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Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till alla personer som hjälpt mig att göra denna c-uppsats möjlig. 

Jag vill speciellt tacka min handledare Tommy Gerdemark, som bidragit med värdefulla 

förslag till min uppsats och mina kontaktpersoner på Veidekke Bostad, Thomas Andersson, 

Mårten Otherus samt Karin Ahde. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla respondenter som medverkat i min enkätundersökning som 

bidragit med intressant och värdefull information, utan er hade min undersökning inte varit 

möjlig.    

 

Högskolan i Gävle juni 2009 

 

 

Johan Fornander 
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Abstract  
 

Titel: Ägarlägenheter, en rapport om vilka preferenser som styr ett köp av ägarlägenheter 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Johan Fornander 

 

Handledare: Tommy Gerdemark 

 

Datum: Juni 2009 

 

Syfte: Rapporten syftar till att göra en undersökning av kundernas preferenser vid köp av 

ägarlägenheter. Det ska utgöra ett underlag för Veidekke Bostad vid byggande och försäljning 

av ägarlägenheter. Dessutom vill jag ge en allmän beskrivning av begreppet ägarlägenheter 

och dess förhållande till andra boendeformer.  

 

Metod: Jag har använt mig av en kvantitativ metod, där tillvägagångssätten som utnyttjats 

utgjorts av litteraturstudier och en enkätundersökning där 3838 stycken enkäter skickats ut till 

samtliga personer i Veidekkes kundregister. Resultaten från datainsamlingen (682 stycken) 

har sammanställts och analyserats utifrån ett hermeneutiskt synsätt. 

 

Resultat och slutsats: Jag har genom min enkätundersökning ur Veidekkes kundregister 

beskrivit och kartlagt en potentiell målgrupp och deras värdesättande av viktiga faktorer vid 

köp av ägarlägenhet. Slutsatserna som kan utläsas från målgruppen är bl.a. att majoriteten: 

 har en inkomst mellan 450 000- 749 999 kr 

 bor idag i någon form av äganderätt 

 anser att samtliga viktiga faktorer är värdefulla vid köp av ägarlägenhet 

 46 % kan tänka sig att köpa flera ägarlägenheter för att sedan hyra ut, 

enkätresultatet visar också att hela 64 % ansåg att införandet av ägarlägenheter är bra. 

 

Rapporten visar också att de största ekonomiska och juridiska skillnaderna mellan 

ägarlägenhet och bostadsrätt samt småhus bl.a. är följande: 

 inget gemensamt lån tillsammans med en bostadsrättsförening 

 har flera engångsavgifter än en bostadsrätt 

 taxeras och beskattas annorlunda 

 mindre boendeinflytande jämfört med att bo i småhus 

 

Förslag till fortsatt forskning: Uppföljning av ägarlägenheter, effekter på bostadsmarknaden, 

preferenser som styr priset, andrahandsmarknaden, taxering och beskattning, ökad 

nyproduktion av lägenheter i attraktiva områden, jämförelse med andra länder, ser jag som 

potentiella forskningsområden.  

  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen avser att ge Veidekke Bostad ett underlag vid framtida 

byggande och försäljning av ägarlägenheter. Dessutom hoppas jag att konsumenter fått en 

ökad förståelse av de ekonomiska och juridiska skillnaderna mellan bostadsrätt, ägarlägenhet 

och småhus. 

 

Nyckelord: Ägarlägenheter, bostadsrätter, småhus, boendeformer 
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Abstract 
 

Title: Condos, a report about preferences that influence on a purchase of condos 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Johan Fornander 

 

Supervisor: Tommy Gerdemark 

 

Date: June 2009 

 

Aim: This report aims to examine customers’ preferences at purchase of condos. It can 

constitute a basis to Veidekke Bostad in the building- and sales processes of condos. Besides 

that I want to give a general description of condos and its differences from other forms of 

housing.  

 

Method: I have used a quantitative method where the procedures used have been a literature 

review and a questionnaire investigation in which 3838 questionnaires have been send out to 

all persons in Veidekkes register of customers. The results from the data collection (682 

answered questionnaires) have been compiled and analysed on the basis of a hermeneutic 

approach.  

 

Result and Conclusions: I have through my investigation of Veidekkes customers described 

a potential target group and their valuation of important factors at purchase of condos. 

Conclusions from the target group are among others that the majority: 

 has a income between 450 000- 749 999 skr 

 today lives in some form of ownership 

 consider that all important factors are valuable at purchase of condos 

 46 % can imagine oneself to purchase several condos too then hire out 

 

The result shows that 64 % considered the introduction of condos as a good idea. 

The report also shows that the most important economical and juridical differences between 

condos and co-operative flats and detached houses seem to be the following: 

 none common loan together with a tenant-owner’s association 

 have several entrance charges than a co-operative flats 

 assesses and taxes differently  

 less accommodation influence compare too live in detached houses 

 

Suggestions for future research: 

Follow up of condos, effects on the housing market, preferences which influence the price, 

second hand market, assessment and taxation, increased newly produced houses in attractive 

area, comparison with other countries, are potential research areas. 

 

Contribution of the thesis: 

My expectation is that the report gives Veidekke Bostad a basis for future building and sales 

of condos. Besides that I hope that consumers can get an increased understanding of the 

economics and juridical difference between co-operative flats, condos and detached houses. 

 

Key words: Condos, co-operative flats, detached houses, forms of housing.  
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1. Inledning 
Här får läsaren en inblick i vad rapporten handlar om och dess innehåll. Här presenteras 

ämnets bakgrund, relevanta frågor, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
 

I Europa och Norden bortsett från Sverige är ägarlägenheter en vanlig boendeform. 

Erfarenheterna därifrån är goda
1
. Det finns flera olika typer av ägande när man talar om 

ägarlägenheter, bl.a. finns direkt och indirekt ägande. Direkt ägande kännetecknas av att 

innehavaren äger lägenheten medan det vid indirekt ägande är en juridisk person som äger 

fastigheten där innehavaren endast får nyttja en del av fastigheten. I Norge förekommer 

ägarlägenheter med direkt ägande som är deras vanligaste boendeform. Det är ägarlägenheter 

med direkt ägande som är alternativet att tillämpa i Sverige
2
. Därför har kunskaperna från 

Norges bostadssituation varit en del i det underlag som fanns med vid beslutsfattandet om 

ägarlägenheternas införande i Sverige
3
. 

 

Riksdagen har beslutat att den 1 maj 2009 införa ägarlägenheter i Sverige
4
. Ägarlägenheter är 

inget nytt fenomen i Sverige, tvärtom det är ett ämne som diskuterats i mer än 150 år
5
. Det har 

varit en kontroversiell fråga som politiker haft delade meningar om. En anledning till varför 

beslutet fattats relativt sent är att vi till skillnad från övriga Europa har bostadsrätter, som kan 

ses som en liknelse och ett bra substitut. Frågan var senast aktuell 2004 då riksdagen 

beslutade att rösta nej till förslaget. En av orsakerna sades vara att tredimensionella fastigheter 

var oprövat och riksdagen ansåg att innan ägarlägenheter införs ska tredimensionella 

fastigheter utvärderas. Ägarlägenheter är en form av sådan fastighet. Med tredimensionell 

fastighet menas en fastighet som avgränsas både horisontellt och vertikalt
6
. Idag har de 

tredimensionella fastigheterna förekommit i mer än 4 år och fungerat bra. Därför anser 

riksdagen att det nu finns grund för att införa ägarlägenheter
7
.  

 

Ägarlägenheter är en tredimensionell fastighet som har beteckningen ägarlägenhetsfastighet, 

som är ägnat att rymma endast en bostadslägenhet. Det kan liknas vid ett radhus på höjden 

som innebär äganderätt till en enskild lägenhet i ett flerbostadshus, där man äger lägenheten 

med direkt ägande. Ägarlägenheter kommer att kunna överlåtas, hyra ut och pantsättas relativt 

obegränsat. Reglerna kommer att likställas med dem som finns för tredimensionell fastighet.  

Till en början kommer ägarlägenheter att avse nybyggnation om minst tre fastigheter, 

tillbyggnad ovanpå befintliga fastigheter eller ombyggnad av äldre fastigheter som inte 

använts för boende
8

. Restriktionerna kring ombildning till ägarlägenheter har också 

diskuterats men har ännu inte resulterat i något beslut. 

 

                                                 
1
 http://www.newsdesk.se/pressroom/veidekke_ab/pressrelease/view/sverige-behoever-aegarlaegenheter-247788 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02C258 
2
http://www.maklarsamfundet.se/upload/Nyhetsbrevsfiler/%C3%84garl%C3%A4genheter%20f%C3%B6resl%

C3%A5s%20i%20Sverige.pdf 
3
 Regeringens proposition, 2008/09:91. 29 

4
 http://www.privataaffarer.se/bostad/200902/klart-med-agarlagenheter/index.xml 

5
 http://www.veidekkebostad.se/vb/Agarlagenheter-snart-verklighet/ 

6
 http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/lantmateriforrattningar/3D.pdf 

7
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/69/19/0c9fce20.pdf 

8
 http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2008/nov/Sidor/agarlgh.aspx 

 

http://www.newsdesk.se/pressroom/veidekke_ab/pressrelease/view/sverige-behoever-aegarlaegenheter-247788
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02C258
http://www.maklarsamfundet.se/upload/Nyhetsbrevsfiler/%C3%84garl%C3%A4genheter%20f%C3%B6resl%C3%A5s%20i%20Sverige.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/upload/Nyhetsbrevsfiler/%C3%84garl%C3%A4genheter%20f%C3%B6resl%C3%A5s%20i%20Sverige.pdf
http://www.privataaffarer.se/bostad/200902/klart-med-agarlagenheter/index.xml
http://www.veidekkebostad.se/vb/Agarlagenheter-snart-verklighet/
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/lantmateriforrattningar/3D.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/69/19/0c9fce20.pdf
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2008/nov/Sidor/agarlgh.aspx
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Gemensamma utrymmen ska förvaltas av en samfällighetsförening som har till uppgift att 

besluta om investeringar och renoveringar. Därtill har de även befogenhet att ålägga en 

boende att upphöra med störningar. Föreningen kommer att bestå av lägenhetsägarna som blir 

medlemmar i samfällighetsföreningen.
9
 Problematik finns för var gränser ska gå för vad som 

ingår i fastigheten och inte. Där kommer lantmäteriet och praxis att vara betydelsefullt för att 

skapa ett ramverk. 

 

Förhoppningar finns att ägarlägenheterna ska öka mångfalden och skapa boendeströmmar för 

att kanske vara lösningen på den bostadsbrist som främst råder i storstäderna
10

.  

 

Med tanke på att ägarlägenheter främst anses konkurrera med bostadsrätter och småhus samt 

till stor del liknar bostadsrätter, anser jag att det är viktigt att upplysa kunderna om 

skillnaderna mellan boendeformerna, bostadsrätt, ägarlägenhet och småhus. Det gör att 

kunden lättare kan se fördelar och nackdelar med respektive boendeform och får det då 

enklare att välja rätt boendeform. 

 

Jag har valt att studera ägarlägenheter då det är en stor revolution inom den svenska 

bostadsmarknaden då det har varit stor uppståndelse kring ämnet i flera decennier och ett 

intressant ämne. Samtidigt finns det inte mycket skrivet om ämnet. Jag har varit i kontakt med 

Veidekke Bostad AB som är nordens fjärde största byggföretag och som har sitt ursprung från 

Norge
11

. Med hjälp av deras kundregister ska jag försöka kartlägga kundernas preferenser vid 

köp av ägarlägenheter. Veidekkes kundregister består av personer som anmält sitt intresse för 

köp av bostad genom att skicka in en intresseanmälan. Personerna återfinns i Mälardalen, 

Göteborg och Skåne. Med det vill jag försöka se ett mönster i vad människor värdesätter vid 

ett köp av ägarlägenheter.   

1.2 Problemformulering 
 

Följande frågeställningar ser jag som intressanta och relevanta att besvara genom denna 

rapport. 

 

 Vilka är de ekonomiska och juridiska skillnaderna mellan bostadsrätt, ägarlägenhet 

och småhus för kunden? 

 

 Vilka faktorer skulle personer i Veidekkes Bostads kundregister värdesätta vid köp av 

en ägarlägenhet? 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att utgöra ett underlag för planering av Veidekkes framtida 

byggande och försäljning av ägarlägenheter, genom att göra en enkätundersökning av 

kundernas preferenser. Dessutom är ambitionen att ge en allmän beskrivning av begreppet 

ägarlägenheter och dess förhållande till andra boendeformer. 

 

                                                 
9
 Regeringens proposition, 2008/09:91. 1 

10
Ibid. 37 

11
 http://www.veidekkebostad.se/vb/omveidekkebostad/ 

 

http://www.veidekkebostad.se/vb/omveidekkebostad/
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1.4 Avgränsning 
 

Jag har valt att skriva ur kundens synvinkel och enbart beröra de ekonomiska och juridiska 

aspekterna mellan bostadsrätt, ägarlägenhet och småhus. Anledningen till denna avgränsning 

är att ägarlägenheter främst anses konkurrera med bostadsrätter och småhus
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
12

 Regeringens proposition, 2008/09:91 
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2. Metod 
Kapitlet redovisar tillvägagångssättet genom följande begrepp vetenskapligt synsätt, 

metodval, datainsamling, undersökningens validitet och reliabilitet, urval samt källkritik. 

2.1 Val av vetenskapligt synsätt 
 

Det finns två huvudinriktningar inom det vetenskapliga synsättet, hermeneutik och positivism. 

Positivism har sin syn inom naturvetenskapen och hävdar att vetenskapen är neutral och 

värdefri
13

. Min studie har sin grund inom hermeneutiken då jag i huvudsak tolkar och 

analyserar informationen från min enkätundersökning. Tolkningen och analysen uppkommer 

efter att jag samlat in svaren från enkätfrågorna och ska sammanställa svaren. Jag har utifrån 

mina erfarenheter och egna preferenser tolkat svaren. Desto öppnare frågorna är desto mer 

tolkning och analys krävs. Det innebär att när enkätfrågorna formulerades kunde tolknings- 

och analyseringsgraden regleras. Trots en gjord enkätundersökning med ett stort material och 

statistisk säkerhet är tolkning ofrånkomligt. Då enkäten inte är uttömmande för att säkerställa 

målgruppens preferenser krävs nödvändig tolkning för att kunna dra slutsatser. 

 

Hermeneutik har sitt ursprung från Grekland och betyder tolkning som innebär att sträva efter 

att ge en meningsfull illustration av den studerade verkligheten. Detta sker genom att tolka 

och förstå t.ex. texter för att skapa förståelse. På det sättet uppnås kunskap. Intresset fokuseras 

på hur världen uppfattas och inte hur det i själva verket ligger till. Den process som består av 

tolkning och förståelse kallas för den hermeneutiska cirkeln. Det innebär för att förstå 

helheten måste man förstå delarna och omvänt. 
14

 

 

Jag har i rapporten inspirerats av hermeneutiken. Trots ett förhållandevis omfattande 

enkätmaterial är tolkning, analys och förståelse ofrånkomligt och avgörande för kvaliteten på 

rapporten. 

2.2 Tillvägagångssätt  
 

För att möjliggöra denna rapport var jag först tvungen att läsa på om hur den svenska 

bostadsmarknaden ser ut samt hur de valda boendeformerna fungerar. Det gjorde jag genom 

att läsa in litteratur om ägarlägenheter. På så sätt kunde jag bilda mig en uppfattning om hur 

bostadsmarknaden ser ut idag och vilka konsekvenser införandet av ägarlägenheter skulle 

kunna få på bostadsmarknaden. Vidare funderade jag rent konkret på hur rapporten skulle 

genomföras och kom fram till att följande nedanstående steg är nödvändiga att beakta för att 

åstadkomma en bra rapport: 

 

2.2.1 Metodval 

 

Nu när ägarlägenheter införs tycker jag att det är viktigt att framhäva skillnaderna mellan de 

valda boendeformerna för att visa vad det finns för fördelar respektive nackdelar med dessa. 

En annan aspekt som jag fann intressant är att undersöka vilka preferenser kunder har vid ett 

                                                 
13

 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod, 1992. 14-15 
14

 Bryman Allan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsstudier. 2005, 442-443 
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eventuellt köp av ägarlägenheter. Det tyckte jag var lämpligast att stämma av genom en 

enkätundersökning ställd till personer ur Veidekke bostad AB kundregister. 

 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod då den ligger närmast till hand för de 

frågor och problem som ligger till grund för den här rapporten. Den kvantitativa metoden 

innebär att man vill uppnå en beskrivning av ett utvalt område och därefter på ett systematiskt 

sätt samla in data och presentera resultatet i statistisk form. Metoden används främst när man 

vill ha svar på frågor som hur mycket, hur många, hur ofta och i vilken grad.  Då gör man ett 

representativt urval från en grupp som sedan undersöks med hjälp av olika mätinstrument som 

fångar samband, fördelning och variation. Med hjälp av den kvantitativa metoden kan man 

förstå och kritiskt granska statistik.
15

Det som främst fick mig att välja metoden var att den 

fokuserar på människors beteende vilket avser rapportens syfte. Men metoden är ifrågasatt, 

främst av förespråkare för den kvalitativa metoden som anser att metoden ger en statistisk bild 

av den sociala verkligheten.
16

Kritiken är något som jag har tagit till mig och tagit hänsyn i 

utvärderingen undersökningen.  

2.2.2 Datainsamling 

 

För att kunna göra en vetenskaplig undersökning möjlig behövs det information i form av 

primär och sekundär data. Primär data är information som samlats in för den aktuella 

undersökningen av författaren själv. Sekundär data är information som redan existerar och 

som någon annan har samlat in i något annat sammanhang. Exempel på detta är böcker, 

litteratur, artiklar och tidigare undersökningar. Sekundärdata är viktigt att ta till sig i ett tidigt 

skede för att skaffa sig kunskap och bilda sig en förståelse om ämnet. Metoden för att samla 

in data kan ske genom enkäter och intervjuer. Det är ett sätt för att få fram information som 

bygger på frågor. Det betyder att frågor kan utformas på olika sätt beroende på vilket syfte 

man har.
17

  

 

Jag har valt att inhämta data både genom primär- och sekundärdata. Primärdatan som jag har 

samlat in består av en enkätundersökning där respondenterna är hämtade ur Veidekkes 

kundregister. Frågorna är framställda i samarbete med Veidekke. För att möjliggöra denna 

undersökning består mina sekundärdata främst av riksdagens proposition om ägarlägenheter, 

statens offentliga utredningar samt artiklar inom ämnet. På så sätt skapade jag mig en bild 

över hur det är tänkt att ägarlägenheter ska fungera i praktiken för att sedan kunna sätta det i 

relation till de övriga boendeformerna.  

2.2.3 Urval  

 

Enkätundersökningen som jag gjort är en totalundersökning som innebär att inget urval görs 

utan hela populationen frågas. Syftet var att jag ville få en hög precision, för att kunna göra en 

sambandsanalys och för att göra undersökningen användbar och trovärdig för Veidekke
18

.  

