutbyte i fastighetsregister i 

Kina på följande sätt: 

§ 24 står att informationsutbyte bör ske mellan Landsbyrån, Bostadsbyrån, 

Jordbruks- och skogsbruksbyrån samt Havsbyrån. Om Lantmäteriet kan hämta 

information från dessa byråer, då ska Lantmäteriet inte kräva informationen från 

fastighetsägaren.  

§25 reglerar att Landsbyrån, Polisen, Skatteverket och andra myndigheter bör 

samarbeta och förbättra informationsutbyte med varandra. 

§ 26 påpekar att personal som ansvarar för fastighetsregister på Lantmäteriet och 

motsvarande myndigheter som fått information från fastighetsregister inte får lämna 

ut informationen till obehöriga personer eller myndigheter. Lantmäteriet ansvarar 

för säkerhetsåtgärd mot information som rörande rikets säkerhet enligt lagen. 
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§27 konstaterar att fastighetsägare och person som har intresse i en fastighet samt 

myndigheter med tillåtelse får tillgång till innehåll i fastighetsregister. 

§ 28 hävdar att person eller myndighet som har fått information från Lantmäteriet 

inte får lämna informationen vidare till någon annan utan fastighetsägarens 

samtycke. 

Endast fastighetsägare och personer som har intresse i en fastighet samt myndighet 

med tillstånd kan få tillgång till fastighetsregistret. Till exempel kan en domstol få 

tillgång till en misstänkts fastighetsregister om det kommer en domare och en polis 

tillsammans (chefen på Lantmäteriet, personlig kommunikation, 12 februari, 2018). 

Fastighetsägare måste medföra personbevis om de vill kontrollera vilken information 

som finns i fastighetsregistret på det lokala Lantmäteriet.  

Vid intervjutillfället med Lantmäteriets chef (personlig kommunikation, 12 februari, 

2018), påpekade han att med hänsyn till Kinas nuvarande situation borde inte 

fastighetsregistret vara offentligt eftersom integriteten kan påverkas kraftigt. 

Exempelvis kan vissa företag sälja fastighetsägares information till olika företag och 

konsekvensen blir att fastighetsägaren ständigt blir uppringda. 

Chefen på Lantmäteriet i Kina (personlig kommunikation, 12 februari, 2018), 

konstaterade att en annan anledning kan vara att det förekommer skillnader i vad 

som räknas som integritet. Om Lantmäteriet lämnar ut information från 

fastighetsregistret, betraktas detta som en kränkning av den personliga integriteten i 

Kina. Samtidigt kan det orsaka problem att inte få tillgång till fastighetsregistret, till 

exempel, vid kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar. 

Sakrättslgen 4:26 och 4:27 (2007) uttrycker tydligt att en tjänsteman inte får lämna 

ut fastighetsägarens personliga information. Vid intervjun konstaterade chefen 

(personlig kommunikation, 12 februari, 2018), att i praktiken blev det annorlunda. 

Det brukade vara personer som har bekanta som arbetar på Lantmäteriet som kan få 

tillgång till en del av innehållet i fastighetsregistret. Sådana situationer kan vara när 

en individ vill köpa en fastighet men vill slippa att betala för mäklare, vilket är två 

procent av köpesumman. Genom personlig kontakt med vännen på Lantmäteriet 

kan köparen få fastighetsägarens kontaktuppgifter. I verkligheten brukar köparen få 

det med anledning av att hen inte har onda avsikter samt att det inte skadar 

individens eller fastighetsägarens intresse, även om sådana beteenden betraktas som 

olagliga. Det blir en oskriven men nästan öppen regel. 
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4.1.2.2 Sverige 

I tryckfrihetsförordningen 2:1 (SFS 1949:105) reglerar att: ”Till främjande av ett fritt 

meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av 

allmänna handlingar.” Det vill säga att allmänna handlingar är offentliga. Enligt 

tryckfrihetsförordningen 2:5 och 2:6 (SFS 1949:105), tillhör information som står i 

fastighetsregistret allmänna handlingar.  

Lantmäteriet strävar efter att förenkla för användare av fastighetsregistret. Med en 

e-tjänst kan privatperson få kostnadsfri information om sin egen fastighet. 

