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Abstract
Condominiums are the latest legislated form for the right to own and use apartments
in the Swedish property market. A condominium is a three-dimensional property,
which is limited both horizontally and vertically. The condominiums entails an
individual ownership of an apartment in an apartment building, which can be
compared to any other ownership of a private house.
The aim of this thesis is to investigate the preferences that form the basis for the
purchase of condominiums in Sweden. In this thesis the tenant ownership will also
be studied and analyzed. This to clarify the differences between the different forms
of ownership.
This study is primarily based on a quantitative survey. The condominium registry
has been used as the basis for this survey. It has been formed 944 condominiums in
40 different municipalities in Sweden since the law came into force in May 2009.
Based on the registry, legally owners has been identified. 111 questionnaires have
been posted to condominium owners, with questions regarding which preferences
triggers the purchase of a condominium. Totally 93 answers of the questionnaire
were received, which representing a response frequency of 84 %.
The thesis shows that the major reason of preference for the condominiums are
primarily based on the ownership that occurs, which also is the main difference
between condominiums and tenant ownership. Many condominiums have been built
in excellent geographical locations, which is a major factor for the purchase. Owners
of condominiums are mostly older than 35 years. The majority are married and have
no children at home. Most of the owners have lived in a small private house earlier
in life, which made the purchase of the condominiums easy because they wanted a
similar housing.

Keywords: Preferences, buyers, condominiums and ownership

Sammanfattning
Ägarlägenheten är den senaste lagstiftade upplåtelseformen i Sverige. En
ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som är avgränsad både horisontellt och
vertikalt. Ägarlägenheten medför enskilt ägande av en lägenhet i ett flerbostadshus i
liknelse med ägande av ett småhus.

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka preferenser som ligger till grund
för köpet av ägarlägenheter i Sverige. I studien kommer även lägenhetsformen
bostadsrätt att studeras och analyseras. Detta för att belysa och förtydliga skillnader
och likheterna mellan bostadsformerna.
Studien

grundar

sig

främst

på

en

kvantitativ

enkätundersökning.

Där

ägarlägenhetsregistret har används som grund för enkätundersökningen. Det har
bildats 944 ägarlägenheter i 40 olika kommuner i Sverige sedan lagstiftningen
trädde ikraft i maj 2009. Utifrån registret har sedan lagfarna ägare identifierats och
till dem har 111 frågeenkäter beträffande preferenser vid köpet av ägarlägenheter
postats ut. Totalt inkom 93 svar på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 84
%.

Valet av ägarlägenhet beror främst på rätten att äga, den så kallade äganderätten,
vilket även är den största skillnaden mellan ägarlägenhet och bostadsrätt. Det goda
geografiska läget där många ägarlägenheter har byggts var också en viktig faktor vid
köpet. Ägare av ägarlägenheter är till största delen äldre än 35 år. Majoriteten är
gifta och har inga hemmavarande barn. Det flesta har bott i ett småhus tidigare i
livet. Vilket gjorde valet av ägarlägenhet enkelt då de ville ha ett liknande boende.
Nyckelord: preferenser, köpare, ägarlägenhetsfastighet och äganderätt
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1. Inledning
Nedan kommer mina förutsättningar för uppsatsen att presenteras samt syftet med
studien. Frågeställningar och deras tydliga avgränsningar kommer också att
presenteras, även information om hur arbetet kommer disponeras.

1.1 Bakgrund
I Sverige har det under en längre tid endast förekommit tre olika former av
nyttjanderätt på bostadsmarknaden. Dessa är bostadsrätt, hyresrätt och kooperativ
hyresrätt. I samband med införandet av ägarlägenhetsfastigheter (ägarlägenhet)
möjliggjordes en fjärde upplåtelseform vilken medför en äganderätt av lägenhet som
är likvärdigt med ägandet av ett småhus. Ägarlägenheten är en lägenhet i ett
flerbostadshus (Grauers, 2010). De tre boendeformerna med nyttjanderätt och
ägarlägenhetens äganderätt är för många svåra att förstå när det gäller skillnader
och innebörd (SOU 2002:21).

Att äga sin lägenhet har varit möjligt i Europa sedan 1950-talet. Som ägare har man
rätt att bruka och disponera lägenheten efter sitt eget tycke. Ägaren erhåller även en
säkerhet som denne inte kan bli ifrån tagen (Paulsson, 2013). I våra Nordiska
grannländer främst Norge och Danmark, är ägarlägenheter etablerade på
marknaden sedan många år och är en attraktiv boendeform (www.lantmateriet.se). I
maj 2009 infördes lagstiftning beträffande ägarlägenhetsfastigheter (ägarlägenhet)
även i Sverige. En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som både är
avgränsad

vertikalt

och

horisontellt.

Ägarlägenheten

är

endast

till

för

bostadsändamål och innehas av ett direktägande, vilket kan jämföras med ett
småhus. Lantmäteriets uppgift är att fastighetsbilda för dessa ägarlägenheter och
gemensamhetsanläggningar (Prop. 2008/09:91).

Lagstiftningen om ägarlägenheter har nu funnits i sex år. På bostadsmarknaden
anses bostadsrätten vara ägarlägenhetens främsta konkurrent (SOU 2014:33).
Bostadsrätten

medför

dock

endast

en

nyttjanderätt

av

lägenhet,

där
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bostadsrättsinnehavaren måste vara medlem i bostadsrättsföreningen för att ha
rätten att nyttja lägenheten (Grauers, 2010).

I SOUn (2002:21) sades att införandet av ägarlägenheter skulle öka valfriheten på
den svenska bostadsmarknaden och nya möjligheter skulle utvecklas för den
svenska landskapsbilden. Rosen & Walks (2013) beskriver att bildandet av
ägarlägenheter har lett till en ökad tillväxt av hushåll i storstädernas centrala delar. I
samband med införandet av ägarlägenheter hade regeringen i Sverige som mål att
inom de fem första åren bilda 5000 nya ägarlägenheter. Detta mål har inte uppfyllts
då

det

idag

endast

finns

944

registrerade

ägarlägenheter

i

Sverige

(www.lantmateriet.se). Detta beror enligt Fastighetsägarna (2013) på den finanskris
som uppdagades i Sverige vid införandet av ägarlägenheterna.