 

Vid undersökningar med hjälp av enkäter brukar svarsfrekvensen vara lägre i jämförelse med 

intervjuer vilket påverkar undersökningens validitet och reliabilitet. Med validitet menas att 

mäta det som är relevant i sammanhanget och reliabilitet betyder tillförlitlighet. Låg 

                                                 
15

 Bryman Allan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsstudier. 2005, 40-41,322 
16

 Ibid, 106 
17

 http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=112&Base=1&MenuID=151 

 
18

 Trost Jan. Enkätboken, 36-37 

http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=112&Base=1&MenuID=151
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svarsfrekvens kan leda till ökad skevhet i resultatet. I mitt fall var det därför viktigt att 

frågorna höll en god kvalité och att svarsförhållandena var goda. Det säkerställdes genom att 

frågorna utarbetades tillsammans med Veidekke och att respondenten dessutom fick:
 19

 

 

 Introduktionsmail där syfte med undersökningen redovisas 

 Påminnelse skickas ut  

 Strukturerat enkätformulär och 

 Tydliga instruktioner 
 

Detta gjordes för att få ett så minimalt bortfall som möjligt i svarsfrekvensen.
20

 

Enkätundersökningens svarsfrekvens redovisas i kapitel 4, ”Enkätundersökning”. Där 

beskrivs också tillvägagångssättet i undersökningen mer utförligt. 

2.2.4 Källkritik 

 

Källkritik har till uppgift att få författaren att endast beakta data som är trovärdiga och äkta. 

Det sker genom att källorna granskas och värderas utifrån de kriterierna. Äkta betyder att 

källan är vad den påstår sig vara och en källa som har en tillförlitlig upphovsman betraktas 

som en trovärdig källa. Det finns olika typer av källor, men i huvudsak har jag använt mig av 

är skriftliga källor (böcker, Internet och artiklar). Det var därför viktigt att använda ett kritiskt 

förhållningssätt vid datainsamlingen eftersom resultatet kan variera beroende på varifrån 

informationsinhämtningen sker. Men det är också en uppgift som läsaren har att granska och 

analysera källorna.
 21

 

 

Källorna som använts i rapporten består till huvudsak av riksdagens proposition och statens 

offentliga utredningar vilket innebär att de är säkra och äkta källor. Då de är framtagna av 

fackmän och experter för att utvärdera ägarlägenheter och göra ägarlägenheter tillämplig på 

den svenska boendemarknaden med hänsyn till nuvarande boendeformer och lagstiftning.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Bryman Allan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsstudier. 2005, 48 
20

 Ibid, 165 
21

 http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/fakta/ 

 

http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/fakta/
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3. Teori 
Kapitlet ger läsaren en kort inblick i den svenska bostadsmarknaden och samtliga 

boendeformer samt begreppet Buy-to-let för att få insikt i ämnet. Fokus ligger på ekonomiska 

och juridiska skillnader mellan bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus. Kapitlet syftar till 

att ge läsaren förståelse för problematiken som uppkommer i empirin och analysen. 

3.1 Allmänt om den svenska bostadsmarknaden 
 

Sveriges bostadsmarknad har genom historien präglats av de allmännyttiga bostadsföretagen. 

Ända sedan 1930 talet och än idag har företagen i mer eller mindre utsträckning haft en viktig 

roll. Det som kännetecknar allmännyttan är: 

 

 ägs helt eller delvis av kommunen 

 drivs utan vinstsyfte 

 öppna för alla 

 hyresnormerande 

 ekonomiska subventioner 

 

Syftet med allmännyttan har alltid varit att erbjuda bostäder åt alla. Det har under historien 

uppnåtts på olika sätt bl.a. genom miljonprogrammet.
22

 I takt med att allmännyttans position 

på bostadsmarknaden försvagades av politiska beslut som resulterade i minskade subventioner, 

etablerade sig alltfler privata bostadsföretag. Idag ges inga subventioner till allmännyttan 

vilket har bidragit till att många bostadsföretag valt att sälja ut allmännyttan. Det har varit en 

bidragande faktor för bostadsrättens starka framväxt under den senaste tiden, främst i 

storstäderna.
23

 

 

Bostadsbristen i Sverige har varierat men har ofta ansetts vara ett storstadsfenomen. Som 

figur 1 nedan visar är det en utveckling som håller på att förändras och istället omfatta hela 

riket. 

                                                 
22

  http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Allmannyttan.pdf, 14 
23

Ibid 13,15,16 

 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Allmannyttan.pdf
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Figur 1. Utvecklingen av bostadsbristen i Sverige.
 24

 

 

Bostadsbristen innebär att ägarlägenheters införande blir välkommet på den svenska 

bostadsmarknad som får sin femte upplåtelseform för bostäder. Där de kan ses som en lösning 

på den utveckling vi ser i figur 1 ovanför genom att locka nytt kapital och öka rörligheten på 

bostadsmarknaden
25

.  

3.2 De svenska boendeformerna 
 

Här ges en övergripande beskrivning av Sveriges samtliga boendeformer. 

3.2.1 Hyresrätt 

 

Att bo i en hyresrätt innebär att du hyr din lägenhet av ett företag eller en privat hyresvärd. 

Det betyder att ingen medlemsinsats eller dylikt betalas vid inflyttning. Hyresvärden ansvarar 

för underhållet av bostadshuset och lägenheten vilket innebär att boendeinflytandet är starkt 

begränsat. Hyresgästen betalar en månadshyra som bl.a. ska täcka kostnaderna för drift och 

underhåll där eventuellt överskott går till hyresvärden. Hyresrätten regleras i 

hyreslagstiftningen, 12 kap Jordabalken. 
26

 

 

 

 

 

                                                 
24

 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf , 25, 27 
25

 http://www.dn.se/ekonomi/agarlagenheten-ar-pa-vag-under-protester-1.464700 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GQ02Bo214 
26

 www.sbc.se/10091.epibrw 

http://www.alden.se/Hyresratt.htm#Pant%20eller%20borgen 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf
http://www.dn.se/ekonomi/agarlagenheten-ar-pa-vag-under-protester-1.464700
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GQ02Bo214
http://www.sbc.se/10091.epibrw
http://www.alden.se/Hyresratt.htm#Pant%20eller%20borgen
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3.2.2 Kooperativ hyresrätt 

 

En kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan hyresrätt och bostadsrätt som regleras i lagen 

om kooperativ hyresrätt. De boende driver tillsammans en ekonomisk förening, kooperativ 

hyresrättsförening. Skillnader gentemot hyresrätt är att hyresgästen måste vara medlem i den 

kooperativa hyresrättsföreningen samt att hyresgästen hyr av en ekonomisk förening. Det 

innebär att hyresgästen betalar en upplåtelseinsats som kan vara allt från noll till flera tusen 

kronor per kvm vid inflyttande. Insatsen fås tillbaks vid utträdelse från föreningen. Dessutom 

betalas en medlemsinsats som brukar vara en symbolisk summa. Skillnader gentemot 

bostadsrätt är att den kooperativa hyresrätten inte har någon koppling mellan medlemmens 

andel i föreningen och nyttjanderätten. Det innebär att en kooperativ hyresrätt inte går att 

köpa och sälja. 

 

En kooperativ hyresrätt finns i två olika modeller, ägar- och hyresmodell. Ägarmodellen 

innebär att det är den kooperativa hyresrättsföreningen som äger huset medan de i 

hyresmodellen hyr av ett bostadsföretag. Denne hyr i sin tur ut lägenheterna till sina 

medlemmar.
27

  

3.2.3 Bostadsrätt 

 

I början av 1970 talet fick bostadsrätten en avgörande betydelse för den svenska 

fastighetsmarknaden. Vid sidan av den då hyres- och bruksvärdesreglerade marknaden växte 

en fri organiserad marknad fram som gav bostadsrätten en stark tillväxt. Det blev ett startskott 

för en mycket populär och unik boendeform i Sverige. Det har resulterat i att år 2007 bodde 

29 % av de boende i flerbostadshus i bostadsrätt.
28

 

3.2.4 Ägarlägenhet 

 

På den svenska bostadsmarknaden är 1 maj år 2009 ett historiskt datum då Sverige fick en 

helt ny boendeform, ägarlägenheter. Beslutet har övervägts och politikerna har ansett att 

ägarlägenheterna tillför ett positivt tillskott på boendemarknaden som ger ökad mångfald och 

valfrihet för dem med möjlighet att finansiera ett förvärv. Förhoppningar finns att 

boendeinflytandet ska öka men det är inte självklart (återkommer till den frågan senare) och 

en viss ökning i bostadsproduktionen.
 29

  Bland människor innebär införandet många frågor 

om vad ägarlägenheter är och vad de verkliga skillnaderna är jämfört med övriga 

boendeformer.  

3.2.5 Småhus 

 

Småhus är en vanlig förekommande boendeform som är mycket uppskattad bland det svenska 

folket. Ett småhus är en fastighet som oftast består av ett hus och en tomt. Definitionen av 

småhus med äganderätt som används i rapporten är, en byggnad som är inrättad till bostad åt 

en eller två familjer.
 30

 Småhus finns även i bostadsrättsform med ett indirekt ägande
31

. 

 

                                                 
27

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boende_och_sociala_fragor/koop_hr/Sidor/vad_ar.aspx 
28

 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 134 
29

 Regeringens proposition, 2008/09:91. 38-40 
30

 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114682/kapitel_024.pdf 
31

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GQB321 

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boende_och_sociala_fragor/koop_hr/Sidor/vad_ar.aspx
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114682/kapitel_024.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GQB321
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3.3 Ekonomiska och juridiska skillnader mellan bostadsrätt, 

ägarlägenhet och småhus 
 

Här följer en allmän beskrivning om de ekonomiska och juridiska skillnaderna mellan 

bostadsrätt, ägarlägenhet och småhus som utgör en del av rapportens syfte. 

3.3.1 Bostadsrätt 

 

Att bo i en bostadsrätt innebär inte som många felaktigt tror, att de äger bostadsrätten 

(lägenheten). Det som istället ägs är en del av bostadsrättsföreningen genom ett andelstal som 

ger nyttjanderätt av lägenheten på obegränsad tid. För detta krävs att medlemskap beviljas i 

bostadsrättsföreningen. Det innebär att en bostadsrätt är lös egendom med indirekt ägande, 

där föreningen är fastighetsägaren. För att erhålla nyttjanderätten till bostadsrätten betalas en 

månadsavgift till föreningen. Månadsavgiften betalar föreningens kostnader som lån och 

underhåll för fastigheten.
32

  

 

I praktiken används ofta bostadsrätt som om det vore fast egendom (småhus). Där 

nyttjanderättshavaren vid förvärv betalar en hög kapitalinsats och pantsätter bostadsrätten på 

liknande villkor och i samma utsträckning som i ett småhus. Men skillnaderna är ändå 

markanta på flera sätt. Ett exempel är att förfoganderätten över bostadsrätten till stor del blir 

begränsad då det i många hänseenden kräver tillstånd och godkännande från 

bostadsrättsföreningen. Exempel på åtgärder som kräver det är andrahandsuthyrning och 

överlåtelse. Förfoganderätten kan begränsas ytterliggare genom föreningens stadgar.
 33

 

 

I en bostadsrätt måste de boende bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Det 

innebär att störningar inte accepteras utan istället ska respekt och hänsyn visas till grannar. 

När en störning i någon form uppkommer ska styrelsen informeras som ska lämna en 

tillsägelse om att upphöra med störningen. Om störningen fortsätter trots tillsägelse eller är 

särskilt allvarlig kan bostadsrättsinnehavaren sägas upp.
34

 

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ska främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen. För att bilda en bostadsrättsförening krävs minst 3 medlemmar och registrering hos 

bolagsverket. Bostadsrättsföreningen beslutar bland annat om vilka stadgar föreningen ska 

tillämpa och dem anger reglerna som berör medlemmarna. Med andelstal menas hur stor 

procentuell andel nyttjanderättshavaren har i föreningen och hur stor årsavgift som ska 

betalas.
35

 

 

Det är medlemmarna i bostadsrättsföreningen som tillsammans bestämmer omfattningen av 

boendeinflytandet genom demokratisk röstning i föreningsstämman. Besluten som fattats 

formuleras i stadgarna och kompletteras av vad som följer av lag. Det innebär att boende i 

bostadsrätt har stora möjligheter att påverka sitt eget inflytande över lägenheten. Det är en av 

anledningar till varför boendeformen är så populär. Men en bostadsrätt får inte användas för 

                                                 
32

 Regeringens proposition, 2008/09:91 

Lundén Björn och Svensson Ulf, Bostadsrätt. 2008 
33

 Regeringens proposition, 2008/09:91, 28  
34

 Lundén Björn och Svensson Ulf, Bostadsrätt. 2008 
35

 http://www.regeringen.se/sb/d/11132/a/115013#115013 

http://www.bobattre.se/FaktaOrdlista.asp?Page=P05#s 

http://www.regeringen.se/sb/d/11132/a/115013#115013
http://www.bobattre.se/FaktaOrdlista.asp?Page=P05#s
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något annat ändamål än det avsedda, att bo i. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens 

högsta beslutande organ.
 36

 

 

Bostadsrättsföreningen svarar för underhållet av yttre fastigheten, allmänna utrymmen och 

ledningar för ventilation, avlopp, värme, vatten etc. Det är på bostadsrättsinnehavarens ansvar 

att lägenheten invändigt underhålls och håller ett gott skick genom nödvändiga reparationer 

och förbättringar. Förändringar eller ingrepp som påverkar lägenhetens: 

 

 bärande konstruktion 

 ändring av befintliga ledningar, eller 

 karaktärsdrag 

 

Dessa ingrepp får aldrig göras utan tillstånd från föreningen. Om skador i lägenheten 

uppkommer är det på bostadsrättsinnehavarens ansvar att själv bekosta och åtgärda skadan om 

det inte är något som åligger på föreningen. Vid oklarhet i fråga om vem som har 

underhållsansvaret bör föreningen kontaktas för vad som gäller i den specifika frågan.
37

 

 

Valet av boendeform är många gånger ett stort och svårt beslut som inverkar på det fortsatta 

livet. Det är därför viktigt att veta vad varje boendeform har för fördelar respektive nackdelar 

för att valet ska bli optimalt. 

 

Fördelar med bostadsrätt  

 En god investering, bygger upp ett eget kapital 

 Stort boendeinflytande, kan påverka och förändra i boendet 

 Boende till självkostnadspris 

 Starkt besittningsskydd
38

 

 Skattefördelar jämfört med fast egendom
39

 

 

Nackdelar med bostadsrätt 

 Ekonomisk risk, bostadsrättsföreningens styrelse kan vara oaktsam med pengarna som 

drabbar medlemmarna 

 Beroende av grannes ekonomi, kan någon person inte betala månadsavgiften måste 

den fördelas på de övriga i föreningen 

 Begränsningar i nyttjanderätten, genom restriktioner i förfoganderätten 

 Bostadsrättsföreningen kan gå i konkurs, vilket innebär att insatsen förloras och risk 

att förlora sin lägenhet
40

 

 Underhåll, kan vara lågt prioriterat hos majoriteten och då bli eftersatt 

 Oförutsedda händelser, som exempel skador på gemensamma utrymmen kan leda till 

ökad månadsavgift
41

 

 

Bostadsrätter har funnits länge, redan på 1930 talet grundades den första bostadsrättslagen
42

. 

Den är än idag aktuell men med de förändringar som skett med tiden. I bostadsrättslagen 

                                                 
36

 http://www.bobattre.se/FaktaOrdlista.asp?Page=P05#f 
37

 Lundén Björn och Svensson Ulf, Bostadsrätt. 2008, 78-85 
38

 http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2023 

http://www.sbc.se/templates/StandardPage____297.aspx 
39

 http://www.villaagarna.se/pls/portal/docs/1/772608.PDF 
40

 http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/sa-funkar-det-att-aga-sin-lagenhet-1.854476 
41

 http://www.metro.se/se/article/2007/05/22/19/4625-45/index.xm 

http://www.bobattre.se/FaktaOrdlista.asp?Page=P05#f
http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2023
http://www.sbc.se/templates/StandardPage____297.aspx
http://www.villaagarna.se/pls/portal/docs/1/772608.PDF
http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/sa-funkar-det-att-aga-sin-lagenhet-1.854476
http://www.metro.se/se/article/2007/05/22/19/4625-45/index.xm
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regleras bostadsrättsinnehavarens skyldigheter och rättigheter samt bestämmelser för 

bostadsrättsföreningar. Det innebär att gränsdragningen om vad som menas med inneboende 

respektive andrahandsuthyrning finns fastställt i denna lag. Även överlåtelse och 

boendeinflytande regleras men där utsträckningen av boendeinflytande bestäms i föreningens 

stadgar. Det betyder att boendeinflytandet varierar beroende på föreningen i varje enskilt fall. 

Bestämmelserna som finns för bostadsrättsföreningar är de grundläggande om föreningen 

samt vilka krav som ställs på den. Där t.ex. en ekonomisk plan är ett grundläggande krav
43

. 

Det betyder att bostadsrättslagen är den viktigaste lagen för en konsument att känna till i 

frågor som berör förhållandena mellan de boende och föreningen. Men den lagen hänvisar sen 

i sin tur till andra lagar och där de viktigaste är köplagen, jordabalkens 12 kap och 

skuldebrevslagen. Köplagen reglerar själva köpet, jordabalkens 12 kap hyra och 

skuldebrevslagen pantsättning.  

 

Lagen om ekonomiska föreningar fastställer bostadsrättsföreningens syfte och förhållandena 

som gäller för föreningen. Där regleras bestämmelserna vid röstning på föreningsstämman 

och kriterierna för nekande av medlem i föreningen.
 44

 Det gör att lagen är relevant att känna 

till för att få en god bild över hur bostadsrättsföreningar fungerar. 