Privatperson kan också kontakta Lantmäteriet om hen vill få information om vem 

som äger en viss fastighet. Alla har rätt att beställa fastighetsregisterutdrag från 

Lantmäteriet i Sverige. Information som inte får lämnas ut kan vara sekretessbelagd 

på grund av den personliga integriteten, till exempel, identitetsskyddad person som 

Skatteverket har bestämt eller känslig information som gäller rikets säkerhet. 

4.1.3 Ändamål 

Skillnader i tillgänglighet medför olika ändamål för fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige. Det förra fokuserar på att samla in fastighetsanknuten 

information men informationen ska endast gå till en väldigt begränsad skara 

användare, till exempel, personer som har intresse eller myndigheter som har 

tillåtelse enligt lagen, Kina Central etcetera. Ändamålet av fastighetsregistret i Kina 

är att samla in fastighetsrelaterade data i ett system, integration av olika myndigheter 

med syfte att spara resurser och förbättra administrativ effektivitet. Till följd av 

detta slipper fastighetsägare gå till olika myndigheter för att registrera sin fastighet.  

I Sveriges lag om fastighetsregister § 1 (SFS 2000:224), konstateras att 

fastighetsregistrets ändamål är att med hjälp av automatiserad behandling ger 

offentlighet fastighetsanknuten information. 

4.1.4 Säkerhetsfrågor 

Sakrättslgen 5§ 92 (2007) reglerar påföljd för grovt tjänstefel för personal på 

Lantmäteriet i Kina. Om personalen med flit har registrerat på ett felaktigt sätt, 

förstört fastighetsregister, ändrat information i fastighetsregistret utan lov, eller 

utnyttjat sin tjänst kan det få rättslig påföljd. Om tjänstefelet är orsak till 

personskada, ska tjänstemannen betala enligt lagen. Om felet medför en allvarlig 

konsekvens, kan tjänstemannen hamna i fängelse. Till och med Sakrättslgen 5 § 93 

(2007) reglerar att personalen på Lantmäteriet inte får lämna ut fastighetsregisters 

information till personer som inte har intresse i fastigheten och inte får använda 

fastighetsinformation till otillbörliga aktiviteter.  
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4.1.4.1 Sverige 

Eftersom innehållet i fastighetsregistret är offentligt i Sverige, betraktas utlämning 

av sådan information inte som tjänstefel i Sverige. Endast om uppgifter som gäller 

identitetsskyddade personer och känslig information som gäller rikets säkerhet 

räknas som sekretessbelagda uppgifter, enligt Forseth (personlig kommunikation, 8 

februari, 2018). Personalen behöver behörighet för att kunna få tillgång till sådan 

information.  

Som redovisades i teoretisk bakgrund 2.4.3, har Fröjd (2013) konstaterar att de 

text- och kartbaserade informationen i fastighetsregistret brukar vara fullständiga 

och korrekta, det vill säga att möjlighet av fel i registret är liten. Hon har också 

påpekat att det kan förekomma kvalitetsbrister när information överförs från 

pappersform till ett digitalt register.  

4.1.5 Fastighetsregistrens rättsverkan  

När en individ köper en fastighet, är det viktig att identifiera vem som är rättmätig 

fastighetsägare. Sakrättslgen 16:1 (2007) redovisar att fastighetsregister har en 

rättslig verkan. Om andra dokument visar en avvikelse från fastighetsregistret, och 

det inte finns tydliga bevis som kan visa att vad som står på fastighetsregistret är fel, 

kan den enskilde lita på vad som står i fastighetsregistret. Den rättsliga grunden har 

en avgörande betydelse för transaktionens säkerhet. 

Detta kan leda till samhällsproblem, t.ex. om en person som inte är gift men lever 

som sambo och står i fastighetsregistret har rätt att disponera fastigheten. När en 

fastighetsägare i Kina överlåter sin fastighet, krävs den andras samtycke om de ingår 

äktenskap. Tyvärr har sambo inget rättsligt skydd när det gäller den som inte är 

registrerade. 