Med hjälp av bakgrundsfaktan som är insamlad om de olika boendeformerna
kommer undersökningen främst att belysa ägarlägenheter. Den kommer även
undersöka varför man väljer en ägarlägenhet och inte en bostadsrätt, samt vad som i
huvudsak skiljer dem åt?

1.2 Syfte och Frågeställning
Syftet med examensarbetet är i första hand att undersöka vilka preferenser som
ligger till grund för köp av ägarlägenheter i Sverige samt öka förståelsen för hur det
upplevs att bo och leva i denna boendeform.

I undersökningen kommer även

personliga uppgifter av köparna att vara av intresse för att få en klarare bild av om
familjesituationen kan vägas in i preferenserna för köpet.

För att få bättre inblick av ägarlägenheten och dess innebörd kommer en jämförelse
att göras med bostadsrätten. Dessa kommer att jämföras utifrån ekonomiska och
juridiska aspekter så som skattereduktion, uthyrning, gemensamma utrymmen och
förfoganderätten.

För att kunna koppla ihop köparens preferenser och få ett vidare perspektiv på
studien, kommer arbetet innehålla en kartläggning för att kunna redovisa var
ägarlägenheter har byggts.
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Det är flera faktorer som påverkar köparens handlande och vilka beslut dem tar. Hur
dessa faktorer ser ut i en köpprocess kommer att presenteras.
Frågeställningarna som studien baseras på är:


Vad är det för ekonomiska skillnader mellan ägarlägenhet och bostadsrätt?



Vad är det för juridiska skillnader mellan ägarlägenhet och bostadsrätt?



Vilka preferenser ligger till grund för köp av ägarlägenhetsfastigheter?

Genom att få en förståelse hur ägarlägenheter tas emot av marknaden och de
medverkande i undersökningen finns vinster att göra ur ett konsumentperspektiv.
Förutom att den är viktigt för samhällsnyttan ökar det rättsäkerheten och
effektiviteten i utvecklingen av nya ägarlägenheter.

1.3 Avgränsning
I frågeställningen gällande köpet av ägarlägenheter kommer denna endast studeras
utifrån köparens perspektiv och inte beröra vad säljare och exploatörer anser.
Studien kommer även att avgränsas till att endast beröra två av det fyra olika
upplåtelseformerna på den svenska bostadsmarknaden, bostadsrätter och
ägarlägenheter. Det beror framförallt på att ägarlägenheter anses främst konkurrera
mot bostadsrätten (SOU 2014:33).

1.4 Tidigare Forskning
En granskning av tidigare forskning inom ämnet ägarlägenheter har utförts.
Granskningen utgick från sökningar i DIVA-portalen.org. I DIVA-portalen finns
publicerade examensarbeten från de flesta högskolor och universitet i Sverige.
Lunds universitet har däremot ett eget digitalt bibliotek där även sökningar har
utförts. Lantmäteriet har även en hemsida där det publiceras avslutade
examensarbeten. Det framkom ett flertal tidigare studier inom detta ämnesområde,
dessa har tagits i beaktning vid utförande av detta examensarbete.

Hultman & Hallman (2013) utreder i sitt examensarbete varför inte ägarlägenheter
har slagit igenom på den svenska bostadsmarknaden jämfört med våra nordiska
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grannländer Norge och Danmark. Författarna belyser även vilka fördelar och
nackdelar det finns med ägarlägenhet i jämförelse med bostadsrätt respektive
hyresrätt.

Fornander (2009) skrev sitt examensarbete när lagstiftningen angående
ägarlägenheter precis reglerats i Sverige. Syftet var att göra en undersökning för ett
byggföretag, vad dess kunder anser är viktiga faktorer vid ett framtida köp av
ägarlägenheter. Resultatet skulle sedan finnas som underlag för företagets byggande
och senare tilltänkta försäljningar av ägarlägenheterna.

Persson & Rasmusson (2012) förklarar och analyserar utvecklingen av
ägarlägenheter på den svenska bostadsmarknaden. Författarna har även gjort
intervjuer med exploatörer, banker och försäkringsbolag för att få deras uppfattning
om boendeformen.

1.5 Disposition
Studiens första kapitel kommer bestå av ett teorikapitel som beskriver de två olika
upplåtelseformerna ägarlägenhet och bostadsrätt. Sedan kommer en metoddel som
beskriver tillvägagångsättet för undersökningen, även hur frågeställningarna har
besvarats. Studiens tredje kapitel presenterar och visar en analys av resultatet på
frågeställningarna. Det sista kapitlet består av en diskussion och en slutsats som
innehåller författarens egen analys och reflektion, samt litteratur och tidigare
forskning som har studerats utifrån resultatets men också studiens tillförlitlighet.
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2. Teori
Nedan följer en studie av litteratur baserade på upplåtelseformerna ägarlägenhet och
bostadsrätt. Den teoridelen kommer främst att ta de juridiska och ekonomiska
aspekterna såsom innehavarens rättigheter och skyldigheter. Även ansvaret på
föreningen och hur förfoganderätten ser ut för ägarlägenhet och bostadsrätt kommer
belysas. En undersökning av köparens preferenser av ägarlägenheter kommer att
åskådliggöras teoretiskt utifrån vilka beteenden och faktorer som kan påverka köpet.