 

På senare tid har det varit mycket populärt att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter då det 

ofta föranlett en värdeökning på bostaden. Därför är det viktigt att känna till vad som gäller 

vid ombildningen och delvis för att veta vilka rättigheter och möjligheter som finns. Det 

bestäms i lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ 

hyresrätt. I dagligt tal ofta kallad för ombildningslagen. Där regleras hur ombildningen går till 

och vilka åtgärder som måste vidtas för att det ska bli giltigt. Men även här görs det 

hänvisningar till andra lagar och då främst bostadsrättslagen.
45

 

Uthyrning 

En mycket vanlig fråga som uppkommer i samband med bostadsrättsfrågor är 

andrahandsuthyrning. För det krävs styrelsens samtycke eller om de vägrar kan hyresnämnden 

kontaktas. För att få tillstånd att hyra ut krävs att du har särskilda skäl som t.ex. att arbeta eller 

studera på annan ort. Den maximala tiden får andrahandsuthyrning är 1 år
46

. Styrelsen måste 

ha en särskild anledning för att neka uthyrning och exempel på det kan vara att uthyrningen 

strider mot föreningens stadgar.
47

 

 

Vid uthyrning av bostadsrätt ska hyran tas upp som inkomst av kapital där man får dra av ett 

fast och ett röligt belopp. Från och med inkomståret 2009 är det fast beloppet 12000 kr, 

tidigare 4000 kr. Det rörliga avdraget är lika med den avgift som finns för den uthyrda 

bostadsrätten dock inte betalningar till föreningen som är kapitaltillskott. Exempel på 

kapitaltillskott är amorteringar på föreningens lån.
48

 

                                                                                                                                                         
42

 http://www.bobattre.se/Bostadsratt.asp?Page=P02 
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 SOU, att äga sin lägenhet, 2002. 46-47 
44

 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870667.HTM 
45

 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820352.htm 
46

 http://hotpot.se/hsb-andrahandsuthyrning-brf.htm 
47

 Lundén Björn och Svensson Ulf, Bostadsrätt. 2008 93, 96-98 
48

 http://node.blinfo.se/fakta.gml?nummer=09:s1 
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Skatter och avgifter 

Ur skattesynpunkt är det skillnad på om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta. För att en 

bostadsrättsförening ska räknas som äkta måste minst 60 % av fastighetens taxeringsvärde 

användas som bostäder. Om kravet inte uppfylls räknas föreningen som en oäkta 

bostadsrättförening som får skattemässiga konsekvenser för föreningen och dess 

medlemmar
49

. En medlem som flyttat till en oäkta förening inte får uppskov med 

kapitalvinsten från tidigare bostad utan beskattas direkt. De boende får även betala en högre 

skatt jämfört med boende i en äkta förening.
50

 

 

Fastighetsavgiften för bostadslägenheter betalas av bostadsrättsföreningen men betalas 

indirekt av de boende då det är inkluderat i avgiften. Kapitalvinstskatten vid försäljning är 

idag 22 %, där uppskovet av vinsten reglerats till maximalt 1,6 miljoner kr. Utöver det betalas 

en skatt varje år på 0,5 % på uppskovsbeloppet. Bestämmelserna regleras i 

inkomstskattelagen.
 51

 

3.3.2 Ägarlägenhet 

 

Ägarlägenhet är en lägenhet i ett flerbostadshus som innehas med direkt äganderätt vilket är 

detsamma som att äga ett småhus. Den utgör en särskild form av tredimensionell fastighet 

(ägarlägenhetsfastighet) med syftet att endast avse en bostadslägenhet. Lagar och regler för 

tredimensionell fastighetsbildning och fast egendom ska tillämpas med vissa särskilda regler 

för ägarlägenheter. Någon speciell lag ska inte införas utan ägarlägenheter ska anpassas till 

den befintliga lagstiftningen men där kommunala förköpsrätten och tomträtt är undantagna för 

ägarlägenheter.  Hur ägarlägenheter kommer att fungera i praktiken kan inte enbart förklaras 

av teorin utan måste utvärderas efter en tids tillämpning. Vid bildande av ägarlägenheter 

måste enheten bestå av minst tre fastigheter och det är inte aktuellt i samband med ombildning.  

En ägarlägenhet ska alltid vara knuten till en samfällighet som omfattar trapphus, yttertak, 

fasad, gemensamma utrymmen och gemensamhetsanläggningar. Den ska förvaltas av en 

samfällighetsförening (ägarlägenhetsförening) där ägarna är medlemmar vilket innebär att den 

fungerar ungefär som en bostadsrättsförening.
 52

 Det krävs för att ägarlägenheter ska vara 

rättsligt tryggad och kunna utgöra en enskild fastighet. 

 

När ägarlägenheter bildas sker det genom fastighetsbildning som en lantmäteriförrättning 

verkställer. Då måste enskilda och allmänna intressen iakttas. Med allmänna intressen menas 

att fastighetsbildningen måste vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Det är 

lantmäteriförrättningen som delar in marken i fastigheter samt möjliggör fastighetsbildning.
 53

  

Gränsdragningen om vart fastighetsgränsen går bestäms av lantmäteriets förrättningskartor 

och vid oklarheter av lantmäteriet. En tumregel är att fastigheten ska utgöras av lägenheten 

samt ett visst ytskikt
54

. Tredimensionella fastigheter får endast bildas om det kan anses 

lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose ändamålet. Det innebär att ägarlägenheter 

kommer vara ett komplement till traditionell fastighetsbildning
55

.  
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Ägaren av en ägarlägenhet har ett starkt besittningsskydd och frågor som berör 

grannelagsrättsliga frågor aktualiseras. Regler som behandlar störningar är till viss del de som 

redan existerar för bostadsrätter och fast egendom men kompletteras med civilrättsliga 

bestämmelser. När en fastighetsägare fortsätter med störningar trots tillsägelse är det möjligt 

att gå till en allmän domstol som kan förelägga vite till störningen upphör. Det är både 

samfällighetsföreningen och de berörda grannarna som kan föra talan mot den störande 

grannen. I de fall där ägaren hyrt ut lägenheten och nyttjanderättshavaren utför störande 

aktiviteter ska samma bestämmelser gälla som för fastighetsägaren. Det innebär att en 

nyttjanderättshavare likställs med en medlem i samfällighetsföreningen. Regler om samfälld 

egendom som exempelvis gemensamma anläggningar ska bostadsrättslagen fungera som 

förebild.
 56

 

 

En av anledningarna till att införa ägarlägenheter var att det skulle öka den enskildes 

boendeinflytande i större utsträckning än vad som gäller för bostadsrätter. Tanken var att 

rättigheterna skulle likna de som finns för fast egendom i fråga om boendeinflytande och 

bestämmanderätt. Men i praktiken blir resultatet ett annat då en ägarlägenhet är beläget i ett 

flerbostadshus som sätter gränser. Begränsningar uppstår vid byggnadsarbeten som inte får 

äventyra bärande delar och husets konstruktion. Till skillnad från ett vanligt småhus där det 

inte finns några sådana begränsningar. I det avseende har inte ägaren någon större 

boendeinflytande än en bostadsrättsinnehavare. Men ägaren av en ägarlägenhet har större 

befogenheter beträffande förfoganderätten vid uthyrning och överlåtelse.
57

  

 

När en ägarlägenhet övergår från en person till en annan finns det inga inskränkningar utan 

reglerna för fast egendom ska tillämpas som bland annat innebär ett omfattande formkrav och 

att köparen måste söka lagfart på sitt fång. I likhet med bostadsrätter kan ägarlägenheter köpas 

innan de är färdigställda så kallade luftfastigheter, vilket möjliggör ett större inflytande på 

bostadsutformningen. Vid småhusbyggande finns tryggande lagar som säkerställer att huset 

blir färdigt men dem ska inte omfatta ägarlägenheter i lika stor utsträckning. Istället är det på 

samfällighetsföreningens ansvar att bevaka sina intressen vid byggnationen. Vid bildandet av 

ägarlägenheter finns det inget krav på ekonomisk plan motsvarande de för 

bostadsrättsföreningar. En ekonomisk plan ska säkerställa att bostadsrättsföreningen kan 

drivas ekonomiskt och tekniskt hållbart.
 58

 

 

Pantsättning av ägarlägenheter följer reglerna som finns för fast egendom vilket betyder att 

ägaren söker inteckning och får ett pantbrev som kan pantsättas. Med andra ord de regler som 

tillämpas för småhus.  

 

Ägarlägenheter innebär en ny byggnadstyp som ger upphov till nytänkande och innovationer 

vid uppförandet. Varje lägenhet ska ha separat värme och vatten förbrukning vilket föranleder 

incitament för att spara energi. Det kan också leda till en spännande konstruktion och 

arkitektur av byggnaden.
59

 

 

Fördelar med ägarlägenhet 

 Ökad valfrihet, vid val av boende 

 Äger lägenheten 

 Möjlighet till uthyrning, fri från restriktioner 
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 Skattefördelar jämfört med småhus
60

 

 Ekonomisk trygghet, oberoende av grannens betalningsförmåga 

 Positivt för nysvenskar, en boendeform som är bekant 

 Ökad förfoganderätt, främst rättsligt
61

 

 

 

Nackdelar med ägarlägenhet
62

 

 Hög kapitalinsats, kan leda till minskat bostadssökande 

 Risk för undersatt underhåll av gemensamma anläggningar 

 Svårigheter att avvärja störningar från grannar 

 Engångsavgift vid uppmätning av lägenheten av lantmäteriet 

 Risk för förväxling av ägarlägenheter och bostadsrätter
63

 

 Vid upplåtelse, svagare besittningsskydd
64

 

 

Då ägarlägenhetsfastigheter utgör en särskild form av tredimensionell fastighet, ska reglerna 

om tredimensionell fastighetsbildning och nyttjande tillämpas i den utsträckning som det är 

möjligt och lämpligt.
 65

  Där jordabalken, fastighetsbildningslagen, lagen om samfälligheter, 

utsökningsbalken samt plan och bygglagen utgör de huvudsakliga lagarna.  

 

Ägarlägenheter likställs med småhus då båda utgör fast egendom och regleras av dess regler. 

Därför krävs det vid köp av ägarlägenhet lagfart för att rättsligt säkerställa köpet och ska 

registreras i fastighetsregistret något som idag inte finns för bostadsrätter. Ägarlägenheter ska 

få del av samfälligheten som är obligatoriskt och ska säkerställa att medlemmen uppfyller sina 

skyldigheter. För att säkerställa att en ägarlägenhet får de rättigheter som behövs för att tjäna 

sitt ändamål ska införandet av gemensamhetsanläggning eller fastighetsbildningsservitut ske. 

De rättigheter som avses är el, vatten och avlopp.
66

 

 

Reglerna för samfällighetsföreningarna ska ha bostadsrättslagen som förebild vilket får till 

följd att medlemmens rättigheter och skyldigheter mot föreningen säkerställs. Dock ska en 

ekonomisk plan inte vara obligatoriskt.
 67  

En person som inte kan betala sin avgift till 

samfällighetsföreningen riskerar inte att bli av med sin lägenhet utan kan endast bötfällas
68

. 

 

Regeringen har ansett att frågor som berör störningar mellan grannar behöver särskilda regler 

för att säkerställa att boendet inte blir outhärdligt. De särskilda reglerna är inte fastställda än 

men ska vara likvärdiga de som gäller för bostadsrätter.
69

 

 

De exekutionsrättsliga reglerna för fast egendom ska även innefatta ägarlägenheter. De 

särskilda beneficiereglerna som finns för bostadsrätter ska inte tillämpas på ägarlägenheter. 
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Det innebär att utmätning av bostadsrätt i vissa fall inte får ske som t.ex. när bostaden är 

avsedd för stadigvarande bruk.
70

 

 

Lagen om energideklaration avser även ägarlägenheter men ska kunna omfatta ett helt 

byggnadskomplex, en hel byggnad vilket underlättar för de boende
71

.
 
 

Uthyrning 

En problematisk fråga som diskuterats kring ägarlägenheter är uthyrning. Det som beslutats är 

att det ska vara fri uthyrningsrätt likställt den för fastighetsägare. Anledningen är att öka 

utbudet av lägenheter att hyra. Därmed ansågs inte farhågorna om att köp i 

kapitalplaceringssyfte och ökat antal oseriösa ”hyresvärdar” vara tillräckliga. Det kan istället 

begränsas genom att hyreslagen gäller och då bruksvärdesprincipen är tillämpbar vid 

bestämmande av hyrans storlek.
 72

 

 

Vid uthyrning av ägarlägenheter ska hyran tas upp som inkomst av kapital där det fasta 

avdraget är detsamma som för bostadsrätter. Det rörliga avdraget är 20 % av hyresintäkten
73

. 

Skatter och avgifter 

Vid taxering och beskattning av ägarlägenheter ska reglerna som gäller för småhus tillämpas, 

dock med några undantag.
 74

 Skattereglerna som gäller för småhus ska även omfatta 

ägarlägenheter förutom på några punkter. Ägarlägenheter ska vid fastighetstaxering värderas 

som hyreshus och utgöra en egen byggnadstyp och taxeringsenhet. Lagar som reglerar 

skatterna är fastighetstaxeringslagen, lag om statlig fastighetsskatt, inkomstskattelagen och 

lag om kommunal fastighetsavgift
75

. 

 

Den kommunala avgiften är densamma som för småhus 0,75 % av taxeringsvärdet eller 

maximalt 6000 kr. I enlighet med småhus ska också en stämpelskatt betalas som är 1,5 % på 

inköpspriset och 2 % på uttagna pantbrev. Det är viktigt att ha kännedom om stämpelskatten 

då den kan bli en betydande summa pengar som inte räknats med. Kapitalvinsten och uppskov 

är detsamma som för småhus och bostadsrätter. Den statliga fastighetsskatten ska beräknas i 

enlighet med vad som gäller för småhus och tillämpas när fastigheten är under uppbyggnad.
76

 

 

Då införandet endast avser nybyggnation kommer den kommunala fastighetsavgiften att utgå 

de första fem åren och därefter halv avgift för de fem näst kommande år. Det är med andra 

ord reglerna som tillämpas för fast egendom, småhus
77

.  

3.3.3 Småhus 

 

Ägaren av ett småhus har ett starkt besittningsskydd och förfoganderätt som innebär stora 

möjligheter att göra vad som behagar. Det ger ökad frihet i boendeinflytande. Då småhus är 

en fastighet tillämpas reglerna för fast egendom. Det innebär att grannkonflikter, pantsättning, 
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överlåtelse och upplåtelse regleras i Jordabalken (JB). Det är lagfaren ägare som vid 

pantsättning söker inteckning och sedan får ut ett pantbrev som kan pantsättas.
 78

  

 

Ett köp av småhus är ofta en affär med stor inverkan på de inblandades liv. Därför finns det 

ett omfattande formkrav som ska minimera risken för ogenomtänkta beslut. Som köpare finns 

det en betydande undersökningsplikt vilket föranleder en omfattande besiktning av fastigheten. 

Omfattningen av besiktningen kan variera beroende på husets skick och garantier från säljaren. 

Därför kan det vara motiverat att anlita en besiktningsman.
79

  

 

Ett småhus skiljer sig från övriga boendeformer genom att fastigheten kan disponeras fritt och 

inkluderar marken belägen runt fastigheten
80

.  

 

Fördelar småhus 

 Disponera fritt 

 Ägande, fastigheten ägs 

 Markområde, mark ingår i fastigheten 

 Ingen granne i samma hus 

 

Nackdelar småhus 

 Omfattande underhållsarbete 

 Läge, geografiskt oftast belägna utanför staden 

 Hög kapitalinsats 

 Föremål för kommunens förköpsrätt
81

 

 

Då småhus är en förekommande boendeform är de flesta insatta i vilka regler som tillämpas i 

olika situationer. Småhus utgör fast egendom vilket innebär att reglerna är fastställda i 

lagboken där jordabalken, plan och bygglagen, fastighetsbildningslagen och 

konsumenttjänstlagen ofta utgör det mest relevanta för konsumenten. 

 

Småhus kan innehas med tomträtt vilket betyder att fastigheten ägs av kommunen men 

nyttjanderättshavarens rättigheter och skyldigheter likställs med en fastighetsägare. Vilket kan 

vara aktuellt för dem som vill ha alla fördelar med ett småhus men inte vill eller kan betala 

kapitalinsatsen. Detta regleras i jordabalkens 13:e kapitel.  

 

När ett småhus nyproduceras för en konsument finns skyddande lagstiftning som säkerställer 

uppförandet i konsumenttjänstlagen. Det finns även byggfelsförsäkringar som tryggar köpet 

för en konsument i lagen om byggfelsförsäkring.
82

 Ägaren av ett småhus är skyldig att se till 

att en energideklaration finns vid nybyggnation, uthyrning och försäljning som syftar till att 

främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö
83

.  

 

Plan och bygglagen reglerar vilka åtgärder som kräver bygglov, rivningslov och marklov. 

Vilket är viktigt att kunna då många gör åtgärder på sin egendom som kräver lov. Utför någon 

en åtgärd utan att söka lov kan det resultera i rivning eller bli tvungen att betala någon form 

av straffavgift.  
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Fastighetsbildningslagen gör det möjligt för boende att på olika sätt reglera sin fastighet. Det 

är möjligt genom avstyckning, klyvning och sammanläggning. Kommunen har rätt att förköpa 

en fastighet som de anser sig ha behov av, vilket innebär att de övertar köparens villkor. Den 

förköpsrätten går inte att avtala bort men går att överklaga.  

Uthyrning 

Det finns inga restriktioner när det gäller uthyrning, utan där är valet fritt att välja lämplig 

person.  

 

För småhus med äganderätt ska också hyran tas upp som en inkomst av kapital. Där det fasta 

avdraget och rörliga avdraget är detsamma som för ägarlägenheter
84

. 

Skatter och avgifter 

Att äga småhus innebär en stor frihet att nyttja sin fastighet men det kräver att en kommunal 

fastighetsavgift erläggs. Den kommunala avgiften är 6000 kr/småhus eller högst 0,75 % av 

taxeringsvärdet vilket är en stor skillnad mot den slopade fastighetsskatten. Det är en faktor 

som tidigare haft avgörande betydelse för om människor kunnat bo kvar i sina hus. Idag utgör 

inte skatten en begränsning och kan vara en faktor som kan få marknaden att växa ytterliggare. 

Nybyggda småhus är befriat från den kommunala fastighetsavgiften i de fem första åren och 

betalar därefter enbart halva fastighetsskatten i fem år till. Det var en aspekt som tidigare var 

mer betydelsefull då fastighetsskatten fanns och då avgiften kunde vara betydligt högre.
85

 

 

Kapitalvinstskatten för småhus är densamma som för bostadsrätter 22 %, där 

uppskovsbeloppet maximalt är 1,6 miljoner kr. På det beloppet betalas en skatt på 0,5 på 

uppskovsbeloppet.
 86

  

3.4 Buy-to-let 
 

Det är ett fenomen som använts i England sedan mitten på 1990 talet. Buy-to-let innebär att 

privatpersoner köper bostäder som en investering för att sedan hyra ut. Till en början var 

marknaden en nisch men med stigande bostadspriser fick marknaden en ökad tillväxt. Det har 

bidragit till kraftigt stigande bostadspriser. Bolåneinstituten erbjöd hyresvärdarna förmånliga 

buy-to-let lån. Idag med den rådande finanskrisen är marknaden hårt drabbad där många blivit 

tvungna att sälja sina investeringsobjekt. Även bolåneinstituten är drabbade av krisen vilket 

fått till följd att kraven för att få ett buy-to-let lån ökat. Men enligt experter ser framtiden ljus 

ut med en förbättring redan till hösten 2009.
 87

 

 

I Sverige förekommer inte buy-to-let i någon uttalad mening och det kanske har sin förklaring 

i hur lagarna är utformade. Men med ägarlägenheter i Sverige kanske vi ska börja vänja oss 

vid begreppet. Då bostadsbristen blir alltmer utbredd kan buy-to-let bli ett mer förekommande 

begrepp då uthyrning av lägenheter kan tänkas öka i samband med ägarlägenheter.
88
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3.5 Boendekalkyl 
 

Boendekalkylen utgör en viktig del i detta arbete, för att kunden ska se vilka ekonomiska 

kostnader som uppkommer vid köp av bostadsrätt, ägarlägenhet och småhus. Detta för att då 

lättare kunna välja mellan de olika boendeformerna. 