När det gäller gifta par eller sambo i samma situation i Sverige, har den andra 

rättsligt skydd. Om paret förvärvar en fastighet tillsammans eller om fastigheten är 

för gemensamt bruk, kallas den andra parten dold ägare även om de inte står med i 

registret. När paret skiljer sig eller separerar, ska de göra en bodelning. Detta är 

reglerat i äktenskapsbalken (SFS 1097:230) och sambolag § 23 (SFS 2003:376). Det 

förekommer tvister om fastighetsöverlåtelser som bygger på falska dokument i en 

stad i Kina. Vid intervjun (personlig kommunikation, 12 februari, 2018) 

konstaterade chefen att det förekommer att en delägare säljer en fastighet med falska 

dokument; sedan kommer den andra delägaren till Lantmäteriet, och klagar över att 

hen inte visste om överlåtelsen. Det blir en tvist mellan fastighetsägarna och 

Lantmäteriet. Även om det enligt interimsförordning angående fastighetsinskrivning 

3:16 (Interimsförordning angående fastighetsinskrivning) bör person som gör en 

ansökan ta ansvar för äkthet av dokumenten, förekommer sådana händelser då och 

då. Det blir ett svårt jobb för Lantmäteriet.  
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I Sverige, när en person hyr ut sin fastighet, och den personen är sambo eller gift, 

om det gäller gemensam bostad eller gemensam egendom, behöver parterna komma 

överens enligt äktenskapsbalk 7:5 (SFS 1987:230). Om uthyrning sker utan andras 

samtycke, kan personen åtalas inom tre månader enligt äktenskapsbalk 7:9 (SFS 

1987:230). 

Det är annorlunda i Kina. I Kina kan den person som hyrde fastigheten lita på den 

som står i fastighetsregistret. Det vill säga, oavsett om den personen lever ihop som 

sambo eller är gift, har hen absolut rätt att hyra ut fastigheten. Andra parter kan inte 

påverka beslutet. I denna jämförelse har tredje part som hyr fastigheten bättre skydd 

i Kina. 

4.1.6 Fastigheter som inte får överlåtas 

4.1.6.1 Kina 

Det förekommer en stor skillnad när det gäller fastigheter som inte får överlåtas på 

grund av skillnader av ekonomi, utvecklingsnivå, utbildningsnivå, välfärd och lagar 

mellan Kina och Sverige. Syftet med att den kinesiska regeringen reglerar att vissa 

fastigheter har överlåtelseförbud är att skydda utsatta människor samtidigt detta 

regler förhindrar fastighetsmäklare att utnyttja systemet, det vill säga att tjäna 

pengar på att överlåta ekonomiska fastigheter. 

Följande text som handlar om fastigheter som inte får överlåtas i Kina baseras på 

personlig kommunikation med chef på Lantmäteriet i Kina (personlig intervju, 12 

februari, 2018). Fastigheter som ägs av bönder kollektivt får inte överlåtas i Kina. 

Annan typ av fastighet som inte får överlåtas är fastighet byggd av staten med syftet 

att hjälpa utsatta personer, till exempel personer som har låg inkomst, handikappade 

med mera. Staten hyr ut till utsatta människor med billiga hyror som är 

motsvarande 5% av marknadspriset.  

Den tredje typen är ekonomiska fastigheter som regeringen säljer till familj som har 

låga inkomster. Sådan ekonomisk fastighet som inte får överlåtas är tillfällig, det vill 

säga, det kan förekomma att olika städer har olika tidsgränser för detta.  



27 
 

Det förekommer tvist om överlåtelse på fastighet som ägs av bönder kollektivt i 

Kina (chefen på Lantmäteriet, personlig kommunikation, 12 februari, 2018), 

konstaterade att i Kina får en individ inte sälja en fastighet som ägs av bönder 

kollektivt. Enligt Sakrättslgen 2:61 (2007) får bönder äga, använda och disponera 

sådana fastigheter tillsammans, men sådana fastigheter får inte överlåtas. 

Fastighetsägare som har onda avsikter vill sälja sådan fastighet, då registrerar hen inte 

den information, som visar att fastigheten ägs av bönder kollektivt, till Lantmäteriet. 

Sedan dyker det upp problem när den nya fastighetsägaren som köpte fastigheter vill 

sälja vidare. Den nya fastighetsägaren vänder sig till Lantmäteriet och får 

information att hen inte får sälja fastigheten på grund av att fastigheten ägs av bönder 

kollektivt. Felet ligger på Lantmäteriet för att Lantmäteriet bör kontrollera detta på 

ett noggrant sätt. 