2.1 Ägarlägenhet
2.1.1 3D-fastighet
Det har sedan 2004 varit möjligt att bilda tredimensionella fastigheter (3Dfastighet). En 3D-fastighet är avgränsad i sin helhet både horisontellt och vertikalt.
Dessa är avsedda för byggnader eller annan anläggning såsom garage, broar, tunnlar
och även kontorsdelar som kan delas upp i olika fastigheter (Prop. 2002/03:116).
Paulsson & Paasch (2013) beskriver att det finns stora svårigheter i de juridiska
aspekterna med 3D fastigheter. De flesta länder har olika namn och typer på 3Dfastigheter, vilket leder till att det inte finns något gemensamt ramverk att rätta sig
efter. Efterfrågan av 3D- fastigheter har ändå varit stor i Sverige framförallt för
möjligheten att äga utrymme under marken och på olika avgränsande delar
(Paulsson, 2013). Införandet av 3D-fastigheter har lett till en utveckling för nya
ändamål i Sverige.

Framförallt för infrastrukturnätet med tunnelbanor och

järnvägar men även en ny ägandeform, ägarlägenheter infördes (Paulsson & Paasch,
2013).
2.1.2 Äganderätt
En ägarlägenhetsfastighet (ägarlägenhet) är en tredimensionell fastighet som
lagstiftades i Sverige maj 2009, och möjliggjorde ett enskilt ägande av en lägenhet i
ett flerbostadshus. Regler om ägarlägenheter finns i Fastighetsbildningslagen (SFS
1970:988). Ägarlägenheten får endast bildas om den ingår i en samlad enhet om
minst tre stycken lägenheter. Dessa är endast till för bostadsändamål och får inte
bildas för kontor. För att kunna utnyttja ägarlägenheten på ett ändamålsenligt sätt
ska den tillförsäkras de rättigheter som behövs. Det utrymme i fastigheten som ska
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omfatta ägarlägenheten får inte ha används till bostad under de senaste åtta åren,
det får alltså endast ske i ombyggnad, tillbyggnad eller nyproduktion.
Ägarlägenheten innehas med en äganderätt och kan jämställas med ett småhus
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).

Ägandet av ägarlägenheter i Sverige kan delas in i två grupper, direktägande- och
indirektägande.

Med direktägande menas att ägarlägenheten ägs enskilt och

resterande delar av byggnaden och marken ägs gemensamt. Indirektägande av
ägarlägenhet menas att byggnaden och marken ägs av alla ägare tillsammans och
den enskilde ägaren innehar endast en andel i den gemensamma egendomen. Till
vilken en exklusiv rätt innehas att utnyttja en specifik lägenhet i byggnaden
(Paulsson, 2007)

För att få en lättare uppfattning av ägarlägenhetens utformning visas en illustration,
se figur 1, som beskriver ett flerbostadshus som innefattar både ägarlägenheter och
3D-fastigheter på olika våningar.

A1

A4

A2

A3

A5

A6

3D-fastighet

A = Ägarlägenheter
Figur 1: Ägarlägenheter och 3D-fastigheter i ett flerbostadshus.
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Baserad på: Paulsson, 2013

2.1.3 Uthyrning
Det finns inga begränsningar vid uthyrning och ägaren kan fritt förfoga över vem
som ska hyra. Det krävs inget tillstånd från samfällighetsföreningen. Sedan den 1
februari 2013 ändrades lagstiftningen angående uthyrning av egen bostad (SFS
2012:978). Detta kan ses som ett undantag från hyreslagens regler 12 kapitlet JB
bland

annat

som

avser

hyressättningen.

Den

nya

lagen

innefattar

en kostnadsbaseradhyra som ska gälla för andra hands hyresgästen. Hyresgästen
blir förstahandshyresgäst och besittningsskyddet för hyresgästen är något
försvagad och kan avtalas bort i särskild överenskommelse (Prop. 2008/09:91).
2.1.4 Grannerättsliga förhållanden
Ägarlägenheter är självständiga fastigheter men för att få bildas ska de ingå i en
sammansatt enhet om minst tre stycken lägenheter. Detta medför att kringliggande
fastigheter inom flerbostadshuset kommer bli drabbade och stora olägenheter kan
uppkomma vid störning och vanvård (Prop. 2008/09:91).

Reglerna om störningar angående ägarlägenheter finns reglerade i 3 kapitalet
Jordabalken (SFS 1970:994), det är samma regler som gäller vid småhus. Enligt 1§
JB ”den som använder en fastighet skall ta skälig hänsyn till omgivningen”. Ägarna ska
med sundhet, ordning och skick inte utsätta boende i närheten för störningar som är
skadliga för hälsan och miljö. Ägaren har även ansvar för resterande boende i
hushållet,

besökare

och

andra

personer

kopplade

till

lägenheten.

Samfällighetsföreningens stadgar reglerar skyldigheter och rättigheter som gäller
för varje medlem. Innehavaren kan aldrig tvingas flytta om olägenheter
förekommer, det finns ett starkt besittningsskydd precis som i andra fastigheter.
Den drabbade kan föra talan via domstol som kan ålägga den störande vite.

Vid vanvård av ägarlägenheten kan ägaren bli ersättningsskyldig till drabbade
grannar. Ägaren ska även åtgärda för de olägenheter som uppkommit för det
berörda (Prop. 2008/09:91).
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2.1.5 Skattesituation
Ägarlägenheten ska jämställas med ett småhus och ska därmed registreras som
självständiga fastigheter i fastighetsregistret (Paulsson, 2007). Fastighetsregistret
upplyser om hur marken är uppdelad och vem som är ägaren (Paulsson, 2013). För
ägarlägenheter gäller samma skatterättsliga regler som för fast egendom. Det är
Lantmäterimyndigheten (LM) som genom en förrättning bildar ägarlägenheter. Där
det uppkommer en förrättningskostnad vid bildandet av ägarlägenheten. Denna
kostnad

betalas

av

sakägaren

enligt

Förordning

om

avgifter

vid

lantmäteriförrättningar (SFS 1995:1459). Varje ägarlägenhet ansvarar för sin egen
ekonomi, där kostnader som utgår är fastighetskatt på 0,75 % av taxeringsvärdet. En
stämpelskattavgift på 1,5 % tillkommer vid förvärvet av ägarlägenheten samt 2 %
för uttag av pantbrev. Dock är ägarlägenheter byggda år 2012 och senare
skattebefriade från fastighetsavgiften de första 15 åren. (www.skatteverket.se).
Dessa uppgifter tillhandahålls hos Lantmäteriets olika enheter fastighetstaxering,
inskrivning och fastighetsregistret.
2.1.6 Gemensamma utrymmen
Det ska i och med bildandet av ägarlägenheter även bildas en samfällighetsförening
som ska sköta de gemensamma anläggningarna. Det krävs en styrelse som ska i
enlighet med Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) sköta sina
åtaganden och upprätta stadgar. Varje lägenhet ska ha del i samfälligheten som
förvaltar samverkan mellan de gemensamma utrymmena för fastigheterna. Detta
sker genom bildandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt
Anläggningslagen (1973:1149).