 

En boendekalkyl är betydelsefullt att göra innan ett köp av bostad för att få en uppfattning om 

vad de faktiska kostnaderna blir. Med hjälp av den blir det lättöverskådligt att se om boendet 

är realistiskt eller inte
89

. Kalkylen är beroende av individuella faktorer som inkomst, 

kontantinsats, antal personer i hushållet och bolåneränta. Syftet med en boendekalkyl är att 

beräkna vad boendekostnaden kommer att blir för ett specifikt boende
90

.  

 

I boendekostnaden finns det faktorer som måste räknas med oavsett boendeform. Exempel på 

det är ränta på lån, driftkostnader samt underhåll.  Med driftkostnader avses vatten, värme och 

sophämtning. Underhåll är vad som krävs för att bibehålla boendet i gott skick. Det 

tillsammans med de individuella faktorerna skapar en bra helhetsbild över vad de faktiska 

kostnaderna för boendet blir.
 91

 

 

Bolåneräntan för ägarlägenheter förväntas bli densamma som för bostadsrätter och den i sin 

tur är på samma nivå som småhus. Därför kommer inte ägarlägenheter få en påtagligt lägre 

boendekostnad än bostadsrätter och småhus. Däremot skiljer sig skattereglerna mellan 

boendeformerna vilket leder till att boendekostnaden blir olika.
92

 

 

Nedan följer en beskrivning av följande faktorer i boendekalkylen: 

 - Hyra eller avgift 

 - Ränta 

 - Driftkostnader 

 - Underhåll 

 - Förvärvskostnad 

3.5.1 Bostadsrätt  

  

Boende i bostadsrätt betalar en avgift månadsvis till föreningen där ofta driftkostnaderna för 

vatten och sophämtning ingår.  

 

Ränta betalas på det lån som ofta tas för att finansiera ett bostadsköp. Idag är villkoren för lån 

desamma som för fast egendom. Det betyder att lånet uppgår till 90- 95 % av marknadsvärdet. 

Ränta på lånet är avdragsgillt med 30 % upp till 100 000kr och med 21 % över det beloppet.  

 

Driftkostnaderna betalar nyttjanderättshavaren indirekt genom avgiften dock brukar inte 

värmen ingå utan betalas separat. Det innebär att värme ingår i underhållskostnaderna där 

också det inre underhållet räknas som det som nyttjanderättshavaren ska stå för.  

 

För att möjliggöra ett lån till köp av bostadsrätt krävs ofta att bostaden pantsätts som säkerhet 

för lånet. Det kan innebära att bostadsrättsföreningen tar ut en pantsättningsavgift till följd av 
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det administrativa arbetet som det ger. Då föreningen är skyldig att föra in det i 

lägenhetsförteckningen och vara delaktig i processen. Det är dock endast lagligt om det står i 

föreningens stadgar och får maximalt vara 1 % av prisbasbeloppet. Det ger en extra 

förvärvskostnad förutom priset för bostaden.
93

 

 

 

3.5.2 Ägarlägenhet  

  

En ägarlägenhet utgör fast egendom men en ägare kommer ändå att behöva betala en avgift 

till samfällighetsföreningen för gemensamma anläggningar och utrymmen. Villkoren för ränta 

är desamma som för bostadsrätter. 

 

Driftkostnaderna kommer sannolikt att ingå i avgiften till samfällighetsföreningen men där 

vatten och elförbrukning inte ingår utan beräknas för varje enskild fastighet som ger 

incitament för energisparande. Fastighetsägaren svarar för underhållet av sin lägenhet.
94

 

 

Förvärvskostnaderna för fast egendom är högre än för bostadsrätter. Vid köpet betalas en 

uppmätningsavgift av lägenheten till lantmäteriet och en stämpelskatt på 1,5 % av 

köpeskillingen. Att beakta är även fastighetsavgiften som ska betalas av ägaren av fast 

egendom.
95

 Pantsättning av ägarlägenhet krävs också ofta för förvärvet. För fast egendom 

finns det ett pantbrevsregister som underlättar hantering och kontroll av pantbrev.  

3.5.3 Småhus  

 

För småhus finns ingen avgift att betala till en förening. Beträffande ränta är förhållandena 

desamma som för bostadsrätter och ägarlägenheter. 
96

 

 

Driftkostnaderna och underhåll svarar fastighetsägaren för vilket skiljer sig i förbrukning från 

olika individer men är också beroende på i vilken kommun fastigheten är belägen. Där till 

exempel sophämtningskostnaderna varierar stort.
97

 

 

Småhus och ägarlägenheter utgör båda fast egendom vilket innebär att förvärvskostnaderna är 

likartade, se ägarlägenhet ovan. 
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4. Enkätundersökning 
I det här kapitlet presenteras sammanställningen av enkätundersökningen med kommentarer 

och resultat fråga för fråga. 

4.1 Allmänt om enkätundersökningen 
 

Enkäten utformades tillsammans med Veidekke Bostad där frågorna behandlade vilka 

preferenser potentiella kunder har vid köp av ägarlägenhet. Framställningen av enkätfrågorna 

bestod nästan uteslutande av stängda frågor, som innebär att respondenterna fick besvara 

frågorna utifrån givna svarsalternativ. Alternativen var en skala mellan ett till fem, där ett var 

mindre viktigt och fem viktigt. Syftet med det var att öka respondenternas medverkande. 

Dock var jag medveten om att frågorna kan ha uppfattats som ledande och framhävt 

ägarlägenheternas fördelar framför andra boendeformer, som kan ha lett till en viss skevhet i 

resultatet. Syftet med formuleringen var att kunna utvärdera vilka viktiga faktorer som 

potentiella kunder värdesätter vid köp av ägarlägenhet. 

 

Enkäterna skickades ut via Veidekkes kundregister över personer som har gjort en 

intresseanmälan till att köpa bostad av dem, dvs. potentiella köpare av ägarlägenheter. Från 

början var tanken att urvalet endast skulle bestå av personer som gjort en intresseanmälan av 

bostad i region Mälardalen då vi ansåg att den målgruppen var mest intressant att undersöka. 

Men på grund av tidsbrist var vi tvungna att bortse från vårt önskemål och istället undersöka 

samtliga som gjort en intresseanmälan.  

 

Information om hur enkätundersökningen ska sammanställas på ett korrekt och rättvisande 

sätt har hämtats från ”enkätboken” av Jan Trost och ”statistiska metoder” av Svante Körner 

och Lars Wahlgren. Enkätfrågorna och resultatet som ligger till grund för denna 

sammanställning finns komplett i bilaga 1 respektive 2.  

 

Enkäten skickades ut till sammanlagt 3838 personer där 684 stycken svarade, vilket ger ett 

externt bortfall på 3154 stycken och en svarsfrekvens på 18 %. Det interna bortfallet var 

mindre än 112 personer vilket motsvarar 16 %, förutom i följdfrågor där det som mest 

uppgick till 58 %. Internt bortfall innebär att endast ett fåtal frågor inte har besvarats av 

respondenten. Detta bortfall berodde till stor del av frågornas utformning som kan ha gett 

upphov till oklarheter och missförstånd, samt att respondenterna haft för lite kunskap om det 

tillfrågade ämnet. Det höga externa bortfallet kan till viss del förklaras av att ingen belöning 

utgavs vid svarsinlämning samt att Veidekke relativt ofta gör liknande enkätundersökningar 

från kundregistret. Trots det var svarsunderlaget ändå tillräckligt för ett representativt urval, 

då antalet respondenter som svarade var relativt många. Undersökningens resultat blev både 

trovärdigt och tillförlitligt trots ett högt externt bortfall, som kan visas med två exempel där 

stickprov gjordes ur enkätfrågorna med ett konfidensintervall på 95 %.  

 

I exempel ett, tyckte 81,9 % (p i formeln nedan) av de svarande i en fråga lika, där 1,96 är 

konfidensintervallet på 95 % (z i formeln) och 675 (n) är antalet svarande i frågan. 

 

𝑝−
+𝑧 

𝑝(1− 𝑝)

𝑛
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0,891 −
+1,96 

0,891(1 − 0,891)

675 
= 0,029 

 

0,029 motsvarar 2,9 %, vilket innebär att i den här frågan kan man med 95 % säkerhet säga att 

81,9 % + - 2,9 % svarar för hela populationen i den aktuella frågan. 

I det andra exemplet, användes ett lika stort konfidensintervall men där 579 (n) deltog i frågan 

och där 32,3 % tyckte lika i frågan. Det gav följande resultat.  

 

0,323 −
+1,96 

0,323 (1 − 0,323 )

 579
= 0,038 

 

Det visar att man med 95 % säkerhet kan säga att 32,3 % + - 3,8 % svarar för hela 

populationen i den här specifika frågan.
98

 

 

Enkäten bestod av 20 frågor. Svarstiden var totalt på 8 dagar och det skickades även ut en 

påminnelse efter 4 dagar till dem som ännu inte hade svarat. Vissa av svaren som kom in var 

inte fullständiga men jag har ändå valt att beakta de svaren i den utsträckning det var möjligt. 

Enkäten består av två delar där den första behandlar personinformation och den andra delen 

specifikt ägarlägenheter. Personer som svarat nej på fråga 14, ”kan du tänka dig att köpa en 

ägarlägenhet” blev direkt hänvisade till den avslutande frågan. Det innebär att det interna 

bortfallet ökat från fråga 15- 20.  

4.2 Resultat 
 

Den första delen av enkätundersökningen fråga 1-10 hade till syfte att segmentera kunden för 

att få en uppfattning om vilka som är potentiella köpare till ägarlägenheter. Den andra delen, 

fråga 11-20 syfte var att se vad respondenterna anser om ägarlägenheter och vilka viktiga 

faktorer de värderar högre än andra vid köp av ägarlägenhet. 

 

Nedan följer en sammanfattning av enkätresultatet i tabellform där alternativen presenteras i 

fallande ordningen med avseende på resultatet, sett från vänster i tabell. Med några av 

frågorna följer det både egna kommentarer och ett axplock av kommentarer från 

respondenterna som ger en bild av deras syn i frågan. 

 

 

Kön, fråga 1 

Kvinna Män Internt bortfall 

54,8 % 45,2 % 0,003 % (2 personer) 

 

 

Ålder, fråga 2 
35-54 år 20-34 år 55-64 år 65 och uppåt 0-19 Internt 

bortfall 

41,9 % 24,6 % 22,5 % 10,7 % 0,3 % 0,001 % (1 

person) 
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Beaktansvärt är att majoriteten av intressenterna av att köpa nyproducerade bostäder är under 

55 år då jag trott att åldersgrupperna över 55 år skulle vara högre.  

 

 

Hushållets sammansättning, fråga 3 

Gift/sambo Gift/sambo med 

barn 

Ensamboende Ensamboende 

med barn 

Internt bortfall 

41 % 29,9 % 22,1 % 7,1 % 0,006 % (4 

personer) 

 

 

Antal hemmaboende barn, fråga 4 
Inga barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn >5 barn Internt 

bortfall 

57 % 21 % 17 % 3,6 % 0,7 % 0,4 % 0,1 % 0,013 % 

(9 

personer) 

 

 

Ålder på hemmaboende barn, fråga 5 
7-18 år 0-6 år 19 och uppåt Inga barn Internt bortfall 

49 % 47,2 % 17,7 % 1 % 0,58 % (396 

personer) 

 

Med tanke på föregående fråga är det tänkbart att dem utan barn hoppade över denna fråga 

och därför blev det interna bortfallet högt. 

 

 

Hushållets årliga sammanlagda inkomst före skatt (tkr), fråga 6 
450- 749 150- 449 750- 899 900 och 

uppåt 

<150 Internt 

bortfall 

41,8 % 28,6 % 16 % 12,6 % 1 % 0,013 % (9 

personer) 

 

En av anledningarna till varför gruppen med en inkomst mindre än 150 000 kr var så 

betydande liten är att populationen var Veidekkes kundregister över intressenter att köpa 

nyproducerade bostäder vilket kan utesluta många med den inkomsten. 

 

 

Ursprungsland, fråga 7 
Sverige Övr. Världen Övr. Norden Övr. Europa Internt bortfall 

88,1 % 6 % 3,4 % 2,5 % 0,006 % (4 

personer) 
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Utbildning, högsta utbildningsnivån, fråga 8 
Högskola/Universitet Gymnasium Annat Grundskola Internt bortfall 

67,9 % 25,4 % 3,7 % 3,1 % 0,003 % (2 

personer) 

 

 

Nuvarande bostad, upplåtelseform, fråga 9 
Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt Annat Internt bortfall 

43,8 % 29,6 % 22,8 % 3,8 % 0,006 % (4 

personer) 

 

Det som kan utläsas ur svaret är att respondenterna inte riktigt förstått innebörden av 

begreppet äganderätt kanske för att frågan var otydligt formulerad, då personer angett villa i 

alternativet annat. Det kan ha bidragit till en viss skevhet i resultatet. 

 

 

Nuvarande bostad, bostadstyp, fråga 10 
Lägenhet i 

flerfamiljshus 

Friliggande villa Radhus/kedjehus Annat Internt bortfall 

62,6 % 21 % 14,7 % 1,6 % 0,015 % (10 

personer) 

 

Även denna fråga visar på brist i förståelse av frågan, kanske till följd av en otydligt 

formulerad fråga eller brist på kunskap då t.ex. hyreslägenhet förekom i alternativet annat. 

 

 

Tror du den förändringen är bra (införandet av ägarlägenheter i Sverige), fråga 

11 
Ja Vet ej  Nej Internt bortfall 

64,4 % 22,9 % 12,8 % 0,002 % (2 personer) 

 

Svaren på frågan ger en indikation på att de flesta är positivt inställda till ägarlägenheter men 

att många har för lite kunskap om begreppet och innebörden. 

Några av respondenternas spontana kommentarer var: 

 

 

”Det är dags att även Sverige provar detta nu!” 

 

”Varför har det dröjt så länge med att införa ägarlägenheter? Ju fler boendeformer desto 

bättre!” 

 

”Vet så lite om den.” 

 

”Viktigt att möjligheten införs, så vi får fler och mer varierande boendeformer även i 

Sverige.” 

 

”Borde införas i Sverige snarast möjligt!” 
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Är du beredd att betala ett högre förvärvspris för en bostad och på så sätt få en 

lägre månadsavgift, fråga 12 
Ja Nej Internt bortfall 

81,9 % 18,1 % 0,013 % (9 personer) 

 

Svaret är för mig inte förvånande då denna metod redan idag används för bostadsrätter och 

som en respondent nedan säger blir det attraktivt. 

 

 

”Svår balansgång - Självklart är jag beredd att betala högre pris om själva avgiften/hyran 

blir lägre.” 

 

 

 

Känner du till begreppet ägarlägenheter, fråga 13 
Ja Nej Internt bortfall 

76,3 % 23,7 % 0,012 % (8 personer) 

 

Intressant är att det som tidigare sagts, att det finns för lite kunskap hos respondenterna, 

ytterligare förstärks här. Nedan följder några blandade kommentarer från respondenterna: 

 

 

”Begreppet ägarlägenhet är helt nytt för mig, jag kände inte till att det existerade.” 

 

”Svårt svara på enkäten då jag inte känner till tillräckligt om ägarlägenheter.” 

 

”Har inte full koll på vad det innebär egentligen” 

 

”Ägarlägenheter finns nästan överallt på vårt klot, Sverige är ett av få undantag. Varför?” 

 

”Nej, hade ingen aning vad det stod för” 

 

”Jag är inte helt införstådd med begreppet ägarlägenhet.” 

 

 

 

Kan du tänka dig att köpa en ägarlägenhet, fråga 14 
Ja, fast vill avvakta 

och se utvecklingen 

Ja Nej Internt bortfall 

49,1 % 36 % 14,9 % Fanns inget 

 

Resultatet ansåg jag vara positivt för ägarlägenheter då jag trodde fler personer skulle ha en 

lite mera återhållsam attityd till ägarlägenheter. Här följer två skilda kommentarer från 

respondenterna: 
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”Jag är mycket intresserad av ägarlägenhet.” 

 

”Jag tycker att det är bättre att satsa på kooperativa hyresrätter” 

 

 

I nedanstående frågor redovisas inte det interna bortfallet. 

 

I fråga 15 redovisas endast de 3 högsta svaren, för ett fullständigt resultat se bilaga 2.  

 

 

 

Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet, markera siffran som passar 

bäst där 5 är viktigast och 1 är mindre viktigt, fråga 15 

Frågor 5 4 3 

Bestämmer om 

uthyrning 

39,4 % 25,1 % 18,7 % 

Rättsligt större 

befogenheter än i BR 

44,6 % 34,7 % 13,7 % 

Känslan av faktiskt 

äga sitt boende 

46,2 % 26,8 % 16,4 % 

Kunna ta ut pantbrev 

vid belåning 

27,1 % 24,5 % 22,6 % 

Att du får lagfart på 

lägenheten 

30,9 % 23,1 % 19,6 % 

Att du inte har något 

gemensamt lån 

tillsammans med en 

BRF 

43,4 % 27,4 % 15,9 % 

Geografiskt läge 61 % 24,2 % 8,9 % 

Starkare 

besittningsskydd jmf 

med att bo i BR 

40,8 % 29,8 % 16,6 % 

Ett ekonomiskt 

tryggare boende jmf 

med att bo i BR 

46,7 % 30,2 % 13,7 % 

Att inte vara 

beroende av 

grannens ekonomi 

53,6 % 23,6 % 13,7 % 

Att du kan överlåta 

lägenheten utan 

inskränkningar 

55,4 % 25,9 % 11,2 % 

Större påverkan på 

den egna ekonomin 

jmf med BR 

52,7 % 30,3 % 9,9 % 

Individuell beräkning 

av vattenförbrukning 

36,5 % 25,1 % 19,3 % 

Att kunna finansiera 

köpet på samma sätt 

44,6 % 29,4 % 12,7 % 
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som man gör med ett 

hus på marken 

Att bo i ett nybyggt 

flerbostadshus 

27,5 % 26,6 % 25,7 % 

 

 

Vilket skulle du föredra att köpa i samband med ägarlägenhet, fråga 16 

Nyckelfärdig lägenhet Färdigställa själv (köpa råyta där endast 

badrum är klart) 

76,6 % 23,4 % 

 

 

”Nyckelfärdig ägarlägenhet är bekvämt, men beroende på priset kan jag tänka mig att 

färdigställa själv. Det enda jag absolut helst vill göra själv 

är tapetsering/målning av väggarna.” 

 

 

Med tanke på respondentens kommentar om frågan, kan det tänkas att resultatet hade blivit ett 

annat om det i svarsalternativet med att köpa råyta klart framgått att det skulle leda till ett 

lägre inköpspris, vilket var avsikten. 

 

 

Om du skulle köpa en ägarlägenhet idag, vad är då ditt huvudsakliga syfte, 

fråga 17 
Bo Hyra ut Låta barn eller 

närstående bo till en 

låg hyra 

Annat 

91,9 % 3,6 % 2,8 % 1,7 % 

 

I alternativet annat angav respondenterna bl.a. syftet investering och att hyra ut tills barnen 

kan flytta in. 