4.1.6.2  Sverige 

I Sverige kan det finnas överlåtelseförbud på fastigheter som har förvärvats genom 

gåva eller testamente. Om gåvoavtalet och testamentet är giltigt, blir det bindande 

mellan parterna. I JB 4:29 ( SFS 1970:994) refererar till JB 3:3 (SFS 1970:994), 

redovisar att förvärvarens befogenheter kan bli inskränkta och detta ska antecknas i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. På detta sätt förhindrar man att tredje part får 

lagfart. Överlåtelseförbud skyddar fastighetsägaren från utmätning och konkurs för 

att fastigheten inte får utmätas för borgenärs fordran. 

Marie Forseth (personlig kommunikation, 8 februari, 2018) menar att 

överlåtelseförbud, vilket kallas förbehåll, skrivs det in som en anmärkning. Detta 

framkommer i överlåtelsehandlingarna som skickas in till Lantmäteriet. Om det 

finns en anmärkning om förbehåll i fastighetsregistret kan inte en ny lagfart beviljas 

enligt JB 20:6 (SFS 1970:994). Om fastigheten ändå har sålts vidare så måste 

anmärkningen tas bort innan den nya ägaren kan bli beviljad lagfart.  

Anmärkningen tas bort antingen genom att personen som skrev förbehållet skickar 

in papper som visar att förbehållet inte längre gäller eller genom att intyg skickas in 

till Lantmäteriet som visar att personen som skrev förbehållet har avlidit om det 

anges att det gäller under givarens livstid. Det kan hända att ett förbehåll gäller på 

obestämd tid. Vissa förbehåll kan gälla även efter att givaren har avlidit eftersom det 

beror helt och hållet på hur förbehållet är skrivet. Oavsett om det är uppställt i ett 

testamente eller gåvobrev är det lydelsen av förbehållet som avgör. 
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4.1.7 Fastighetsregistrens hållbarhet 

Som nämnt i teoretisk badgrund 2:1, både landskapet förändring och politiska 

åtgärder har en stor påverkan på fastighetsregisters hållbarhet. Landskapet 

förändring i Kina är betydligt kraftigare än i Sverige, på grund av översvämning, 

jordbävning och med mera. Politiska åtgärder i Kina har en stor betydelse i 

fastighetsregistret och sådana åtgärder är i princip regleras och ändras ständigt av 

personer som har makt i regering. Eftersom i Sverige har lagen och förordningen 

reglerar fastighetsregistret på ett tydligt, heltäckande och konstruktivt sätt, har 

politiska åtgärder inte lika stor påverkan. 

Med hänsyn till långsiktiga lönsamheter, kan inte kinesiskt fastighetsregister blir lika 

omfattande som svenskt fastighetsregister. Som nämnt tidigare, så har kinesiska 

fastigheter genomsnitt 30 års livslängd, vilket gör att det är mindre viktigt att ha ett 

omfattande register. När det gäller fastighetsregisters hållbarhet, behöver kostnad 

och nytta övervägas. Med hänsyn till aktualitet i respektive länder, balanserar de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga kraven. 

4.2 Förbättringsförslag 

4.2.1 Lagstöd 

Sveriges lag rörande fastighetsregistret regleras på ett konstruktivt och heltäckande 

sätt, det vill säga formellt skydd enligt Dale och McLaughlins beskrivning av ett 

effektivt fastighetsregister. Kinesisk lag rörande fastighetsregistret har dock inte 

tillräcklig lagstiftning och ger ett oformellt skydd. Fastighetsregister spelar en 

väsentlig roll på fastighetsmarknaden och för samhällsekonomin. Den kinesiska lagen 

bör införa mer lagar för att reglera fastighetsregistret samt ha mer detaljerade regler 

rörande fastighetsregistret. Till och med när en kinesisk lag refererar till en annan 

lag, bör det hänvisas till vilket lagrum, istället för att endast skriva ”en annan lag”. 

Enligt Dale och McLaughlin (1999) bör det finnas en definition av vad som ingår in i 

en fastighet. Fastighetstillbehör har reglerats tydigt i svensk lag. Detta är en stor 

skillnad mot Kina där det inte finns en lika tydlig definition av fastighetstillbehör i 

lagen. Det regleras vanligen i avtalet mellan parterna istället. Eftersom detta kan 

vara orsak till många tvister, bör i kinesisk lag reglera tydligt vad som ingår i en 

fastighet. 