Anläggningen skall vara gemensam för flera

fastigheter för att få inrättas och det krävs även att särskilda villkor är uppfylla
enligt AL 5-11§§. Gemensamhetsanläggningarna i byggnaden kan vara tvättstuga,
hiss, vatten- och avloppsledningar, ventilationsanläggningar, yttertak och fasader
(Julstad, 2011). Kostnader för drift och underhåll av de gemensamma utrymmena
fördelas mellan delägarna i föreningen. Det ska även finnas en underhållsfond för
samfälligheten för finansiering av underhåll och reparation på fastigheten (Grauers,
2010).
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2.2 Bostadsrätt
2.2.1 Bostadsrättförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta
lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus mot ersättning samt under
obegränsad tid och styrs enligt bestämmelserna i Bostadsrättslagen (SFS 1991:614).
Föreningen måste ha en styrelse som upprättar stadgar och en ekonomisk plan. Den
ekonomiska planen ska innehålla betydande upplysningar som ska ligga till grund
för föreningens verksamhet. Denna ska även registreras av Bolagsverket. Det är i
stadgarna som det regleras hur styrelsen ska sköta sina åtaganden samt vilka
intäkter som får tas in från medlemmarna. Bostadsrätten är den rätt i föreningen
som medlemmen har genom upplåtelsen enligt 1 kapitlet 3§ Bostadsrättslagen (SFS
1991:614). Det är föreningen som äger och förvaltar bostadsrätten och
bostadsrättsinnehavaren har endast nyttjanderätten på lägenheten och får en andel i
föreningen. Det krävs medlemskap i föreningen för att kunna utnyttja bostadsrätten.
Om föreningen nekar till medlemskap kan detta prövas av hyresnämnden som gör
en ny bedömning om denne ska antas som medlem eller inte (Grauers, 2010).
2.2.2 Nyttjanderätt
Upplåtelse av bostadsrätt sker vid första tillfället som lägenheten bildats. Detta sker
när

föreningen

upprättar

det

ursprungliga

avtalet

mellan

den

första

bostadsrättsinnehavaren och förening. Det ska även betalas en insats av de första
medlemmarna som blir bostadsrättsföreningens grundkapital.

Sedan sker

överlåtelser genom köp, byte eller gåva när bostadsrättsinnehavaren inte längre vill
ha bostadsrätten i sin besittning (Lunden & Bokelund Svensson, 2013). Förvärvaren
måste då ansöka om medlemskap och beviljas medlemskap i föreningen. Formkrav
som ska vara uppfyllda i överlåtelseavtalet är: avtalet ska vara skriftligt,
underskrivet av säljare och köpare, ange lägenhet som överlåtelsen avser och ange
pris enligt BRL 6:4. Eftersom bostadsrätten är en form av nyttjanderätt regleras
köpet och felansvaret enligt reglerna i Köplagen (SFS 1990:931) angående lös
egendom. Bostadsrätten får endast användas för det avsedda ändamålet som anges
i upplåtelseavtalet. Det kan vara för kontor- eller affärsverksamhet men det

9

vanligaste är att upplåtas för bostadsändamål (Grauers, 2010). Bostadsrätten är
något speciellt som endast Sverige har på bostadsmarknaden (Ruonavaara, 2005).

Bostadsrättsinnehavaren ska betala en insats för bostadsrätten samt årsavgifter. Vid
överlåtelse av bostadsrätten kan föreningen även ta ut en överlåtelseavgift,
pantsättningsavgift. För att föreningen ska ha möjlighet att ta ut avgifterna måste de
finnas angivna i stadgarna (Lunden & Bokelund Svensson, 2013).

En bostadsrätt är lös egendom och reglerna gällande fast egendom vid inteckning är
inte tillämpliga. Dock pantsätts bostadsrätten i stor uträckning som säkerhet för lån.
Pantsättningen

blir

giltig

när

föreningen

underrättas

(denuntiation)

om

pantsättning. När föreningen fått underrättelse är de skyldiga att notera detta i
lägenhetsförteckning. Styrelsen är även skyldig att underrätta panthavare om
betalnings dröjsmål från bostadsrättsinnehavaren. Brister föreningens åtagande kan
detta leda till skadestånd (Lunden & Bokelund Svensson, 2013).
2.2.3 Förvaltning
Föreningen har rätt att ta ut årsavgifter av varje lägenhet för att täcka den löpande
verksamheten. Årsavgiften fördelas oftast ut per månad och bestäms efter
lägenheternas storlek och kallas andelstal. Dessa ska täcka kostnader för räntor som
föreningen har, reparation, underhåll, uppvärmning, renhållning samt täcka en yttre
och inre reparationsfond (Lunden & Bokelund Svensson, 2013).