 

 

Skulle ditt intresse för ägarlägenheter öka om det var möjligt att ta ut 

marknadsmässiga hyror vid uthyrning, fråga 18 
Ja Nej 

50,5 % 49,5 % 

 

Faktumet att bruksvärdesprincipen gäller för ägarlägenheter skapar förvirring då det inte 

existerar för övrig fast egendom vilket även en respondent påpekat. En av anledningarna till 

detta är att undvika spekulationsköp och ockerhyror vid uthyrning.  

 

 

”Varför skall bruksvärdesprincipen gälla? Det gör den ju inte om du hyr ut din villa eller 

radhus?” 
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Skulle du kunna tänka dig att köpa flera ägarlägenheter för att sedan hyra ut 

dessa, fråga 19 
Nej Ja 

67,7 % 32,3 % 

 

Avslutningsvis undrar jag om du har några synpunkter eller kommentarer kring 

ägarlägenheter, fråga 20 
 

Här redovisar jag endast ett fåtal av de kommentarer som finns, ett fullständigt resultat finns i 

bilaga 2. Urvalet har skett genom att jag valt ut några kommentarer som pekar på vad 

respondenterna är bekymrade över i samband med ägarlägenheter. 

 

 

”Nackdel är om pantbrev och lagfart kostar som vid villa vilket är en stor nackdel i det fallet. 

Nackdel är även om någon vill ha ett högre underhåll på huset än grannarna, t.ex. 

renoveringar, reparationer och fastighetsskötsel.” 

 

”De känns lika patetiska som bostadsrätter i att man luras tro att man faktiskt äger någonting 

när ändå pantsätter hela skiten till banken. Låt stat, kommun och entreprenörer äga 

fastigheter och hyr ut dem till människor, det har alltid fungerat och är rättvis” 

 

”Jag ser inte ägarlägenheter som så mycket bättre än bostadsrätt. Ärligt talar det kvittar. 

Man har ju fått utökade rättigheter el. skyldigheter för bostadsrätten om du vill förändra 

något nu.” 

 

”Kan bli lite djungeln lag om många fler ska agera värd!! Men det ser ju inte bättre ut på 

hyresmarknaden i storstäderna i dag ändå. Så varför 

inte.” 

 

”Det är ett jättebra alternativ till eget boende. Det är bara bra för marknad och för alla 

sorters människor med olika situation när det gäller vart man står ekonomiskt i livet vid olka 

tidsperioder i ens liv.” 

 

”Jag ser problem med gemensamhetsytor. Trapphus o.d. Störiga grannar” 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar jag mitt insamlade material. Syftet med analysen är att besvara 

mina valda frågeställningar utifrån problemformuleringen. 

 

Att beakta är att formuleringen av fråga 15 har spelat en stor roll vid utvärderingen av frågan. 

I svaren har människors personlighet fått betydelse då människor med en positiv inställning 

kan ha varit mer frikostig med utdelningen av poäng. Det har lett till att jag i en ännu större 

utsträckning fått tolkat mitt material. Därför har enkätens frågeställning haft en stor påverkan 

på graden av hur mycket information som kunnat utvärderas från enkätresultatet.  

 

Det kan tyckas som många av respondenterna spontana kommentarer nedan påpekat att det 

kanske hade blivit ett mer användbart och bättre resultat om enkätfrågorna även hade 

behandlat ägarlägenheternas nackdelar, gemensamma anläggningar och grannförhållandena.  

 

 

”Det som skulle göra mig tveksam är osäkerheten kring störande grannar. Vad kan man göra 

om en granne missköter sig och alla andra drabbas av det?  

 

Hur reglerar man driften av fastigheten? Sätter man av en summa i form av avgift för att 

underhålla fastighetens gemensamma ytor? Enkelt uttryckt...vem betalar om hissen går 

sönder? Osv” 

 

”Väl belysta fördelar men inget om nackdelarna som eventuellt skulle minska viljan att köpa 

ägendelägenheter.” 

 

 

Men det jag ville uppnå med denna undersökning är att fastställa vilka viktiga faktorer som 

potentiella kunder värdesätter vid köp av ägarlägenhet. För att se vad som kan skilja sig åt 

gentemot köp av andra bostäder. Därför har jag endast beaktat dessa synpunkter när jag tolkat 

och analyserat resultatet, för att inte dra några slutsatser som saknar belägg. 

 

Enkätresultatet har trots ett externt bortfall en relativt hög svarsfrekvens som har gjort att 

enkätundersökningen varit användbar för min studie och förhoppningsvis även för Veidekke. 

 

Enkätundersökningens syfte var att besvara en del av min problemformulering som lyder: 

 

 Vilka faktorer skulle personer i Veidekkes Bostads kundregister värdesätta vid köp 

av en ägarlägenhet? 

 

Ur enkätresultatet framgår det vilka viktiga faktorer vid köp av ägarlägenhet som värderas 

högre respektive lägre bland respondenterna. Där endast de som svarat ”ja” eller ”ja, fast vill 

avvakta och se utvecklingen” på fråga 14, fick chansen att besvara fråga 15, om viktiga 

faktorer vid köp av ägarlägenhet. Resultatet från enkäten blev följande: 
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Figur 2. 

 

Bilden visar hur de svarande respondenterna (582 stycken) värderar de viktiga faktorerna vid 

köp av ägarlägenhet. Det visar även att alla viktiga faktorer värderas högt och kan tolkas som 

viktiga. De röd markerade staplarna visar de fem faktorer som fått mest poäng men var för 

liten skillnad för att kunna utläsa någon slutsats. 

 

Gruppen som svarat ja, fast vill avvakta och se utvecklingen på fråga 14 utgjorde hela 49 % 

av de svarande respondenterna och kan därför vara en grupp att bearbeta som potentiell 

målgrupp. Dock något som jag valde att inte undersöka i denna rapport.  

5.1 Målgrupp 
 

För att precisera en målgrupp utifrån de deltagande respondenterna i fråga 14 (582 stycken), 

begränsade jag respondenterna till att endast utgöra dem som svarat ja på frågorna 12,13 och 

14. Urvalet bestod då av personer som kunde tänka sig ett högre förvärvspris och då få en 

lägre månadsavgift, känner till begreppet ägarlägenhet och kan tänka sig att köpa en 

ägarlägenhet. Jag anser för att vara en seriös intressent måste man ha svarat ja på dessa frågor. 

Den potentiella målgruppen bestod av 191 personer. 

 

Jag framställde målgruppens värdering genom att addera poängen på vardera fråga och räkna 

bort bortfallet. Därefter tog jag medelvärdet på respektive frågas poäng. På så sätt kunde jag 

visa värderingen på ett likvärdigt sätt som enkätresultatet i diagrammet ovan. 

 

Målgruppens bedömning över hur viktiga faktorerna var följs av figur 3 nedan. Där ser man 

att målgruppen värderat att alla faktorer på ett överlag analogt sätt med enkätresultatet ovan. 

De röda staplarna visar de högst värderade faktorerna men även här är skillnaderna nästan 

obefintliga. Resultatet tyder på att de flesta faktorerna är betydelsefulla och påverkar kunden 

vid köp av ägarlägenhet. Målgruppens värdering av viktiga faktorer tolkar jag som ett mer 

tillförlitligt resultat, även fast det inte visar på några tydliga skillnader, då respondenterna 

troligtvis besvarat frågorna mer noggrant och realistiskt, jämfört med respondenter som inte 

känner till begreppet ägarlägenheter. 
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 Figur 3. 

 

Nästa steg var att kartlägga vad som kännetecknade målgruppen. Det första jag valde att 

beakta var målgruppens inkomst som utgjorde en viktig aspekt vid fastställandet av 

målgruppen. Vid sammanställningen har jag tagit hänsyn till bortfallet för att skapa ett mer 

rättvist och intressant resultat. Nedan följer sammanställningen av målgruppens inkomst. 

Resultatet visade endast att majoriteten av målgruppen hade en medelhög årsinkomst. Det kan 

låta logiskt då det krävs ett kapital för att kunna finansiera ett köp av boende. Däremot skulle 

det kunna vara intressant att utifrån den här sammanställningen bearbeta någon speciell grupp 

som man kan tänkas utgöra en potentiell målgrupp. Exempelvis kan man undersöka hur 

personerna med en årsinkomst på 900 000 kr och uppåt värderade de viktiga faktorerna. Dock 

går det inte att dra några säkra slutsatser endast utifrån denna undersökning då den gruppen i 

materialet var för liten. 

Figur 4. Figuren anger hushållets årliga sammanlagda inkomst före skatt i tkr. 

 

En motivering till att införa ägarlägenheter var att personer med utländsk bakgrund skulle 

känna sig trygga med att ha en boendeform som de kände igen hemifrån. Därför tyckte jag att 

det var intressant att analysera antalet personer med svensk respektive utländsk uppväxt i 

målgruppen i förhållande till antalet medverkande i enkätundersökningen. Motivet till att inte 

jämföra dem emellan var att populationen med svensk uppväxt var betydande större. Därför 
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gjordes en jämförelse mellan antalet människor med utländsk uppväxt i målgruppen jämfört 

med totalt antal utlänningar som medverkat i undersökningen (se figur 5). Samma jämförelse 

gjordes med antalet med svensk uppväxt (se figur 6). Detta för att ge en mer rättvisande och 

trovärdig bild. 

 

Figur 5. 

Figur 6. 
 

Som diagrammen visar finns det 27 % med svensk uppväxt i målgruppen av totalt 599 

stycken svarande i enkätundersökningen med svensk uppväxt och 38 % med utländsk 

bakgrund av totalt 81 stycken. Det tolkade jag som att en större andel med utländsk uppväxt 

är intresserade av att köpa en ägarlägenhet. I denna jämförelse har jag valt att beakta övriga 

Europa, övriga Norden och övriga Världen som gruppen med utländsk uppväxt. Anledningen 

var att gruppen var för sig var alldeles för små för att överhuvudtaget kunna tolka resultatet.  

 

Intressant var också att undersöka vilken upplåtelseform målgruppen idag bor i för att på så 

sätt få en förbättrad bild av dem. Ägarlägenheter sägs främst konkurrera med bostadsrätter 

men även småhus. Alternativet annat, som fanns med har jag valt att fördela ut på dem övriga 

alternativen då de visade sig passa in där. Resultatet som kan ses i figur 7 visar att de flesta 
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bor i någon form av äganderätt som exempelvis villa. Resultatet kanske kan skapa funderingar 

om att det är personer boendes i andra former än bostadsrätt som kan utgöra den största 

målgruppen för ägarlägenheter. Men som sagts tidigare har jag inte gjort några multivariata 

analyser som kan svara för en större population utan endast gjort sambandsanalyser utifrån 

enkätresultatet och därefter tolkat resultatet. 

 

Figur 7. 

 

En annan intressant aspekt att undersöka är vad målgruppen föredrar att köpa i samband med 

ägarlägenheter. Som figur 8 nedan visar föredrar en klar majoritet av målgruppen att bo i en 

ägarlägenhet som är färdigställd, alltså inte råyta där endast badrummet är klart. 

 

Figur 8. 

 

En annan sambandsanalys jag gjort är att undersöka hur många ur målgruppen som kan tänka 

sig att köpa flera ägarlägenheter för att sedan hyra ut dessa. För att se om målgruppen ser 

ägarlägenheter som investeringsobjekt. Svaret resulterade i att 82 av 192 respondenter svarade 

ja, dvs. 43 % av målgruppen. Det visar att relativt många ändå ser ägarlägenheter som ett 

investeringsobjekt. För mig blev resultatet lite förvånande då jag hade trott att färre personer 
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skulle vara intresserad av att köpa flera ägarlägenheter. Majoriteten av målgruppen har angett 

att deras syfte med ett köp av ägarlägenhet är att bo i. Det kan dock tänkas att personer som 

köper flera ägarlägenheter vill använda dem till uthyrning i någon form. 

  

Många farhågor kring ägarlägenheter är att personer med en hög inkomst är mer benägna att 

köpa ägarlägenheter i olika avseenden. Men enligt den statistiska beräkningsmetoden Gamma 

visar det på att det inte finns något samband mellan inkomst och frågan ”kan du tänka dig 

köpa en ägarlägenhet”.  

 

I uträkningen enlig Gamma har jag klassificerat inkomsten, där låg utgör mindre än 150 000 

kr och 150 000-449 999 kr, medel 450 000-749 999 kr och hög 750 000-899 999 kr samt 

900 000 och uppåt. Anledningen till klassificeringen är för att skapa en bättre uppfattning och 

bli mer begriplig. 

 

Det första resultatet blev 0,020997 vilket innebar att det inte förelåg något samband, då 1 

utgör ett klart samband och 0 inget alls. I det andra exemplet slog jag ihop ”ja” och ”ja kanske” 

för att se om resultatet förändrades märkbart, dock blev det inte så. Resultatet blev -0,06464 

vilket inte heller pekar på något samband. För att se fullständig uträkning se bilaga 3. 

 

Jag var medveten om att det kan ha funnits bakomliggande frågor som gjorde att resultatet 

blev missvisande men för att kunna kontrollera det krävdes det att man gjort en 

regressionsanalys och hade tillgång till ett statistik program, något som jag valt att inte 

kontrollera. 
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6. Slutsats 
Kapitlet redovisar de slutsatser jag kommit fram till i min undersökning samt förslag till 

vidare forskning. 

 

Jag har konstaterat att formuleringen av fråga 15 blev olycklig i ett hänseende. Det var att 

poäng 5 motsvarade ”viktigast”, istället skulle det ha motsvarat ”mer viktigt”. Detta skulle 

förmodligen ha bidragit till en tydligare värdering. Jag har därför insett vikten av att fokusera 

på utformningen av enkäten både för en bättre förståelse för respondenten men också för att 

optimera utvärderingen av enkätresultatet.  

 

Jag har genom enkätresultatet tagit fram en potentiell målgrupp. Majoriteten av målgruppen 

har en inkomst på 450 000- 749 000 kr, är idag bosatta i någon form av äganderätt och 

föredrar att bo i en färdigställd lägenhet. Målgruppen värderade samtliga viktiga faktorer vid 

köp av ägarlägenhet högt, som ger slutsatsen att samtliga faktorer är betydande preferenser för 

kunderna vid köp av ägarlägenhet. Det kan också fastslås att de fem preferenserna som fick 

högst poäng i målgruppen var: 

 Att man rättsligt har större befogenheter än i bostadsrätt 

 Geografiskt läge 

 Att man får ett ekonomiskt tryggare boende jämfört med att bo i bostadsrätt 

 Att man kan överlåta lägenheten utan inskränkningar 

 Att man får en större påverkan på den egna ekonomin i jämförelse med bostadsrätt 

 

46 % av målgruppen kan tänka sig att köpa flera ägarlägenheter för att sedan hyra ut. 

Slutsatsen jag tolkar från det är att de personerna även ser ägarlägenheter som ett 

investeringsobjekt. 

 

Det har även konstateras att endast 12,8 % av de svarande i enkätundersökningen inte ansåg 

att införandet av ägarlägenheter är bra, dock var det många som inte förstod frågan då 22,9 % 

svarade vet ej, vilket återigen visar på vikten av formuleringen av frågan. Trots detta svarade 

64,4 % ”ja” och det innebär att jag med 95 % säkerhet kan säga att 64,4 % + - 3,6 % av hela 

populationen (Veidekkes kundregister), tyckte att införandet av ägarlägenheter i Sverige är 

bra (se figur 9). Det betyder att populationen som jag undersökt har en mycket positiv syn på 

ägarlägenheter.

 
Figur 9. 
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Nedan följer en sammanfattning av de största ekonomiska och juridiska skillnaderna mellan 

ägarlägenhet och bostadsrätt: 

 Man är inte beroende av grannens ekonomi 

 Har större befogenheter i förfoganderätten 

 Har inget gemensamt lån tillsammans med en bostadsrättsförening  

 Har ett högre förvärvspris samt flera engångsavgifter 

 

Nedan följer en sammanfattning av de största ekonomiska och juridiska skillnaderna mellan 

ägarlägenheter och småhus: 

 I en ägarlägenhet har man ett mindre boendeinflytande 

 Taxeras och beskattas annorlunda  

 Är befriat från kommunens förköpsrätt 

 

Slutsatserna jag har kommit fram till bygger på olika grunder som statistisk räkning, 

sambandsanalyser och en hel del tolkning. 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

Jag tycker att det skulle vara mycket intressant att undersöka ägarlägenheter efter en tids 

tillämpning, exempelvis genomföra en undersökning om erfarenheterna av ägarlägenheter 

bland personer som bor i en ägarlägenhet. 

 

En annan aspekt som jag ser som intressant är att genomföra en undersökning för att se om 

ägarlägenheter fått några effekter på bostadsmarknaden. Kommer förutsägelserna att 

ägarlägenheter leder till en ökad bostadsproduktion och en ökad flyttström bli verklighet? 

 

Då ägarlägenheter inte hade införts innan denna uppsats påbörjats skulle det vara intressant att 

undersöka om ägarlägenheter har lett till ökad nyproduktion av lägenheter i attraktiva 

områden, med det menas ett centralt geografiskt läge. 

 

Många anser att ombildning av befintliga bostäder till ägarlägenheter också borde bli 

verklighet. Intressant vore då att undersöka dessa möjligheter och dess fördelar respektive 

nackdelar ur olika synvinklar. 

 

Andra aspekter som jag ser som värdefulla att genomföra undersökningar kring är, preferenser 

som styr priset, andrahandsmarknaden, taxering och beskattning samt en jämförelse med 

andra länder. 
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8. Bilaga 

8.1 Enkätfrågor 
 
Hej!  

 

Jag är en student från högskolan i Gävle som skriver en c-uppsats om ägarlägenheter.  Jag har haft 
kontakt med Veidekke Bostad AB och använder mig av deras kundregister för att göra 

enkätundersökningen. 
 

Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om vad du tycker är viktigt vid ett eventuellt köp av 
ägarlägenheter. I uppsatsen är enkätundersökningen den viktigaste delen, där du blivit utvald att 

delta då du utgör målgruppen. 

 
Dina svar är mycket viktiga och jag hoppas att du kan avvara ca 10 minuter för att hjälpa mig genom 

att besvara frågorna. 
 

Behandlingen av svaren är sekretessbelagd och endast sammanställningen kommer att vara officiell. 

Jag ber dig att svara på länken nedan, enkäten är tillgänglig fram till den 4 maj.  
 

Jag är mycket tacksam för din medverkan då den ger mig mycket värdefull information. 
 

Vänliga hälsningar 

Johan Fornander 
Student vid högskolan i Gävle 
 

 
Hej! 
För några dagar sedan fick du ett mail angående ett exjobb om ägarlägenheter som görs av en 

student från högskolan i Gävle i samarbete med Veidekke. Detta är ett automatiskt genererat 
meddelande då vi ännu inte mottagit dina svar. 

Syftet med exjobbet är att få en uppfattning om vad som är viktigt vid ett eventuellt köp av 

ägarlägenheter. I uppsatsen är enkätundersökningen den viktigaste delen, där du blivit utvald att 
delta. 