Att en av makarna i ett äktenskap med hjälp av falska dokument säljer fastigheten 

utan den andres medgivande, bör förhindras med lagreglering. Med andra ord, bör 

fastighetsägare vidimera civilstånd när de ska registrera, göra en förändring eller 

överlåtelse av fastighet. 
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4.2.2 Tillgänglighet 

I avsnitt 2:4 anger Dale och McLaughlin (1999) att ”alla utvecklade samhällen har en 

tendens att göra det lättare för att kunna få tillgång till fastighetsregistrer genom 

direkt information eller från återförsäljare”, det vill säga ju mer samhället utvecklas, 

desto lättare att få tillgång till fastighetsregister. Enligt Dale och McLaughlin ska 

kinesiskt fastighetsregister vara offentligt. 

4.2.3 Fastigheter som inte får överlåtas  

Om fastigheter som inte får överlåtas redan har överlåtits, får den som förvärvade 

fastigheten inte överlåta den vidare i Kina. I Sverige kan en köpare i motsvarande 

situation inte få lagfart. För att undvika sådan tvist, bör fastighetsregistret i Kina 

införa en anmärkning som tydliggör att en fastighet omfattas av en sådan begränsning 

eller ett sådant överlåtelseförbud. 
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4.3 Sammanfattning av skillnader i registren 

Nedanstående ges en kort sammanfattning av skillnader mellan det utvalda 

fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige. 

Tabell 3. Skillnader mellan det utvalda fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige. 

 Kina  Sverige Förbättringsförslag 

Lagstöd Otydligt, inte 
heltäckande 

Tydligt, 
heltäckande 

Kinesisk lag ska 
vara mer konkret i 
hur 
fastighetsregistret 
regleras 

Tillgänglighet Partner med 
intresse, 
myndigheter med 
tillstånd 

Alla har tillgång 
till registret 

Det kinesiska 
fastighetsregistret 
bör vara offentligt 

Ändamål Samla in 
information 

Tillhandahålla 
information 

Bör öka 
informationutbytet 
i Kina 

Säkerhetsfråga Information är 

lätt att lämnas ut 

Felregistrering är 

sällan 

 

Fastighetsrättsver
kan 

Sambo har inget 
skydd. Falska 
dokument 
förekommer 

Sambos 
rättigheter är 
skyddade av lagen 

Dokument som 
bevisar civilstånd 
ska vidimeras  

Fastigheter som 
inte får överlåtas 

Fastigheter som 

ägs av bönder 

kollektivt 

Fastigheter som 

staten hyr ut med 

låg hyror. 

Ekonomiska 
fastigheter 

Överlåtelseförbud 
på fastigheter 

 

Hållbarhet Mindre 

omfattande 

Omfattande  



31 
 

5 Diskussion  

Här följer en diskussion kring val av metod, vilket resultat som framkommit samt 

skillnader mellan i det utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i 

Sverige. Vissa aspekter av respektive system fungerar troligtvis bättre i Sverige men 

är inte tillämpligt i Kina på grund av skillnader i befolkning, historia, kultur 

etcetera. Efter jämförelsen mellan det utvalda fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige ger författaren förbättringsförslag. I diskussionsdelen tar 

författaren upp de mest intressanta frågorna: tillgänglighet, säkerhetsfrågor och de 

överlåtelseförbud av fastigheter i Kina och i Sverige. 

5.1 Val av metod  

Genom litteraturstudier samlades data in om fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige från olika databaser, böcker, lagar och regler.  

Uppgifter som är hämtade från lagböcker har i stort använts när det gäller 

litteraturstudien. Material som står på Lantmäteriets hemsida i Kina har inte hög 

trovärdighet eftersom informationen ändras ganska fort och det brukar inte finnas 

uppgifter om tid för publicering och författare. Många uppsatser från databaser kan 

inte räknas som trovärdiga källor. Så när det gäller litteraturstudier rörande 

fastighetsregistret i Kina, valde författaren material från lag, förordning och lite 

information rörande fakta från Lantmäteriets hemsida. Informationen dubbelkollas 

med den intervjuade tjänstemännen. 