Det är ett delat underhållsansvar mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren
och detta avgörs i stadgarna. Bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar regleras i
BRL 7:12 där står det bland annat att egen lägenhet och mark enligt stadgarna ska
underhållas, löpande periodiskt underhåll, åtgärda skador i den egna lägenheten.
Bostadsrättsinnehavaren ska iaktta sundhet, ordning och gott skick i lägenheten.
(Victorin, Flodin & Hager, 2003) Om innehavaren missköter sina skyldigheter till
exempel att betala månadsavgift, hyra ut i andra hand utan tillåtelse, vanvård av
lägenhet eller föreningen nekas tillträde vid besiktning kan det leda till att
bostadsrättsinnehavaren förlorar sin rätt till bostadsrätten. Alla dessa allvarliga
kontraktsbrott regleras i föreningens stadgar (www.bostadsrattsagarna.se).

10

Föreningens ansvar är tvingade och regleras i BRL 7:12. Föreningen ska stå för
ansvar beträffande bland annat stamledningar, vattenledningsskada, brandskada,
ohyra och ventilation. Styrelsen ska även upprätta en underhållsplan vilken ska ge
en överblick om byggnadsskicket nuvarande status (Grauers, 2010).

Vid eventuella störningar har styrelsen en skyldighet att agera direkt vid kännedom
om

detta.

En

tillsägelse

ska

lämnas

genom

brev

till

den

störande

bostadsrätthavaren. Upphör inte störningarna efter tillsägelse kan detta leda till att
rätten till bostadsrätten går förlorad (Victorin, Flodin & Hager, 2008).
2.2.4 Uthyrning
Bostadsrättsinnehavaren kan inte fritt förfoga över bostadsrätten vid uthyrning. Det
finns två sätt att hyra ut sin bostadsrätt:

1. Del av lägenhet (partiell sublokation) kräver inte tillstånd av föreningen.
2. Hela lägenheten (total sublokation) kräver tillstånd av föreningen.
Uthyrning av del av lägenheten kräver inte tillstånd av föreningen då detta kan ses
som en inneboende till bostadsrättshavaren (Lunden & Bokelund Svensson, 2013).

Vid andrahands uthyrning av hela bostadsrätten krävs styrelsens godkännande
enligt BRL 7:10. Om bostadsrättsinnehavaren har skäl för andrahandsupplåtelse, ska
styrelsen godkänna detta enligt lagen om uthyrning av egen bostad (SFS 2012:978).
Dessa skäl kan till exempel vara militärtjänst, studier, sammanboende eller
utlandstjänst. Dock ska tillståndet begränsas till en viss tidsomfattning. Om
styrelsen skulle vägra samtycke kan detta prövas av hyresnämnden enligt BRL 7:11.
Hyrans

storlek

kan

parterna

fritt

komma

avtala

om.

Det

är

alltid

bostadsrättsinnehavaren som har ansvaret gentemot föreningen för förpliktelser
och skyldigheter. Detta betyder att om bostadsrättsinnehavaren hyr ut lägenheten
och om störning uppkommer, innebär det at det är bostadsrättsinnehavaren ansvar
och denne kan då förlora rätten till sin lägenhet (Lunden & Bokelund Svensson,
2013).
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Vid otillåten uthyrning i andra hand, utan tillåtelse från styrelsen detta kan leda till
att rätten till lägenheten förverkas. När föreningen får kännedom om uthyrningen
måste denna inom två månader skicka en skriftlig rättelse till medlemmen. Om detta
inte görs inom tidsfristen anses det som att föreningen godkänt uthyrningen.
Bostadsrättsinnehavaren kan vid rättelsen ansöka om tillåtelse för uthyrning i andra
hand eller meddela att uthyrningen upphör omedelbart (www.fastighetsagarna.se).
2.2.5 Gemensamma utrymmen
Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för underhåll för de gemensamma
utrymmena för bostadsrätterna. Dessa utrymmen är tvättstuga, förråd, uteplats,
trapphus, hiss och sträcker sig även till bostadslägenhetens ledningar, avlopp, tak
och väggar. Skulle bostadsrättföreningen brista i sina åtaganden för de
gemensamma utrymmena eller hindrar en ändamålsenlig användning så har den
enskilda bostadsrättsinnehavaren rätt till ersättning (Grauers, 2010).
2.2.6 Föreningens ekonomi
En bostadsrättförening har inget vinstsyfte, utan föreningen ska tillvarata
medlemmarnas ekonomiska intressen. Vid köpet av en bostadsrätt inträder
medlemmen som en delägare i bostadsrättföreningens skulder och tillgångar
(Grauers, 2010).

Det är medlemmarna som äger och förvaltar fastigheten tillsammans.
I årsredovisningen som utkommer en gång om året, ser man hur stora intäkter,
kostnader och lån som föreningen haft och hur dessa fördelas. En förening som har
låga driftkostnader, lån och ett bra periodisk underhåll leder till en låg
månadsavgift. Detta är ett gott tecken på att det är en förening med god ekonomi.
Det är styrelsen som har ansvaret för föreningens tillgångar och ser till att dessa
sköts på rätt sätt (Grauers, 2010).

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där alla medlemmarna
solidariskt tar ansvar för föreningens kostnader enligt Lagen om ekonomiska
föreningar (SFS 1987:667). Betalar inte bostadsrättsinnehavaren sina kostnader
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som framförallt är månadsavgiften, drabbar det hela föreningen. Det kan även leda
till att innehavaren förlorar sin rätt till lägenheten (Grauers, 2010).
2.2.7 Avskrivningar
Det finns två olika avskrivningsmetoder för bostadsrättsföreningar att använda sig
av vid årsredovisning: progressiv avskrivning och linjär avskrivning.
Ofta använder nyproducerade bostadsrätter sig av progressiv avskrivning, vilket
innebär att avskrivningen av byggnadens värde ökar efterhand. I början är
avskrivningen väldigt låg eller nästan obefintlig av fastighetens tekniska livslängd
och sedan blir den betydligt högre när fastigheten är äldre. Detta förfarande medför
en missledande bild av föreningens ekonomi och används för att hålla nere
månadskostnaderna för bostadsrättsinnehavare vid nyproduktion.