Dina svar är mycket viktiga och vi hoppas att du kan avvara ca 10 minuter för att besvara frågorna. 
Behandlingen av svaren är sekretessbelagd och endast sammanställningen kommer att vara officiell.  

Använd länken nedan, enkäten är tillgänglig fram till den 4 maj. 

  
Vi är mycket tacksamma för din medverkan då den ger oss mycket värdefull information. 

 
Vänliga hälsningar 

Johan Fornander, Student vid högskolan i Gävle 
och  

Karin Ahde, Veidekke Bostad 

  

 

 
  

 Exjobb Ägarlägenheter 2009  
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Välkommen till enkäten:  
Vad är viktigt vid köp av ägarlägenheter? 

 
 
Ditt svar är anonymt  

Läs mer om anonymitet här…  

 

Personinformation - kön 

Kvinna 

Man 

 
Personinformation - ålder 

0-19 

20-34 

35-54 

55-64 

65 och uppåt 

 
Personinformation - hushållets sammansättning 

Gift/sambo 

Gift/sambo med barn 

Ensamboende 

Ensamboende med barn 

 
Personinformation - antal hemmaboende barn 

Inga 

1 st 

2 st 

3 st 

4 st 

5 st 

> 5 st 

 
 
 

 
 

 

 
 
20 % completed  
 

  
     
© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. 

  
 

 

 

http://www.questback.com/public/anonymity/Questback_Anonymity_final_SE.pdf
http://www.questback.com/
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 Exjobb Ägarlägenheter 2009  

  
 
 
 

 
 
 

 
Personinformation - Hushållets årliga sammanlagda inkomst före skatt? 

Mindre än 150 000 kr 

150 000 – 449 999 kr 

450 000 – 749 999 kr 

750 000 – 899 999 kr 

900 000 och uppåt 

 
Ursprungsland - var har du vuxit upp? 

Sverige 

Övriga Norden 

Övriga Europa 

Övriga världen 

 
Utbildning - ange endast din högsta utbildningsnivå: 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/Universitet 

Annat:     

 
 
 
 
 

 

 
 
40 % completed  

 

  

  
     
© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. 
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 Exjobb Ägarlägenheter 2009  

  
 
 
 

 
 
 

 
Nuvarande bostad - upplåtelseform? 

Äganderätt 

Bostadsrätt 

Hyresrätt 

Annat:     

 
Nuvarande bostad - bostadstyp? 

Friliggande villa 

Radhus/Kedjehus 

Lägenhet i flerfamiljshus 

Annat:     

 
 
 
 
 

 

 
 
60 % completed  
 

  

  
     
© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. 
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 Exjobb Ägarlägenheter 2009  

  
 
 
 
 

 
 

 
Ägarlägenheter innebär att du äger lägenheten i ett flerbostadshus som bildar en egen 
fastighet. Det kan likställas med radhus på höjden. Det innebär att du kan hyra ut utan 
begränsningar, att du har ett stort boendeinflytande och att du äger boendet likt ett 
småhus. 

 
Tror du att den förändringen är bra? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 
Är du beredd att betala ett högre förvärvspris för en bostad och på så sätt få en 
lägre månadsavgift? 

Ja 

Nej 

 
Känner du till begreppet ägarlägenheter? 

Ja 

Nej 

 
Kan du tänka dig att köpa en ägarlägenhet? * 

Ja 

Ja, fast jag vill avvakta och se utvecklingen 

Nej 

 
 
 

 
 

 

 
 
80 % completed  
 

  
     
© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. 

http://www.questback.com/
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 Exjobb Ägarlägenheter 2009  

  
 
 

 
 
 
 

 
Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som 
passar bäst, där 5 är viktigast och 1 är mindre viktigt. 

 5  4  3  2  1  
Vet 
ej  

 

Att du i egenskap av fastighetsägare 
bestämmer om uthyrning       

        

 

Att du rättsligt har större befogenheter 
än i bostadsrätt       

        

 

Känslan av att faktiskt äga sitt boende 
      

        

 

Att kunna ta ut ett pantbrev vid belåning 
på ägarlägenheten       

        

 

Att du får lagfart på lägenheten 
      

        

 

Att du till skillnad från bostadsrätten inte 
har något gemensamt lån tillsammans 
med en bostadsrättsförening 

      
        

 

Geografiskt läge 
      

        

 

Att du har ett starkare besittningsskydd 

jämfört med att bo i en bostadsrätt       
        

 

Att du får ett ekonomiskt tryggare 
boende jämfört med att bo i bostadsrätt       

        

 

Att inte vara beroende av din grannes 

ekonomi       
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Att du kan överlåta lägenheten utan 
inskränkningar       

        

 

Att du har större påverkan på den egna 
ekonomin i jämförelse med bostadsrätt       

        

 

Individuell beräkning av 

vattenförbrukning       
        

 

Att kunna finansiera köpet på samma sätt 
som man gör med ett hus på marken       

        

 

Att bo i ett nybyggt flerbostadshus 
      

        

 

 
Vilket skulle du föredra att köpa i samband med ägarlägenhet? 

Nyckelfärdig lägenhet (färdigställd) 

Färdigställa själv (köpa råyta där endast badrum är klart) 

 
Om du skulle köpa en ägarlägenhet idag, vad är då ditt huvudsakliga syfte? 

Bo 

Hyra ut 

Låta barn eller annan närstående bo till en låg hyra 

Annat     

 
Vid uthyrning av ägarlägenheter ska bruksvärdesprincipen i hyreslagen tillämpas. 
 

Skulle ditt intresse för ägarlägenheter öka om det var möjligt att ta ut 
marknadsmässiga hyror vid uthyrning? 

Ja 

Nej 

 
Skulle du kunna tänka dig att köpa flera ägarlägenheter för att sedan hyra ut 
dessa? 

Ja 

Nej 

 
Avslutningsvis undrar jag om du har några andra synpunkter eller kommentarer 
kring ägarlägenheter? 
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100 % completed  
 

  
     
© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. 

  
 

 

8.2 Enkätresultat 
 

Exjobb Ägarlägenheter 2009 
 

1. Personinformation - kön 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Kvinna 54,8 % 374 
2 Man 45,2 % 308 
Totalt 682 

 
2. Personinformation – ålder 

 
Alternativ Procent Värden 
1 0-19 0,3 % 2 
2 20-34 24,6 % 168 
3 35-54 41,9 % 286 
4 55-64 22,5 % 154 
5 65 och uppåt 10,7 % 73 
Totalt 683 

 

http://www.questback.com/
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3. Personinformation - hushållets sammansättning 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Gift/sambo 41,0 % 279 
2 Gift/sambo med barn 29,9 % 203 
3 Ensamboende 22,1 % 150 
4 Ensamboende med barn 7,1 % 48 
Totalt 680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Personinformation - antal hemmaboende barn 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Inga 57,0 % 385 
2 1 st 21,0 % 142 
3 2 st 17,0 % 115 
4 3 st 3,6 % 24 
5 4 st 0,7 % 5 
6 5 st 0,4 % 3 
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7 > 5 st 0,1 % 1 
Totalt 675 

 
5. Personinformation - ålder på hemmaboende barn 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Inga barn 1,0 % 3 
2 0 – 6 år 47,2 % 136 
3 7 – 18 år 49,0 % 141 
4 19 - år 17,7 % 51 
Totalt 288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Personinformation - Hushållets årliga sammanlagda inkomst före skatt? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Mindre än 150 000 kr 1,0 % 7 
2 150 000 – 449 999 kr 28,6 % 193 
3 450 000 – 749 999 kr 41,8 % 282 
4 750 000 – 899 999 kr 16,0 % 108 
5 900 000 och uppåt 12,6 % 85 
Totalt 675 
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7. Ursprungsland - var har du vuxit upp? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Sverige 88,1 % 599 
2 Övriga Norden 3,4 % 23 
3 Övriga Europa 2,5 % 17 
4 Övriga världen 6,0 % 41 
Totalt 680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Utbildning - ange endast din högsta utbildningsnivå: 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Grundskola 3,1 % 21 
2 Gymnasium 25,4 % 173 
3 Högskola/Universitet 67,9 % 463 
4 Annat: 3,7 % 25 
Totalt 682 
ky 
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Yrkesutbildning 
KY- utbildning 
KYutbildning 
komvux 
Enstaka universitetskurser 
KY-utbildning 
Katrineholms Tekniska Skola 
IHM Business School 
Företags ekonomiska institutet 
Både jag och min sambo studerar på högskolan just nu. 
KY-utb. 
Flickskola + yrkesskola 
Yrkesutbildning 
KY Anläggningsingenjör - Nackademin (2 år) 
Sjökapten- Sjöbefälsskola 
Magisterexamen 
Yrkesskola 
Mätningsingenjör 
KY-utbildning 
Eftergymnasial språk/administrativ utb 
Stockholms Tekniska Institut 
Tandtekniker 

 
9. Nuvarande bostad - upplåtelseform? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Äganderätt 29,6 % 201 
2 Bostadsrätt 43,8 % 298 
3 Hyresrätt 22,8 % 155 
4 Annat: 3,8 % 26 
Totalt 680 
Inneboende "hemma" 
Hyr i andra hand 
Mambo med mina föräldrar 
Inneboende 
Hus 
Eget radhus 
Villa 
andra händ lägenhet 
villa - äganderätt? 
I villa med egen lagfart 
andra hand 
Köpt villa 

 
10. Nuvarande bostad - bostadstyp? 
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Alternativ Procent Värden 
1 Friliggande villa 21,0 % 141 
2 Radhus/Kedjehus 14,7 % 99 
3 Lägenhet i flerfamiljshus 62,6 % 421 
4 Annat: 1,6 % 11 
Totalt 672 
lägenhet 
lantbruk 
Studentlägenhet 
vanligt lägenhetsområde 
lägenhet i svenska bostäder 
hyreslägenhet 
jordbruksfastighet 
hus i andra hand 
student rum på korridor 
parhus 
höghus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Tror du att den förändringen är bra? 
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Alternativ Procent Värden 
1 Ja 64,4 % 439 
2 Nej 12,8 % 87 
3 Vet ej 22,9 % 156 
Totalt 682 

 
12. Är du beredd att betala ett högre förvärvspris för en bostad och på så sätt få en lägre månadsavgift? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Ja 81,9 % 553 
2 Nej 18,1 % 122 
Totalt 675 

13. Känner du till begreppet ägarlägenheter? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Ja 76,3 % 516 
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2 Nej 23,7 % 160 
Totalt 676 

 
14. Kan du tänka dig att köpa en ägarlägenhet? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Ja 36,0 % 246 
2 Ja, fast jag vill avvakta och se utvecklingen 49,1 % 336 
3 Nej 14,9 % 102 
Totalt 684 

 
15. Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är mindre 
viktigt. 

 
Alternativ N 
1 Att du i egenskap av fastighetsägare bestämmer om uthyrning 578 
2 Att du rättsligt har större befogenheter än i bostadsrätt 576 
3 Känslan av att faktiskt äga sitt boende 578 
4 Att kunna ta ut ett pantbrev vid belåning på ägarlägenheten 575 
5 Att du får lagfart på lägenheten 576 
6 Att du till skillnad från bostadsrätten inte har något gemensamt lån tillsammans 
med en bostadsrättsförening 
580 
7 Geografiskt läge 574 
8 Att du har ett starkare besittningsskydd jämfört med att bo i en bostadsrätt 573 
9 Att du får ett ekonomiskt tryggare boende jämfört med att bo i bostadsrätt 576 
10 Att inte vara beroende av din grannes ekonomi 577 
11 Att du kan överlåta lägenheten utan inskränkningar 579 
12 Att du har större påverkan på den egna ekonomin i jämförelse med bostadsrätt 577 
13 Individuell beräkning av vattenförbrukning 578 
14 Att kunna finansiera köpet på samma sätt som man gör med ett hus på 
marken 
574 
15 Att bo i ett nybyggt flerbostadshus 575 
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15.1 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du i egenskap av fastighetsägare bestämmer om uthyrning 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 39,4 % 228 
2 4 25,1 % 145 
3 3 18,7 % 108 
4 2 10,2 % 59 
5 1 5,4 % 31 
-1 Vet ej 1,2 % 7 
Totalt 578 

 
15.2 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du rättsligt har större befogenheter än i bostadsrätt 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 44,6 % 257 
2 4 34,7 % 200 
3 3 13,7 % 79 
4 2 3,1 % 18 
5 1 1,0 % 6 
-1 Vet ej 2,8 % 16 
Totalt 576 
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15.3 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Känslan av att faktiskt äga sitt boende 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 46,2 % 267 
2 4 26,8 % 155 
3 3 16,4 % 95 
4 2 5,0 % 29 
5 1 4,3 % 25 
-1 Vet ej 1,2 % 7 
Totalt 578 

 
15.4 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att kunna ta ut ett pantbrev vid belåning på ägarlägenheten 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 27,1 % 156 
2 4 24,5 % 141 
3 3 22,6 % 130 
4 2 9,2 % 53 
5 1 7,3 % 42 
-1 Vet ej 9,2 % 53 
Totalt 575 

 
15.5 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du får lagfart på lägenheten 
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Alternativ Procent Värden 
1 5 30,9 % 178 
2 4 23,1 % 133 
3 3 19,6 % 113 
4 2 9,4 % 54 
5 1 7,8 % 45 
-1 Vet ej 9,2 % 53 
Totalt 576 

 
15.6 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du till skillnad från bostadsrätten inte har något gemensamt lån tillsammans med en 
bostadsrättsförening 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 43,4 % 252 
2 4 27,4 % 159 
3 3 15,9 % 92 
4 2 6,4 % 37 
5 1 2,8 % 16 
-1 Vet ej 4,1 % 24 
Totalt 580 
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15.7 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Geografiskt läge 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 61,0 % 350 
2 4 24,2 % 139 
3 3 8,9 % 51 
4 2 1,7 % 10 
5 1 1,7 % 10 
-1 Vet ej 2,4 % 14 
Totalt 574 

 
15.8 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du har ett starkare besittningsskydd jämfört med att bo i en bostadsrätt 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 40,8 % 234 
2 4 29,8 % 171 
3 3 16,6 % 95 
4 2 4,9 % 28 
5 1 3,0 % 17 
-1 Vet ej 4,9 % 28 
Totalt 573 
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15.9 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du får ett ekonomiskt tryggare boende jämfört med att bo i bostadsrätt 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 46,7 % 269 
2 4 30,2 % 174 
3 3 13,7 % 79 
4 2 3,3 % 19 
5 1 1,2 % 7 
-1 Vet ej 4,9 % 28 
Totalt 576 

15.10 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att inte vara beroende av din grannes ekonomi 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 53,6 % 309 
2 4 23,6 % 136 
3 3 13,7 % 79 
4 2 5,2 % 30 
5 1 1,2 % 7 
-1 Vet ej 2,8 % 16 
Totalt 577 
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15.11 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du kan överlåta lägenheten utan inskränkningar 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 55,4 % 321 
2 4 25,9 % 150 
3 3 11,2 % 65 
4 2 4,0 % 23 
5 1 1,2 % 7 
-1 Vet ej 2,2 % 13 
Totalt 579 

 
15.12 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att du har större påverkan på den egna ekonomin i jämförelse med bostadsrätt 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 52,7 % 304 
2 4 30,3 % 175 
3 3 9,9 % 57 
4 2 3,3 % 19 
5 1 1,0 % 6 
-1 Vet ej 2,8 % 16 
Totalt 577 
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15.13 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Individuell beräkning av vattenförbrukning 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 36,5 % 211 
2 4 25,1 % 145 
3 3 19,0 % 110 
4 2 9,0 % 52 
5 1 9,0 % 52 
-1 Vet ej 1,4 % 8 
Totalt 578 

 
15.14 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att kunna finansiera köpet på samma sätt som man gör med ett hus på marken 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 44,6 % 256 
2 4 29,4 % 169 
3 3 12,7 % 73 
4 2 5,4 % 31 
5 1 3,7 % 21 
-1 Vet ej 4,2 % 24 
Totalt 574 
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15.15 Hur viktiga är följande faktorer vid köp av ägarlägenhet? Markera den siffran som passar bäst, där 5 är 
viktigast och 1 är 
mindre viktigt. - Att bo i ett nybyggt flerbostadshus 

 
Alternativ Procent Värden 
1 5 27,5 % 158 
2 4 26,6 % 153 
3 3 25,7 % 148 
4 2 9,6 % 55 
5 1 8,3 % 48 
-1 Vet ej 2,3 % 13 
Totalt 575 
 

16. Vilket skulle du föredra att köpa i samband med ägarlägenhet? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Nyckelfärdig lägenhet (färdigställd) 76,6 % 441 
2 Färdigställa själv (köpa råyta där endast 
badrum är klart) 
23,4 % 135 
Totalt 576 
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17. Om du skulle köpa en ägarlägenhet idag, vad är då ditt huvudsakliga syfte? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Bo 91,9 % 530 
2 Hyra ut 3,6 % 21 
3 Låta barn eller annan närstående bo till en låg 
hyra 
2,8 % 16 
4 Annat 1,7 % 10 
Totalt 577 
 
som investering 
Hyra ut tills barnen blir stora och kan flytta in 
helg lägenhet o hyra ut 
Bo eller hyra ut. Geografist läge har betydelse 
geografiskt läge 
skulle inte köpa idag 
Skullle inte köpa någon idag. Har inget behov just nu. 
bo och kunna hyra ut om man vill utan restriktioner 
hyra ut till barnen flyttar därefter själv flytta dit 
Bo men hyra ut om det behövs 

 
18. Skulle ditt intresse för ägarlägenheter öka om det var möjligt att ta ut marknadsmässiga hyror vid uthyrning? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Ja 50,5 % 291 
2 Nej 49,5 % 285 
Totalt 576 

 
 
 
 
 
 
 