Att jämföra fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige ger goda 

möjligheter att förstå fastighetsregistens brister. Med jämförelsemetoden tar 

författaren fram skillnader i fastighetsrelaterade fakta mellan Kina och Sverige, bland 

annat byggnaders livslängd, byggnadsmaterial, stadsplanering och klimatförhållanden. 

Författaren antar att detta kan vara anledningen till att fastighetsregistret i Kina inte 

kan regleras i lagen så konkret som i den svenska lagen. 

Vid intervjuerna har författaren fått en djupare förståelse av hur fastighetsregistret i 

Kina och fastighetsregistret i Sverige är utformat. Nackdelen med intervjumetoden 

är att den intervjuades svar kan avspegla respondenternas inställning, utbildning, 

kultur och erfarenheter, ibland kan dessa vara för subjektiva och opartiska. 

För att inte identifiera de intervjuades identiteter, nämner författaren inte vilken 

stad. Det har varit svårt att få fram ett entydigt resultat om nackdelar av 

fastighetsregistret eftersom kinesiska medborgare inte brukar diskutera eventuella 

nackdelar som finns med specifika myndigheter. Chefen och tjänstemannen ville 

helst förbli anonyma. En del insamlad information och material betraktas som 

sekretessbelagda uppgifter får inte lämnas ut.  
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5.2 Skillnader i fastighetsregistret i Kina och 

fastighetsregistret i Sverige samt förslag till möjliga 

förbättringar 

5.2.1 Tillgänglighet av fastighetsregistren 

En påtaglig skillnad mellan fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige 

är fastighetsregisterens tillgänglighet. I fastighetsregister finns fastighetsanknuten 

information. Vanligtvis är informationen samlad för att förmedlas till användarna. 

Användarna av fastighetsregistret i Kina är färre på grund av att registret inte är 

offentligt. Offentlighetsprincipen fungerar utmärkt i Sverige, men som tidigare 

nämndes i avsnitt 4.2.1, i nuvarande Kina, även om Dale och McLaughlin tycker att 

fastighetsregister bör vara offentliga, är det inte tillämpligt att genomföra 

offentlighetsprincipen när det gäller fastighetsregistret i Kina. Före intervjuerna med 

de kinesiska personalen tyckte författaren att det undersökta fastighetsregistret i 

Kina borde vara offentligt med hänsyn till att inte riskera integriteten. Efter 

intervjuerna, tycker författaren att om offentlighetsprincipen tillämpas direkt, kan 

integriteten drabbas kraftigt. Som nämndes i resultatdelen 4.1.2.1, om en domstol i 

Kina vill få information från Lantmäteriet krävs att en domare och polis kommer 

tillsammans till Lantmäteriet med bevis. Författaren tycker att detta är krångligt, 

tidskrävande och slöseri med arbetskraft. Förslaget är att statliga myndigheter i Kina 

ska kunna utbyta information på ett smidigare sätt, till exempel, genom att endast 

skicka dokument till varandra. Författaren tycker att informationsutbyte vid 

samverkan mellan olika statliga myndigheter på lång sikt kan förebygga brottslighet, 

minska bedrägeri och bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Som beskrivet i resultatdelen 4.1.2.1, strikt tillgänglighet gäller inte mot dem som 

har en vän som arbetar på Lantmäteriet. Individer ska inte behandlas olika av 

myndigheter. För att undvika kränkning av integriteten och rättvisan, tycker 

författaren att det kinesiska fastighetsregistret kan tillgängliggöras för vissa grupper i 

början, till exempel personer som har fastighetsägarens fullmakt, jurister och 

registrerade fastighetsmäklare samt mellan olika statliga myndigheter. I framtiden 

bör fastighetsregistret vara offentligt i Kina, men detta får genomföras försiktigt och 

steg för steg. 
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5.2.2 Säkerhetsfrågor 

Tjänstefel på Lantmäteriet i Kina har allvarliga påföljder som regleras i Sakrättslgen 

(2007). Jämfört med tjänstefel i Kina, har Sverige betydligt generösare regler som 

nämnts i resultatdelen 4.1.4. Författaren tror att det kan vara på grund av olika 

kulturer och normer. I Kina baseras lagen på tanken att straff som hot kan förebygga 

problem. Lagen är även utformad så för att regeringen fokuserar på kollektivet. 