Linjär avskrivning innebär att fastigheten skrivs av med lika stora belopp varje år.
Det positiva med denna metod är att när fastigheten i framtiden behöver ett större
underhåll, har bostadsrättsföreningen byggt upp en underhållsfond som kommer att
täcka dessa kostnader (www.fastighetsagarna.se).
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2.3 Beteendeanalys i en köpprocess
Kotler, Armstrong och Parment (2013) beskriver att det finns olika beteenden som
styr hur vi människor påverkas och agerar i olika situationer som till exempel i en
köpprocess. Beteendet kan antingen kännetecknas av att vara ett rationellt beteende
vilket menas att konsumenten har tänkt igenom valet noggrant och även antas ha
kunskap om valet sen tidigare. Beslutet fattas oftast utifrån egna intressen.
Emotionellt beteende däremot kännetecknas som impulsivt, förändringar av beslut
sker snabbt och kan vara känslostyrt.
Beslut processen består utav fem steg:






Behovsuppkomst
Informationssökning
Utvärdering av alternativ
Köpbeslut
Efterköpsbeteende

Påverkan för besluttagandet kan komma från olika faktorer såsom sociala,
personliga, kulturella eller psykologiska. Reklam och marknadsföring är också två
faktorer som påverkar människor både medvetet och omedvetet. Det är viktigt att
säljaren förstår kundens behov för att kunna tillfredsställa denne enligt (Kotler,
Armstrong & Parment, 2013) kundtillfredsställelse.
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3. Metod
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för undersökningen att beskrivas. Hur
insamlingen av data gått till samt hur den har bearbetats för att få svar på
frågeställningarna. Metoden bygger främst på en enkätundersökning och sökningar i
ägarlägenhetsregistret.

3.1 Källkritik
Insamling av information kan ske genom primära- och sekundära källor. Den
primära källan är originalinformation som ges ut, det kan vara vetenskapliga
artiklar, avhandlingar, intervjuer och enkäter. En sekundär information är
information som återges utifrån den primära källan såsom läroböcker och
dagsartiklar. Den primära källan anses mer pålitlig och bör därför användas i
vetenskaplig forskning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).

3.2 Registersökning
Från Lantmäteriets Division Geodata erhölls data över alla bildade ägarlägenheter i
Sverige med aktualitetsdatum 2015-04-08. Registret har sedan legat till grund för
kartläggningen av var de byggts ägarlägenheter samt för att få fram de lagfarna
ägarna till lägenheterna. Totalt har det bildats 944 ägarlägenheter i 40 olika
kommuner i Sverige, se bilaga 3.

3.3 Kvantitativ metod
Enligt Yoshikawa, Weisner, Kalil och Way (2013) är det forskningsfrågan som
bestämmer och utvecklar valet av metod, antingen med en kvantitativ eller med
kvalitativ inriktning. De uttrycker även att en mix av metoderna skulle utveckla
forskningen och leda till mer trovärdighet i resultatet. Med en kvantitativ metod
menas en numerisk presentation av mätdata eller enkätdata. En kvalitativ metod är
insamling av data som representeras av ord, berättelser eller observationer.

Enligt Biggham (2010) bygger denna metod på att samla in data och presentera det
genom en statistisk modell. Att välja en kvantitativ metod hjälper till att kunna nå
ut till stora målgrupper och data är enklare att bearbeta, men denna kan även leda
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till ett högt bortfall av svar. Enligt Eliasson (2006) används den kvantitativa
metoden framförallt vid generaliseringar. Vid mer djupgående information är den
kvalitativa metoden att föredra.

En kvantitativ metod grundar sig enligt Trost (2012) på att besvara frågeställningar
som: hur ofta, hur många och hur vanligt? Den bygger främst på användning av
siffror och statistik. Redovisningen av den kvantitativa metoden sker oftast genom
diagram och tabeller.

I denna studie användes en kvantitativ undersökning till grund för att få svaret på
frågeställningen ”Vilka preferenser ligger till grund för köp av ägarlägenheter”. En
enkätundersökning användes som en del av den kvantitativa metoden.

Enkätundersökningar medför ett billigare insamlingssätt av data jämfört med
intervjuer. Efterarbetet är enklare, då kodning av frågeformuläret kan ske i tidigt
stadie, det krävs även mindre tid och resurser för att sammanställa data. Dock
medför enkäter ofta ett högre bortfall av svar och missförstånd kan uppkomma vid
tolkning av enkäterna (Eliasson, 2006).
3.3.1 Reliabilitet och validitet
En kvantitativ metod är en insamling av data där följande faktorer är viktiga att ta
hänsyn till (Eliasson, 2006).
•
•
•

Reliabilitet
Reproducerbarhet (vid upprepning nås samma resultat)
Validitet

Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Det är viktigt att en mätning är säker för alla
deltagande. Vid upprepning av mätningen ska denna kunna ge samma resultat men
under en annan tidpunkt (Trost, 2012). Enligt Patel & Davidsson (2003) avser
begreppet reliabilitet hur väl metoden har varit anpassat till för vad som skulle
studeras och vilka faktorer som påverkat resultatet.
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Eliasson (2010) menar också att tillförlitligheten speglar hur mätningen utförs och
hur noggrant den bearbetas. Viktigt är att lägga stor vikt vid data när det registreras,
så inget går förlorat eller kodas fel.

Validitet menas med en mätnings giltighet. För att få ett så bra resultat som möjligt,
krävs det att rätt instrument används vid mätningen. Det är viktigt att utforma
frågorna på rätt sätt och med rätt svarsalternativ så det mäter det resultat som
förväntas av studien (Trost, 2012).
3.3.2 Enkätundersökning
I utformningen av enkäter menar Trost (2012) att strukturerade frågor är bättre att
använda sig av än ostrukturerade. De ostrukturerade frågorna leder ofta till
problem, till exempel att respondenterna har olika förståelse för frågan och de leder
till att svaren inte får samma mening för alla deltagande. Öppna frågor kräver även
mer tid för sammanställning. Detta kan bero på att många av svaren är svåra att läsa
av. Till exempel för korta svar som är svåra att förstå, inga svar alls eller alldeles för
långa svar.
När en enkätundersökning ligger till grund för en studie och endast ett urval ska
behandlas, vill man att detta urval ska täcka hela befolkningen och dess preferenser
på ett rättvist sätt. Detta för att det skulle bli alltför kostsamt och komplicerat att
skicka enkäter till alla köpare av ägarlägenheter. Det sker främst på så sätt att ett
representativt urval används. Den utvalda populationen representerar då samtliga
köpare av ägarlägenheter (Trost, 2012). I denna studie skedde urvalet
slumpmässigt.