 70 

19. Skulle du kunna tänka dig att köpa flera ägarlägenheter för att sedan hyra ut dessa? 

 
Alternativ Procent Värden 
1 Ja 32,3 % 187 
2 Nej 67,7 % 392 
Totalt 579 
 

20. Avslutningsvis undrar jag om du har några andra synpunkter eller kommentarer kring ägarlägenheter? 
 
Intressant komplement till dagens upplåtelseformer. 
nej! 
Hur blir det med gemensamma utrymmen som trappuppgångar, gemensamhetslokaler osv. Bildar man då en samfälligheto 
dessa ägs 
gemensamt. Äger man en bit av dem?Det är egentligen det jag är lite undrande/tveksam till. 
Är rädd för mycket grannbråk. 
Inga synpunkter 
Om besittningsrätten är starkare innebär det också att det är svårare att bli av med grannar som missköter sig 
Samma person bör inte äga mer än ett visst antal lägenheter, t.ex.2-3 st.totalt. 
Ägarlägenheten gynnar ägaren. Inte de som behöver en bostad. Fortfarande är det antalet tillgängliga bostäder som sätter 
priset/avgiften/hyran. 
Banken eller andra finansiär spelar även de en roll i utvecklingen. Kommer de att gynna ägarlägenheten framför bostadsrätten. 
En 
fastighetsägare kan ju även hn ha intresse av den nye ägarens roll, bostadsrättt eller ägarlägenhet. Att ägarlägenheter skulle 
öka tillgången på 
lägenheter betraktar jag som nys. Men kan den berika mig är det bra. Det är precis som att köpa kommunala hyresrätter till ett 
lågt pris som 
bostadsrätt och sälja vidare. Men plitik och moral hänger det samman? 
Inga övriga synpunkter. Lycka till med din uppsats! 
I en bostadsrätt kan jag klaga hos styrelsen om jag har en bråkig, odräglig granne. Vem ska jag klaga hos i en ägarlägenhet om 
grannen tex 
sätter upp en stor parabol på balkongen? Dessutom kan ju ägaren hyra ut till vilket "drägg" som helst. Det kan de inte i en 
bostadsrätt. 
Ser ingen fördel för en gammal dam som jag att ha en ägarlägenhet. Tycker reglerna för uthyrning är helt OK och 
bostadsrättsföreningar har jag 
bara positiva erfarenheter av. 
Lycka till med studien! 
Inga kommentarer angående ägarlägenheter. 
Däremot kräver jag att få information om hur mina uppgifter har nått Veidekke, från vilka du uppger ha fått mina uppgifter från. 
Mig veterligen har 
jag aldrig haft med Veidekke att göra och undrar således varifrån de har fått mina kontaktuppgifter. 
Jag kräver också att få veta vilka uppgifter de har om mig. 
mvh 
/Henrik Bergander 
Nackdel är om pantbrev och lagfart kostar som vid villa vilket är en stor nackdel i det fallet. Nackdel är även om någon vill ha ett 
högre 
underhåll på huset än grannarna, t.ex. renoveringar, reparationer och fastighetsskötsel. 
Väl beysta fördelar men inget om nackdelarna som eventuellt skulle minska viljan att köpa ägendelägenheter. 
Eftersom ägarlägenheter i Sverige är ovanliga (om dom ens finns) så är det väl svårt för marknadsvärdet att bedömas vid 
försäljning? Det är väl 
min farhåga, att det skulle bli svårt att få tillbaka värdet om det råder okunskap bland potentiella köpare. 
Det kommer bli besvär med andrahandsuthyrning för övriga i fastigheten. I många andra länder ex. USA får man inte hyra ut i 
andrahand hur 
som helst vilket man har tänkt få göra här. Jag tror att beslutet att införa ägarlägenheter är till för att penningstarka personer ska 
kunna köpa 
många lägenheter och hyra ut i andra hand,troligtvis dyrt. Ett bra sätt att tjäna pengar på. Tacka vet jag en väl fungerande 
bostadsrättsförening. 
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Försämrar allvarlgt grannarnas möjligheter att korrigera fel och brister som orsakas av lägenhetsinnehavare,som missköter sig. 
Det var något nytt jag hörde för första gången fast min sambo är mäklare och pratar fastigheter rätt så ofta. 
Nackdelen är eventuellt att man inte får samma gemenskap och sammanhållming som i en bostadsrättsförening. 
Bygg hyresrätter. Folk med pengar kommer alltid ha möjligheten att köpa olika saker. Jag är ointresserad av vad jag och min 
sambo kan göra 
med våra stora inkomster, jag är intresserad av att människor som inte har råd att köpa - vad upplåtelseformen än kallas - ska 
ha någon form av 
valmöjlighet, kunna flytta hemifrån tidigare och enkelt kunna förändra sitt boende med familjens storlek. 
Borgarnas utförsäljning av hyresrätter i Stockholm, i synnerhet vad gäller innerstaden, är förkastlig. De ord jag vill använda för 
att beskriva det 
passar sig inte i sådana här sammanhang. 
Gillar inte att det inte finns ett kollektivt ansvar för den gemensamma fastigheten på samma sätt som vid en bostadsrätt 
Jag tror det skulle bli allt för mycket andrahandsuthyrning av ägarlägenheter vilket tenderar att leda till mer stök, sömre skötsel, 
sämre trivsel, 
etc. 
Tveksamhet betr. ansvar för skötsel av gemensamma anläggningar, t ex trappstäd, hiss, p-platser, grönområden, snöröjning etc. 
Krav på starka 
regler för erforderlig anläggnings-samfällighet (jfr radhus/villaområde) 
för att förhindra att det blir en massa privata småvärdar (flera olika i samma hus) som har olika vilkor och hyror för sina 
hyresgäster borde det 
vara någon reglering som säger att man ska ha en "vanlig" hyresvärds skyldigheter då man äger ett visst antal lägenheter. Jag 
ser en risk i att 
hyrorna trappas upp och att det kan bli ett än större gap mellan kommunala läenheter och privatuthyrda ägarlägenheter. Det 
måste finnas någon 
form att reglering mot ockerhyror. 
Jag tror att förändringen kan vara bra på systemnivå på så sätt att utbudet av lägenheter kan komma att öka. I många delar av 
Europa 
investerar 
personer med kapital i ägarlägenheter och hyr ut dem. Detta bidrar till att skapa en bättre utbud av hyresbara lägenheter, vilket i 
sig driver ner 
hyror/avgifter och skapar bättre omsättning av bostäder. Detta innebär en mer anpasslig bostadsmarknad för de som inte har 
kapital att binda i 
ägarlägenhet eller bostadsrätt. 
Mina farhågor gäller främst problem med störningar i boendet för sådana hyresgäster som inte sköter sig. Hur skall jag som 
granne kunna 
påverka eller bidra till inskränkningar i äganderätten om jag tycker en hyresgäst (i en ägarlägenhet) stör? Idag har ju en BRF 
skyldigheten och 
möjligheten att vidta åtgärder mot störningar i boendet. Hur blir det med ägarlägeneheter? 
Jag är också tveksam eftersom jag tror att allmänna ytor (trapphus, garage, förråd, tvättstugor, etc) blir eftersatta om alla s a s 
ska stå sina egna 
kostnader och söker minimera avgifterna till den allmänna förvaltningen. Dessutom kan ju fastighetens skick försämras om 
ägare underlåter att 
sköta sina ägarlägenheter. Idag har ju BRF ett ganska långtgående ansvar för fastighetens men även lägenheternas skick. 
hur funkar det? 
låter som att man behöver större plånbok jmf br 
Undrar om inte bostadsrätt/ägarlägenhet kommer att närma sig varann i juridiskt och praktiskt hänseende? 
Inte någon bra idé. Måste ju finnas en viss samfällighet för vissa ändamål, Men jag förståsr inte tanken med dem. Fler 
kooperativa hyresrätter 
vore bättre. 
Bostadsrätterna innebär egränsingar i uthyrningen men bar aom föreningen bestämmer så. Ägarlägnheter öppnar för fler 
övernattningslägenheter för dem som har pengar. 
nej 
Tror ej på idén att blanda upplåtelseformer under samma tak. Det riskerar att ge upphov till ökade sociala/ekonomiska skillnader. 
När det gäller lägenhetsboende tror jag att ägandeformen mindre viktigt jämfört med äganderätt för ett hus/radhus. Jag kan 
tänka mig att bo i 
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både hyresrätts-, bostadsrätts-, äganderättslägenhet men skulle aldrig kunna tänka mig att bo i bostadsrättshus. 
Sjävklart finns det fördelar med äganderätten för lägenhet med t ex rätt att hyra ut, etc. Å andra sidan ser jag med osäkerhet hur 
man skulle få 
fastigheten att fungera lika smidigt som det gör när man har en bostadrättsförening. 
Lycka till med uppsatsen. Du får gärna skicka en kopia på uppsatsen till mig då jag tycker det är intressant att se utvecklingen 
på 
bostadsmarknaden. 
Karin Hennung, Fältspatsvägen 22, 132 35 Saltsjö-Boo. 
Förstår inte frågan om månadsavgift du hade med. Vad är det du avser då? Ränta/amortering? samfällighetskostnader (Sop, 
städ, tvättstuga, 
hiss, etc)? För någon hyra betalar man väl inte om man äger bostaden? Du får gärna svara mig på jiang.millington@gmail.com. 
Jag har svarat nej på frågan om intresse för ägarlgh. skulle öka om det var möjligt att ta ut marknadsmässiga hyror vid uthyrning. 
Givetvis 
skulle man görna svara ja på frågan, men vad händer då med med öviga principer i samband med äganderätten ? 
har erfarenhet från finland med liknande ägarförhållanden 
- bara positivt - 
Det jag tror kommer hända med ägarlägenheter är att det blir en klick rika som köper för att sedan, lagligt eller inte, hyra ut till 
ockerhyror. På så 
sätt ökar segregationen och bostadsbristen i stockholm blir inte bättre utan snarare värre. 
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Begreppet ägarlägenhet är helt nytt för mig, jag kände inte till att det existerade. Jag undrar hur mycket mer skulle det kosta för 
en ägarlägenhet 
jämfört med ent bostadsrätt? 
jag tycker att bostadsrätter är bra, då man tar gemensamt ansvar för fastigheten och det gemensamma. Har inte riktigt förstått 
fördelen med 
ägarlägenheter, men det finns säkert fördelar som jag inte känner till. 
Svårt svara på enkäten då jag inte känner till tillräckligt om ägarlägenheter. Mina svar är därmed inte så genomtänkta. Det 
borde varit möjligt att 
svara vet ej på frågan om man kan tänka sig köpa ägarlägenhet. 
Den frihet ägarlägenhet kan ge ägaren har ju nackdelar, eftersom andra ägare av lägenheter i huset också har frihet och det blir 
större risk att få 
grannar man inte vill ha. 
Vet inte... 
Det är dags att även Sverige provar detta nu! 
Nackdelen är oron att inte kunna välja vilka andra som bor i samma hus, eftersom man inte kan påverka det alls. Gäller t ex 
buller, rökning. 
Nyckelfärdig ägarlägenhet är bekvämt, men beroende på priset kan jag tänka mig att färdigställa själv. Det enda jag absolut 
helst vill göra själv 
är tapetsering/målning av väggarna. 
Ägarlägenheter eller bostadsrätter frågan är att det byggs med kvalitet och inte det fuskbygge som nu sker hela tiden som bl a 
Hammarby 
Sjöstad. Ägarlägenheter ger en större makt för köparen än köparen av bostadsrätt därav en fördel. 
Det känns som viktigt att det finns ett stark organisation typ villaägarförb.eller liknande som kan vara med att påverka vem 
andelsägaren säljer 
sin bostad till.Om inte är risken stor att vantrivseln ökar och allt det för med sig. 
Varför har det dröjt så länge med att införa ägarlägenheter? Ju fler olika boendefomer desto bättre! 
jag vet för lite för att ha någon synpunkt. 
De känns lika patetiska som bostadsrätter i att man luras tro att man faktiskt äger någonting när ändå pantsätter hela skiten till 
banken. Låt stat, 
kommun och entrepenörer äga fastigheter och hyr ut dem till människor, det har alltid fungerat och är rättvist. 
Jag ser inte ägarlägenheter som så mycket bättre än bostadsrätt. Ärligt talar det kvittar. Man har ju fått utökade rättigheter el. 
skyldigheter för 
bostadsrätten om du vill förändra något nu. 
Jag tycker att det är synd att de som har råd kan köpa många ägarlägenheter för att dra in pengar från de som hyr lägenheterna. 
Troligtvis 
kommer det att leda till större segregation än vad vi har idag. Däremot tycker jag att det är bra att ha den friheten att kunna hyra 
ut en lägenhet 
som man annars bor i vid längre vistelser på annan ort. Det gör att man slipper sälja en lägenhet för att man inte har råd att ha 
den kvar om man 
inte har tillåtelse från bostadsrättsföreningen att hyra ut den. 
ANSKAFFNINGSVÄRDET OCH INKÖPSPRISET ÄR VIKTIGT 
Gällande enkäten kändes frågan med faktorer något vinklad till stor fördel för ägarlägenheter. 
Ska några få äga och sedan hyra ut, skev balans där rikare utnyttjar de som inte har råd att köpa och då blir "fastighetsvärdar" 
med vilket 
ansvar då?? 
Äganderätt gällande lägenheter är ett dåligt system. Man har så mycket ansvar utöve lägenheten så det är mycket svårt att få 
det att fungera. 
Man kan studera detta utomlands som haft äganderätt i många år. 
Man har då inget inflytande på vem/vilka som får hyra andra lägenheter. Det behövs regler om uthyrning och en styrelse som 
tillvaratar ägarnas 
intressen och vid reparationer etc. 
Nej. Det är ett jättebra alternativ till eget boende. Det är bara bra för maknad och för alla sorters människor med olka situation 
när det gäller vart 
man står ekonomiskt i livet vid olka tidsperioder i ens liv. 
Tack för medverkan. 
Verkar bra att inte grannes ekonomi ska påverka mig samt att inte ha ett lån tillsammans med föreningen. Annars vet jag inte så 
mycket om det. 
Kan bli lite djungeln lag om många fler ska agera värd!! Men det ser ju inte bättre ut på hyresmarknaden i storstäderna i dag 
ändå. Så varför 
inte. 
Jag vill först kommentera vinklingen i frågorna. Exempelvis, "Att du har starkare besittningsskydd än att bo i bostadsrätt". Man 
skulle ju också 
kunna ställa frågan "Att du aldrig kommer kunna bli av med en alkoliserad och bråkig granne." 
Hursom, jag tror att det för många liksom för mig handlar om de snäva reglerna kring uthyrning av bostadsrätt som finns idag. 
Vore bättre att se 
över reglerna kring bostadsrätt än att skapa denna nya ägarform. 
Återigen, dessa frågor som ställts anser jag vara kraftigt vinklade. Varför inte ställa frågan: "Skulle du kunna tänka dig hyra en 
ägarrätt av en 
privatperson? Denne blir då din hyresvärd." 
Har inte full koll på vad det innebär egentligen, men har försökt svara enl min känsla! 
Ägarlägenheter finns nästan överallt på vårt klot, Sverige är ett av få undantag. Varför ? 
Den enda oron är hur huset kommer att skötas. Det kommer säkerligen behövas ngn form av portvakt/vaktmästare för att se till 
så att alla tar 
hand om de delar av huset som samtliga nyttjar. Viktigare för mig när det gäller ägarlägenheter, än vid brf, är att det är ordentligt 
ljudisolerat så 
att jag eller andra inte störs vid fester, barnskrik, hundar osv osv. 
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I en förening så har jag större tolerans för andra, när jag äger själv vill jag inte behöva visa samma hänsyn och förväntar mig 
större frihet. 
Jag har inte funderat så mycket vad beträffar ägarlägenheter och har därför inga synpunkter eller kommentarer. 
Nej, hade ingen aning vad det stod för, utan svarade fel på ägandet, när det gäller min villa 
fanns inga alternativ till villa Bostadsrätt eller vad? 
Det är ett mycket intressant och bra sätt att upplåta ett boende på. På sikt tycker jag starkt att man ska få låta det ske även för 
ombildningssyfte, 
från hyresrätt till ägarlägenhet. Idag krävs det ju en tillbyggnad, eller vid en lokal som ej varit bostad de senaste 8 åren. Varför 
detta hinder? 
Valfrihet är ju människans signum till utveckling och trivsel. Det är något som jag tycker skall förbättras i kriterierna för 
ägarlägenheter. 
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Inga kommentarer 
Nej 
Det är viktigt att fastighetens gemensamma angelägenheter såsom stammar, fasad etc har gemensam ekonomisk avsättning. 
Så länge man inte kan ta ut marknadsmässiga hyror på en ägarlägenhet så är det inte intressant att köpa en ägarlägenhet för 
mig. OM 
marknadsregleringen tas bor tblir det däremot högaktuellt! 
jag har ej hört så mycket om detta ,så mina uppgifter ska man nog ej lägga så stor vikt vid.. 
Mvh jocke 
Nej! 
Ägarlägenheter för 55+ vore utmärkt! 
Jag anser att man är beroende av grannarna även i en ägarlägenhet eftersom man har gemensamt ansvar för ytan utanför den 
egna bostaden. 
Det känns dessutom viktigt att veta vilka grannar man har. 
Det enda som är synd är att det endast gäller nyproduktion. Dessa kan bli för dyr, men det kan även bli så att de "slår ut" 
bostadsrätten. 
Byggherrren kan även låta bli att sälja för att istället hyra ut och på så sätt trissa upp priserna. 
Om man har det bra ställt är det här ett jätte alternativ!!! 
Veidekke SUGER. Skulle ALDRIG ALDRIG köpa ens en skruv av de. Alla på Bergaliden projektet spyr på Veidekke. 
FYFAAAAANNN!!!! 
Jag är inte helt införstådd med begreppet ägarlägenhet. Iom att det inte finns någon brf så måste väl huset i sig förvaltas av 
någon. Vem tar 
hand 
om alla gemensamma ytor? Kan man egentligen likställa med ett hyreshus där man köper själva lägenheten av värden? Finns 
det då någon 
slags hyra för själva förvaltningen? 
Jag vill köpa i en bra tillfälle och sedan mina barn flytta i när de blir vuxen! 
Jag tror att du ska fråga detta också! 
T.ex. vill du köpa lägenheten till dina barn? 
Lycka till 
MVH 
skall bli spännande att se hur dessa frågor skall kopplas till just ägarlägenhetenra. 
Nej 
Gällande följande fråga: "Är du beredd att betala ett högre förvärvspris för en bostad och på så sätt få en lägre månadsavgift?" 
Svår balansgång - Självklart är jag beredd att betala högre pris om själva avgiften/hyran blir lägre. Problemet är dock att idag så 
är både BR 
priser samt avgifter relativt höga jämförelsevis med ägarlägenheter internationellt sett. Tex så har min far lägenhet utanför 
Milano som han 
köpte på ritningen för ca 1,2 Mkr (90kvm). Han betalar runt 15000 kr per år i avgifter för sk. förvaltning av gemensamma 
utrymmen. Vidare så 
tror jag det är så att man inte betalar någon reavinst vid försäljning av förstagångslägenhet. Flera saker spelar som sagt in vid 
prissättning. 
Sverige är ett litet land och Stockholm en liten stad internationellt sett. Prissättningen är långt ifrån motiverad. Framförallt vad 
gäller avgiftsdelen 
på bostadsrätter. Om Veidekke kan matcha en lika låg prissättning av avgift som internationellt så har de ett vettigt case. 
Är intresserad av att veta mer om utvecklingen av detta. Kontakta gärna mig. Hälsningar, Emanuel Bucchieri 
(emanuel.bucchieri@seb.se) 
Nej 
Låter som om detta är något i första hand för folk som har (för) mycket pengar. Frågorna var inte direkt värderingsfria. 
Nej 
Det är viktigt att kunna bestämma själv angående exempelvis uthyrning av sin bostad. 
Allt är inte bra, vad gör man med en ägare som missköter lägenheten, som stör grannar. Det bästa är trots allt att räntorna är 
avdragsgilla till 
skillnad ifrån BRFs räntor. Å andra sidan har en bostadsrättsförening en möjlighet att förhandla till sig en riktigt bra ränterabatt 
eftersom lånet är 
så stort. 
Varför skall bruksvärdesprincipen gälla? Det gör den ju inte om du hyr ut din villa eller radhus? 
Svar på mina frågor beror på att jag trivs med bostadsrättssystemet och jag känner inget större intresse av att påverka mer än 
vad jag gör idag. 
Den dag jag skulle vilja påverka mer då söker jag mig till en post i styrelsen, t.ex. 
Principiellt tycker jag det är en bra idé och denna typ av ägande är utbrett i övriga Europa. Jag har bott i andra länder och där 
äganderätter är 
enda sättet att köpa lägenhet. När husen börjar bi gamla blir också fasader, tak och stammar eftersatta eftersom dessa på 
något sätt fortfarande 
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är gemensamma. Det är ingen som vill betala helt enkelt. Bostadsrätter är bra på så vis att underhållet måste betalas vare sig 
man vill eller inte. 
En annan nackdel skulle kunna vara att utgångspriset blir väldigt högt och till och med mycket dyrare än motsvarande villa med 
tomt vilket gör 
äganderätten fruktansvärt oattraktiv. Vi bor i en liten lägenhet på 68 m2 och vi skulle inte kunna lösa ut den till äganderätt 
eftersom den då skulle 
kosta mer än 1,5 miljoner om man ska lösa ut andel av det gemensamma lånet. Alltså ett orimligt högt pris för en så liten 
lägenhet i en liten stad. 
Däremot är äganderätt en stor fördel om du har lite kapital för då får man ner den rörliga kostnaden väldigt mycket. Finns både 
för- och 
nackdelar men visst skulle man vilja prova på det. Jag skulle kunna skriva mer men misstänker att du inte har hur mycket 
utrymme som helst 
för denna typen av utvikningar. 
tycker att man ska äga en lägenhet som en villa - inga månadsavgifter. för övrigt är inte intresserad av att bo i en lägenhet 
Bra att kunna äga lägenheten själv, hyra ut om man vill. Jag bor på Gotland i ett hus och jobbar på fastlandet. Skulle gärna 
kunna tänka mig att 
ha en ägarlägenhet som jag kan bestämma över. 
Ser fram emot ett positivt beslut om inrättande av ägerlägenheter. 
Jag är mycket intresserad av ägarlägenhet. 
Min uppväxttid är irrelevant. 
Viktigt att möjligheten införs, så vi får fler och mer varierande boendeformer även i Sverige. 
Frågan att dela fastighet med andra omfattar andra viktiga delar= socioekonomisk, kulturella mm som påverkar minst lika 
mycket som 
ekonomiska förutsättningar den boendekvaliteten som man vill ha. Trista och oengagerade grannar kan du aldrig köpa dig fri 
från! 
vet inte tillräckligt om vad det innebär, det som är lite skrämmande är om kappitalstarka personer köper upp lägenheter för att 
sedan kunna ta ut 
marknadsmässiga hyror som en kapitalinvestering, vilket jag tror ökar segregeringen och blir till ett problem framförallt för 
personer som ska 
skaffa sitt första boende 
Jag tycker att det är bättre att satsa på kooperativa hyresrätter 
Trots allt tveksam då det är ytterst svårt att komma överens om ansvar för gemensamma ytor, skötsel, underhåll och att man 
riskerar "drabbas" 
av tveksamma grannar, kanske tom kriminella människor som vill tvätta pengar. 
Fördelen som jag ser den ör till största delen att jag med eget arbete kan få ner priset på bostaden. 
Förstår ej frågan "Geografiskt läge" 
-"- "Att bo i ett nybyggt flerbostadshus" - beror helt på VAR huset byggs! 
Sverige har inte någon erfarenhet av ägarlägenheter. Vår modell med bostadsrätt är ett beprövat system som visat sig vara en 
trygg och säker 
boendeform för som dessutom visat sig vara en bra investering, för flertalet. 
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nej 
Jag förstår helt enkelt inte skillnaden på bostadsrätt och ägarrätt. Borde kanske förklaras ännu tydligare. 
Tycker att det är ettintressant sätt att äga sitt boende på¨med tankte på att det fungerar så på många andra ställen i världen. 
nej 
Vet så liten om den. 
Det är mer önskvärt att äga och bo i en radhus,om inte en villa. 
Jag vet inte tillräckligt mycket om det för att ha några synpunkter. Just nu är jag mycket nöjd med min hyresrätt och är inte 
intresserad av köp av 
lägenhet i någon form. 
Tror att flera problem kan uppstå med ägarlägenheter. 
Ägarlägenheter finns i ett byggnad som måste underhållas, teknisk försörjning, fasader, tak etc. Detta kräver ansvarstagande 
ägare med 
ekonomiska resurser. Argumenten om totalt oberoende av grannar kan inte stämma. Inte heller är argumentet att man fritt kan 
hyra ut sin 
ägarlägenhet helt övertygande, om "alla" hyr ut. Vem tar då ansvar och ser till ägarnas intressen? Vad beträffar geografiskt läge 
och nybyggt 
hus har det inte med upplåtelseformen att göra. Min bild är att ägarlgh är bäst för dem som vill få ut så mycket som möjligt 
ekonomiskt av sin 
lägenhet och strunta i helheten. 
Jag känner bara till begreppet, men är inte insatt i juridiken eller hur det fungerar i praktiken. Jag tycker inte om spekulation i 
bostäder och ser 
en risk för det i detta fall. Råkapitalismen brer ut sig på alla områden, är jag rädd. 
Det som skulle göra mig tveksam är osäkerheten kring störande grannar. Vad kan man göra om en granne misssköter sig och 
alla andra 
drabbas av det? Hur reglerar man driften av fastigheten? Sätter man av en summa i form av avgift för att underhålla 
fastighetens gemensamma 
ytor? Enkelt uttryckt...vem betalar om hissen går sönder? osv 
Hur blir samfällighetsföreningen av med en äganderättsinnehavare som missköter sitt boende så att det påverkar kringboende 
och även värdet 
på bostäder i byggnaden/området? 
Generellt är inte jag rätt målgrupp, då vi som h ushåll är intresserade av att köpa hus. 
Borde införas i Sverige snarast möjligt! 
There should still be a cooperative that runs the common maintainance.The buildings should be protected from individual 
influences (renovation 
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that might affect the appeaarance of the building - as for example changages in the facade). 
Lycka till med C-uppsatsen! Var ´publiceras resultatet? 
Ingen komentar tack och lyka till 
det är komplicerat att bli av med en olämplig ägare och dennes hyresgäst. Egentligen ingen vinning med ägar lägenhet. 
Kapitalkostnaden totalt 
sätt samt maintenance är densamma i bägge fallen, undantaget rot avdrag, Har en ägarlägenhet i thailand. Så ägandet är inget 
mervärde, 
Känns otryggt om boende kan hyra ut hur som helst och till vem som helst. Troligen svårare att få hyresgäster att delta aktivt för 
att få ett 
billigare och trevligare boende 
Är inte intresserad av lägenheter överhuvudtaget. Är nog egentligen fel målgrupp att svara på dessa frågor. 
Lycka till med uppsatsen, jag skulle gärna vilja se resultaten av enkätundersökningen, och en sammanfattning på din forskning. 
Tycker det är en jättebra idé. 
tror att det kan vara till stor nackdel då det redan i en bostadsrättförning finns folk som inte tar ansvar för gemensamma 
utrymmer och med 
ägarlägenheter kan detta eskalera. 
Samt även att vi kan få hus där den boende struntar i att ta hänsyn till sina grannar då de hyr genom sitt företag tex. 
Jag undrar på vilken prisnivå en ägarlägenhet skulle ligga i jämförelse med en bostadsrätts-lägenhet 
Om fastighetsavgiften för ägarlägenheter skall beräknas som för småhus, istället som för flerbostadshus kommer detta att få 
negativa effekter för 
ägarlägenheterna. 
Det finns säkert fler frågetecken att reda ut innan man slår till. 
lägenheter är alldeles för dyra i förhållande till villapriser 
Fräsch lägenhet med bra läge och sjönära är nyckelkriterier. 
vi bor i villa 
Det som är fördelar för den enskilde ägaren kan lätt bli nackdelar för grannen? Det finns ju trots allt en viss social kontroll 
genom en 
bostadsrättsförening. Om grannen fritt kan hyra ut hursomhelst kan ju jag/mitt boende påverkas negativt. Det skulle göra mig 
tveksam. 
Tycker det varkar bra just för att man är friare vad gäller uthyrning etc än när man äger en bostadsrätt. 
Ägande/köp av lägenheten bör innebära lägre = mer överkomligare hyror än jag sett på era tidigare byggobjekt. Det är ju inte 
Stockholms 
innerstad / Östermalm jag köper era lägenhetr i. 
Jag ser problem med gemensamhetsytor.Trapphus o.d. 
Störiga grannar. 
Bostadsrättsformen bygger på gemenskap. Det går inte att bo i en bostadsrättsförening utan att samarbeta om det 
gemenasamma. 
Ägarlägenhet 
ger möjlighet att hyra ut och kommer då att leda till att ett antal lägenheter i samfällighetsföreningen kommer att ägas av 
personer som inte ska 
bo utan i stället placera sina pengar. Intresset för det gemensamma bör därmed bli mycket lågt. Dessutom kräver 
ägarlägenheten att man 
betalar 
en lagfartsavgift vid tillträde. 
Jag ser faktiskt inte hur det ska fungera. 
Jag skulle tänka mig att köpa och hyra ut en lägenhet som om några år kommer attt användas av min dotter. Att äga och kunna 
göra 
förändringar 
utan att be om lov är värdefullt. Dock är det risk att det spårar ur. En vattenskada hos en granne som har "byggt själv" en del av 
lägenheten kan 
orsaka mycket problem för mig. En granne som är starkt stärande kan inte heller skrämmas med att vräkas eftersom ingen kan 
göra det längre. 
Nackdelen med att äga själv är också att man inte får lika förmånliga räntor som i en borättsförening. 
Det finns en bekvämlighetsfaktor med att bo i borätt också, om man nu endast vill bo där. jag har det bekvämt idag med att bo i 
en borätt. Det 
har 
hittills inte hänt att någon granne inte kunnat betala sin avgift. föreningen kan bestämma sig för att vräka en sådan person 
också. 
En nackdel också är att det krävs en större insats vilket kan försvåre möjligheten att förvärva drömlägenheten. 
Så det är väl både för och nackdelar. 
Att bygga ett hus är väl lika dyrt eller billigt oberoende av boendeform men hur är det att låna? Får man förmånligare lånevillkor, 
bolånevillkor? 
Att kunna behålla en förening för ägarlägenheter som sköter området, ungefär som man gör i radhusområdet. 
Risken är att bostäder blir i ännu högre grad spekulationsobjekt. Det framförs nu som en stor fördel jämfört med borätt!! Det är 
absolut inte bra i 
storstadsregionerna!! 
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Hur beskattas lägenheten? Schablonintäkt? 
Negativt: Kostnader för lagfart, stämpelskatt. 
vet ej tillrackligt mycket om agarlagenheter....ar bosatt utomlands och ar intresserad av att kopa bostad da vi ar pa vag att flytta 
tillbaka till 
sverige fran NY. 
tror att mina svar i denna enkat ej ar nagot att ga efter....forsokte i alla fall.....lycka till. 
Nej 