Sverige är ett demokratiskt land som försöker skapa ett lugnt och tryggt samhälle 

som tar hänsyn till individen. Författaren anser att i längden mår personer bättre och 

har bättre utvecklingsförmåga i en lugn och trygg omgivning. Strängare straff har 

ingen avskräckande effekt och kan inte förebygga säkerhetsproblem. På Lantmäteriet 

i Kina bör arbetsgivaren sträva efter att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö. 

5.2.3 Fastigheter som inte får överlåtas 

Det har hänt att fastighetsägare lyckats överlåta fastigheter som egentligen inte får 

överlåtas i Kina. För att förebygga detta händer igen, ger författaren följande förslag: 

fastigheter som inte får överlåtas ska göra en tydlig anmärkning i fastighetsregistret. 

Samtidigt är det nödvändigt att en genomgående kontroll av fastighetsregistret 

genomförs. Fastigheter som inte får överlåtas men som är missade i registret bör 

ligga i fokus. Den som har förvärvat fastigheter som ej får överlåtas bör kunna häva 

köpet. 

Anledning för att en fastighet har överlåtelseförbud i Sverige kan vara känslomässiga 

anledningar, till exempel för att skydda arvingar. Å ena sidan ska givare och testators 

vilja respekteras. Å andra sidan kan detta orsaka problem. Författaren tycker att från 

fastighetsägarens perspektiv är detta en kränkning. Ägaren bör ha rätt att fritt 

förfoga över sin egendom. Ytterligare anledning är att det ligger i samhällets intresse 

att underlätta kreditgivning genom att kunna pantsätta fastigheten. 

Kronofogdemyndigheten eller liknande institution med en exekutionstitel får inte 

utmäta en sådan fastighet. Nackdelen är att fastighetsägaren inte får pantsätta 

överlåtelseförbudet av fastigheten på grund av att när ägaren pantsätter en fastighet, 

och ägaren sedan inte har förmåga att återbetala sin skuld, kan banken få ersättning 

ur den pantsatta egendomen. I detta exempel, när fastigheten inte får överlåtas, blir 

det rimligt att överlåtelseförbudet av fastigheten inte får pantsättas. Det kan till 

exempel vara så att gäldenären bor i ett väldigt fint hus. På grund av 

överlåtelseförbudet kan inte fastigheten bli utmätt fastän ägaren har många skulder, 

därför kan borgenären inte få sina skulder tillbaka. Det blir orättvist för borgenären.  
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6 Slutsatser 

Frågeställningarna i detta examensarbete var: 

1) På vilket sätt skiljer sig det utvalda kinesiska fastighetsregistret från 

fastighetsregistret i Sverige? 

2) Hur kan det utvalda kinesiska fastighetsregistret förbättras med avseende på  

Dale och McLaughlins beskrivning av ett effektivt fastighetsregister? 

Syftet med detta examensarbete är därför inte endast att jämföra fastighetsregistret i 

Kina och fastighetsregistret i Sverige samt analysera dess brister, utan även ge förslag 

till förbättringar till det kinesiska fastighetsregisret med avseende på Dale och 

McLaughlins beskrivning av ett effektivt fastighetsregister. 

Orsaker till skillnader mellan det kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i 

Sverige är:  

 Stora skillnader i areal, antalet fastigheter, byggnaders livslängd, 

stadsplanering och befolkningar. 

 Det kinesiska rättssystemet har funnits relativ kort tid jämfört med det 

svenska rättssystemet.  

De huvudsakliga skillnaderna mellan det kinesiska fastighetsregistret och 

fastighetsregistret i Sverige: 

 I Kina har innehållet i fastighetsregistret reglerats otydligt i Sakrättslgen, 

men innehållet i fastighetsregistret regleras tydligt i den svenska lagen. 

 Olika ändamål 

 Det kinesiska fastighetsregistret har begränsat antal användare medan 

fastighetsregistret i Sverige är offentligt. 

Man kan sammanfattningsvis säga att många av olikheterna grundar sig i skillnader 

mellan olika utvecklingsnivå, välfärd, bakgrund och historiska förutsättningar. 

Förslag till förbättringar på fastighetsregistret i Kina: 

 Stifta tydliga lagar och regler kring fastighetsregistret i Kina.  