Ett slumpmässigt urval bygger oftast på en löpande förteckning. Utifrån denna
slumpas ett startnummer fram. Beroende på hur stort urvalet är kommer var n:te
enhet ur registret att räknas med och delta i studien (Trost, 2012). I urvalet ska alla i
förteckningen ha samma chans att delta i undersökningen. Detta främst för att
kunna täcka in hela populationen. Undersökningen får i och med att hänsyn tas till
dessa parametrar hög reliabilitet och validitet (Eliasson, 2006)
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Trost (2012) rekommendationer för utformning av enkäter har legat till grund för
denna enkätstudie.







Endast ett svar per fråga
Använd vanligt språk
Undvik långa formuleringar
Konsekvent
Undvik vägledande ord
Undvik känsliga frågor

Vid användning av en enkätundersökning i sin studie finns det risk för att enkäten
lämnas obesvarad eller att svar på vissa frågor uteblir. Detta brukar man kalla för
externt eller internt bortfall. Med externt bortfall menas att den respondent som
blivit utvald vägrar att svara eller inte deltar alls i undersökningen. Internt bortfall
menas att någon eller några frågor lämnas obesvarade i enkäten. För att undvika
detta är det viktigt att ha en väl genomarbetat frågeenkät och ett informationsbrev
som beskriver syftet med studien. Vid uteblivna svar bör påminnelse skickas ut
(Eljertsson, 2005).
3.3.3 Tillvägagångssättet
I denna studie har både primära- och sekundära källor legat till grund för arbetet.
De primära källorna som används är relevant lagstiftning, artiklar, avhandlingar och
enkäter. De sekundära källorna som används är främst böcker.
Ägarlägenhetsregistret, där alla ägarlägenheter som byggts finns registrerade, har
använts som grund för enkätundersökningen. Utifrån den har en urvalsram valts ut,
se tabell 1. Detta för att minska på kostnaderna och göra arbetet mer effektivt.

För att kunna täcka in så många ägarlägenheter som möjligt delades dem in i
grupper. Varje grupp innehåller olika antal kommuner baserade på antalet bildade
ägarlägenheter. Eftersom att alla kommuner har olika antal bildade ägarlägenheter
så har det skickats ut olika antal enkäter till kommunerna. Ju fler bildade
ägarlägenheter i en kommun desto fler utsända enkäter.
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Antal Kommuner

Antal ägarlägenheter inom kommunen

Antal enkäter/kommun

Grupp 1 (15st)
Grupp 2 (18st)
Grupp 3 (6st)
Grupp 4 (1st)

3-10
11-40
41-70
71-98

2
3
4
5

Tabell 1: Redovisning för hur utskicken av enkäterna gått till.

För att få en hög tillförlitlighet i studien har ingen avgränsning skett. Enkäterna har
skickats ut till ett urval innehavare av ägarlägenheter i samtliga kommuner i Sverige
som har byggt ägarlägenheter.

En slumpgenerator användes för att slumpa fram de olika startnumren för varje
grupp. Att det lägsta numret är 3 beror på att ägarlägenheter endast bildas om det
ingår i en samlad enhet minst tre stycken lägenheter. Ingen av kommunerna har
färre lägenheter än tre stycken. Det högsta numret 98 beror på att en kommun har
byggt 98 lägenheter och därför behövdes denna siffra för att kunna täcka in samtliga
lägenheter i undersökningen.

För varje grupp har ett tal slumpats fram med hjälp av en slumpgenerator från
hemsidan www.slump.nu. För grupp 1 (3-10 lägenheter) slumpades ett tal fram
mellan 1-10, talet blev 3. För grupp 2 (11-40 lägenheter) slumpades ett tal fram
mellan 1-40, talet blev 22. För grupp nummer 3 (41-70 lägenheter) slumpades ett tal
fram mellan 1-70, talet blev 53. För grupp nummer 4 (41-98 lägenheter) slumpades
ett tal fram mellan 1-98, talet blev 88.

Slumptalet 3 användes därefter till att räkna fram två fastighetsbeteckningar för de
15 olika kommuner som ingick i grupp 1. För gruppen användes multipel 2 detta
eftersom de var 2 enkäter som skulle skickas inom varje kommun. Vilket leder till
att de blev den 3:e och 6:e fastighetsbeteckningen som ingick i undersökningen.
Metodiken fortsatte sedan på samma sätt för de resterande grupperna.
För grupp nummer 2 räknades tre beteckningar fram ur fastighetsregistret,
eftersom de var 3 enkäter skulle skickas ut till de 18 kommuner som ingick i
gruppen. Slumptalet 22 användes vilket ger följande ordning på beteckningarna som
skulle räknas in i undersökningen 22:a, 44:e och 66:e.
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För grupp nummer 3 användes det slumpade talet 53. Därefter räknades 4
fastighetsbeteckningar fram ur registret eftersom det var 4 enkäter som skulle
skickas ut till de 6 kommuner som ingick i gruppen. För grupp nummer 4 användes
det slumpade talet 88. Därefter räknades 5 fastighetsbeteckningar fram ur registret
som skulle skickas ut till den enda kommun som ingick i denna grupp.

Utifrån de olika beteckningarna som framkommit togs sedan lagfarna ägare
manuellt fram genom Metrias register ”fastighetssök”. Varje fastighet hade ett
kommun namn samt ett traktnamn, blocknummer och enhetsnummet som
kopierades och användes vid sökningen av lagfarna ägare.