 76 

Som pensionär i en storstad (Sthlm) är det geogra-fiska läget och komunikationerna i allt överskuggande upplåtelseform av 
bostaden. 
Verkar bra om man vill placera pengar utan att behöva boende, till exempel för barnen när de blir vuxna, men verkar å andra 
sidan dumt om det 
leder till bostadspekulation, oseriösa hyresvärdar och ett osäkert boende för hyresgästerna. Viktigast är att det byggs mera och 
att 
boendekostnaderna går ner. Dyra bostadsrätter/ägarrätter och spekulationer gagnar ingen. Bygg mera hyresrätter! 
Vad ska dom vara bra för? 
Debatten har varit lågmäld 
Jag tycker att det är en dålig upplåtelseform som kan leda till att husets förvaltning eftersätts. Eftersom den innebär att det är 
möjligt att äga 
lägenheten utan att själv bo i den blir omhändertagandet av huset sämre. 
De tre viktigaste sakerna för köp av bostad. 
1. Läge 
2. Läge 
3. Läge 
Location, Location, Location 
En viktig fråga är hur de gemensamma åtgärder som trots allt kommer att dyka upp ska hanteras. T ex fasadåtgärder och 
stambyten. 
Om grannen är ett "rötägg" är hans starkare besittningsskydd en nackdel för mig (= svårare att bli av med en störande granne) 
Detta är något av önsketänkande som kanske skulle vara svårt att förverkliga till alla delar, men jag ser fram emot lagändringen. 
Nackdel om grannarna hyr ut till stökiga personer. 
Det är ett så pass nytt begrepp i Sverige att det är svårt att ha några exakta åsikter. Huvudsaken är att man har ett större 
inflytande över 
lägenheten än i en hyreslägenhet. 
Tycker att beslutet att bara sälja ägarlägenheter i nybyggda hus. ( 10 år )Vi andra som väntar på att få köpa där man sagt nej i 
från 
hyresvärden,, ett dåligt beslut! 
Man kommer ju ej ifrån vissa gemensamma utgifter för gemensamma lokaler, t.ex. trapphus, sopprum, förvaringsutrymmen för 
barnvagnar och 
cyklar samt andra aktivitetslokaler. Skötsel av tomtmark runt fastigheten. 
Mycket intressant upplägg ! 
I hela Europa finns bara äganderätt nästan. 
Bostadsrätt är inte den bästa boendeformen,kanske för 50 år sedan har den funkat bättre,men att man köper bara på rätten att 
bo där för flera 
millioner är inte lämpligt. 
Synd att ingen annan märkte det tidigare.<Lycka till med Din undersökning. 
Tack för förfrågan. 
Vänliga hälsningar 
Melinda 
Ägarlägenheter är en bra idé men samtidigt kan det bli så att ägaren hyr ut sina lägenheter till visa hyresgäster. alltså får inte 
alla en chans att få 
en lägenhet i vissa områder. 
Hur ägs och sköts gemensamma ytor inomhus och utomhus? Som gemensamhetsanläggning som administreras av en 
samfällighetsförening? 
Nej 
Jag tror att ägarlägenheter kommer att göra det svårare för människor utan stort kapital att hitta boende, särskilt i städer. Är inte 
för 
ägarlägenheter. 
byggs med låg standard 
Det är viktigt att vi på ngt sätt bevakar att fastigheterna får det underhåll de behöver. Jämför vi våra fastigheter (brf) med de i 
utlandet (ägar) så 
är generellt sett våra betydligt bättre underhållna, t ex betr fasad, trapphus, rör (färre vattenläckage som ej åtgärdas). 
Kan bli problem med jobbiga hyresgäster. Vet inte hur det fungerar med besittningsrätt. 
Inte mer än att jag tycker att det är bra med mer valfrihet/former i boendet. 
Lycka till med studierna. 
! 
Eventuella problem med grannar som inte skötersig måste få en svensl lösning. 
hur hanteras och bestämms gemensamt underhåll och gemensamma åtgärder? 
Ex jag vill sätta upp videoporttelefon i porten, eller kanske leveransboxar med ex kylskåp men inte andra. 
Jag trivs bara med hyreslägenhet och ser ingen anledning att köpa mitt boende. Jag skulle inte heller ha råd till det med tanke 
på att jag har en 
stor lägenhet. 
Jag tycker att flera av frågorna var för positvit inriktade mot ägarlägenheter och gav en negativ klang åt bostadsrättformen. 
Frågorna i detta 
formulär är inte på något sätt neutrala. I och med att frågorna är väldigt ledande anser jag att de inte ger ett rättvist resultat. 
Många av frågorna 
handlar om att folk faktiskt ska tjäna pengar på att köpa en dessa lägenheter och inte bara ha någonstans att bo. 
Det är bra med ägarlägenheter. Man känner att man verkligen äger sin bostad. 
Nej, 
men det finns också i alla flerfamiljshus gemensamma utrymmen mm som det måste finnas ett klart definierat regelverk för som 
inte får 
glömmas. Det är inte helt korrekt att jämföra med att bo i villa.... 
Hur kommer införandet av ägarlägenheter påverka priset på nuvarande bostadsrätter? 
Att själv råda över mitt boende/investering. 
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Hur kan man med säkerhet säga att man t ex. får ett ekonomiskt tryggare boende jämfört med att bo i bostadsrätt? Vem har 
dragit den 
slutsatsen 
och utifrån vilka fakta? Det framgår inte/hänvisning saknas i enkäten. 
jag önskar att det byggs "seniorlägenheter" 
vet inte så mycket om ägar lägenheter så det är väldigt svårt att svara, mycket frågetecken, men det låter klart intressant och 
det beror på priset. 
Det är lättare att svara på frågorna om man vet priset. 
Om äganderätter blir för "dyra" att köpa (nyproducerade bostadsrätter är idag redan svårsålda), tror jag att ni får svårt att sälja 
även 
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äganderätter, då bankerna, politikerna och analytekerna spår en lång finanskris fram till år 2011. Därmed blir det svårare för folk 
att få igenom 
lån för en äganderätt eftersom du i dagens läge bör ha en högre kontantinsats jämfört med för några år sedan då du köpte en br. 
Blir 
äganderätter 
allt för dyra att köpa jämfört med en br, blir köparna färre, eftersom bankerna har hårdare utlåningskrav samt högre krav på 
kontantinsatser idag. 
Jag anser också att det är viktigt hur man reglerar ansvaret för gemensamma anläggningar inom en fastighet med 
ägarlägenheter t.ex skötsel av 
grönytor, städning av gemensamma utrymmen, tvättstuga mm. 
Dessutom, planera alltid för ordentliga garage, gärna under fastigheten. Idag ser man många dåliga lösningar på 
parkeringsfrågan, inte minst 
hos Veidekke, där man till varje pris vill få ut så många lägenheter som möjligt på bekostnad av parkeringplatser och övriga 
utrymmen. Kunder 
som är beredda att satsa på en ägarlägenhet kommer att ha höga krav och förväntningar och är sannolikt beredda att betala 
därför. Alltså: bygg 
med måtta och därtill snygga hus, inga fågelholkar som tycks vara sista modet hos dagens arkitekter. 
För mig är det bara positivt. 
Jag tycker det är viktigt att ha inflytande över sitt eget boende.Hoppas att detta kommer införas i Sverige. Det har fungerat i 
Norge :-) 
Lycka till med examensarbetet. 
Viktig faktor är också hur den gemensamma fonden för städning och underhåll av fastigheten och uterum är utformad. 
Nej 
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8.3 Gamma, uträkning 
 
Attityd Inkomst         

 Låg Medel Hög   Låg Medel Hög  

Ja 66 103 72  Ja 175 236 164  

Ja,kanske 109 133 92  Nej 25 46 29  

Nej 25 46 29       

          

          

Gamma 0,020997    Gamma -0,06464    

          

Ns 46195    Ns 17544    

G 10000    D 10000    

D 19075    E 7544    

H 7544         

E 9576         

          

Nd 44295    Nd 19969    

I 11919    F 11919    

F 15548    E 8050    

H 8050         

E 8778         
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