 Det kinesiska fastighetsregistret ska tillgängliggöras för vissa grupper, till 

exempel personer med fullmakt, jurister och registrerade fastighetsmäklare 

samt mellan olika statliga myndigheter. 
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6.1 Förslag på framtida studier  

Det här examensarbetet undersökte de huvudsakliga skillnaderna mellan det utvalda 

fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige. Det skulle vara intressant 

med ytterligare undersökningar av de bakomliggande anledningarna till skillnaderna 

och till och med hur ser ett effektivt fastighetsregister ut i olika länder. 

Ett närliggande område som skulle kunna undersökas är hur Landsbyrån, 

Bostadsbyrån, Jordbruks- och skogsbruksbyrån samt Havsbyrån inskaffar 

fastighetsrelaterad information samt vilka myndigheter som de har samarbetat med. 

Hur kan de försäkra kvalitet på datan? Finns det något utrymme för förbättringar? 

En annan intressant fråga är att innehållet i fastighetsregistret i Kina inte är 

offentligt. Om informationen från fastighetsregistret kan bli såld, finns det en stor 

möjlighet att systemet kan blir hackat. Om fastighetsregistrets system blir hackat kan 

konsekvenserna bli allvarliga. Hur kan Lantmäteriet förebygga sådana problem och 

hur ser intrångsskyddet ut på Lantmäteriet? 

Till sist, är det en lång process som måste genomföras innanfastighetsregistret i Kina 

kan bli offentligt. Det finns både för- och nackdelar och det kan vara spännande att 

gräva djupare i den processen. Det finns skillnader i olika länder och då måste man 

ta hänsyn till landets utveckling, samhällets integritetsnivå och till och med öppenhet 

med information. Till exempel,  hur hanteras säkerhetsfrågor beträffande 

fastighetsregistret i Kina? Hur ser fastighetsregister ut i olika delar i Kina? 
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A 
 

 

Bilaga A Intervjuguide 

Hej, jag heter Yan Hu. Jag studerar på Lantmätarprogrammet med ekonomisk och 

juridisk riktning på Högskolan i Gävle. Mitt examensarbete handlar om att jämföra 

det utvalda kinesiska fastighetsregistret med fastighetsregistret i Sverige. Jag ska göra 

en intervju hos er för att få en fördjupad information om fastighetsregistret i 

Sverige. 

1. Vad ingår in i fastighetsregistret i Sverige? Vilka delar ingår och vem 

förvaltar de olika delarna? 

2. Behöver man fylla i en blankett när man ansöker om att registrera sin 

fastighet, i så fall, vilken blankett? 

3. Var kommer den fastighetsanknutna informationen ifrån? Vilka källor baseras 

informationen på?  

4. Är de källorna trovärdiga?  

5. Finns det något i fastighetsregistret som behöver förbättras? 

6. Vilka myndigheter samarbetar med Lantmäteriet? Hur ser samarbetet ut? 

7. Vad händer om en tjänsteman har gjort fel i arbetet? Flera gånger? 

8. Vilka krav finns för om man ska arbeta på fastighetsregistrets avdelning i 

Sverige? 

9. När nya tjänstemän börjar arbeta, har ni internutbildning i början? 

10. Har ni internutbildning i senare led, i så fall hur ofta? 

11. Hur lång tid brukar ansökan om lagfart ta? 

12. Hur mycket betalar man för ett fastighetsärende? Finns det ett fast pris eller 

baseras det på den tid som läggs ner på handläggningen? Finns det skillnader 

mellan olika kommuner? (Om kostnaden beror på hur lång tid en tjänsteman 

lägger på ärendet, finns det skillnader mellan en nybörjare och en tjänsteman 

som har längre erfarenhet? I så fall, blir det en skillnad i kostnad för 

ansökaren?) 

13. Trivs ni att jobba på Lantmäteriet? Med arbetstiden, lönen och arbetsmiljön? 

14. Fastighetsregistrets innehåll är reglerat i lag om fastighetsregister; brukar 

reglerna om fastighetsregistret ändras ofta? 

15. Vilka typer av fastigheter får man inte överlåta? Hur påverkas 

fastighetsregistret av det? Finns det en tidsgräns på överlåtelseförbud av 

fastighet? I så fall, hur lång är den? Vem bestämmer tiden för detta, lagen 

eller Lantmäteriet? 

Är det någonting mer som du vill tillägga? 