Vissa av sökningarna i registret gav träff på bolag/exploatör som äger lägenheterna.
Eftersom en avgränsning bestämts att endast beröra köpare av ägarlägenheter så
gjordes en ny sökning i ägarlägenhetsregistret. Denna utgick ifrån den fastighet som
kom närmast efter den berörda tills en träff på en ny lagfaren ägare hittades.

Uppgifterna på lagfarna ägare kopierades och användes för utskick av enkäten. Vid
sammanboende gjordes valet att enkäten skulle adresseras till kvinnan i hushållet.
Att kvinnan valdes vid adresseringen har endast att göra med att utskicken skulle
vara konsekventa och har därför ingen påverkan för det slutgiltiga resultatet av
undersökningen.

Totalt skickades 111 brev ut med bifogat informationsblad beträffande studien, se
bilaga 1, frågeenkäten se bilaga 2, samt ett svarsbrev med porto.
Enkätundersökningen utformades med 13 frågor uppdelade i två sektioner, den
första delen med personliga uppgifter och den andra delen med frågor kopplade till
köpet av ägarlägenheter. Frågorna utgick från jämförelsen mellan ägarlägenheten
och bostadsrätten, där det finns stora olikheter i vissa frågor som studien ville
belysa.
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Enkätfrågorna bestod av slutna frågor, vilket betyder att svaren redan är givna och
att deltagarna endast behöver ta ställning till vilket alternativ det tycker
överensstämmer bäst med sina preferenser. Detta för att göra det så effektivt och
minst tidskrävande för deltagarna.

Inkomma brev blev 93 stycken av 111 utskick vilket innebär en svarsfrekvens på 84
%. Alla av respondenterna som medverkat i enkäten var anonyma. Detta medför att
inget av svaren kan kopplas till någon specifik person. Frågorna sammanställdes
genom olika diagram som redovisas i resultatkapitlet. Det har inkommit ett flertal
kommentarer på frågorna. Vissa ville förtydliga sitt svar och andra ville lägga till
information angående valet av svar, även den informationen redovisas till
respektive fråga.

Ett internt bortfall på 18 enkäter, vilket motsvarar 19 %, kommer inte att redovisas i
den sista tabellen i resultatdelen. Något som inte kommer påverka de slutgiltiga
resultats trovärdighet.
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4. Resultat
Här nedan presenteras resultatet av frågeställningarna. Vilka stora skillnader de finns
mellan bostadsrätt och ägarlägenhet. Vart i Sverige det byggts ägarlägenheter och en
sammanställning av enkätundersökningen angående köparens preferenser fråga per
fråga. Dessa kommer att presenteras genom statiska figurer och tabeller.

4.1 Jämförelse ägarlägenheter och bostadsrätt
En redovisning av de väsentligaste skillnaderna mellan ägarlägenhet och
bostadsrätt, se tabell 2.
Ägarlägenhet

Bostadsrätt

Förfogande rätten

Äganderätt

Nyttjanderätt

Uthyrning

Fri från restriktioner

Kräver föreningens tillstånd

Beskattning

Stämpelskatt och fastighetsskatt

Ingen skatt utgår

Gemensamma utrymmen

Samfällighetsföreningens ansvar

Bostadsrättsföreningens ansvar

Besittningsskydd

Rätten till lägenheten kan aldrig gå förlorad

Rätten till bostadsrätten kan förloras

Ekonomi

Varje ägarlägenhet har sin egen ekonomi

Gemensam ekonomi för medlemmarna

Överlåtelse

Kan fritt överlåta lägenheten

Kräver föreningens godkännande vid ny förvärvare

Inteckning

Pantsättning sker hos inskrivningsmyndigheten

Bostadsrättsföreningens ansvar för pantsättning

Tabell 2: Skillnader mellan ägarlägenhet och bostadsrätt.

Att välja ägarlägenhet jämfört med bostadsrätt medför ett dyrare boende menar
Jensen

&

Warnquist

(2013)

som

har

gjort

ett

räkneexempel

mellan

upplåtelseformerna. De menar att ägarlägenheter med kostnader i form av bland
annat stämpelskatt och förrättningskostnad som tillkommer blir en dyrare
boendeform. Men till skillnad från bostadsrätters nyttjanderätt erhålls en fastighet.
Gällande skötsel och drift blir kostnaden ungefär densamma för både
upplåtelseformerna.
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4.2 Här har det byggts ägarlägenheter i Sverige

En karta över Sverige
som visar var de byggts
ägarlägenheter, se figur
2. För att se vilka
kommuner, se bilaga 3.

Figur 2:
Visar var det byggts
ägarlägenheter.
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4.3 Sammanställning enkäter
4.3.1 Personliga uppgifter, se figur 3-6.

Kön

28%

Kvinna

Man
72%

Figur 3: Visar könet på respondenterna

Enkäten besvarades av totalt 93 personer, uppdelat på 26 män och 67 kvinnor.

Ålder
5%
10%

20-35
35-45

46%

17%

45-55
55-65
65+

22%

Figur 4: Visar ålder på respondenterna.
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Civilstatus

23%

Gift
Sambo

13%
64%

Ensamboende

Figur 5: Visar civil status på respondenterna.

Boende barn hemma
10%
1
12%

2
3

78%

4 eller
fler
Inga

Figur 6: Visar antalet hemmavarande barn i hushållet.
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4.3.2 Preferenser och upplevelse av boendet i ägarlägenhet, se figur 7-14.

Boendeform innan köpet av
ägarlägenhet
13%
Hyresrätt
21%

Bostadsrätt
Småhus

66%

Figur 7: Visar boendeform innan köpet.

Kännedom beträffande
ägarlägenheter

24%
39%

Kunskap sen
tidigare
Familj/Bekant
Byggföretag

15%

Mäklare

22%

Figur 8: Visar hur köparen kommit i kontakt med ägarlägenheter.
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Syftet med köpet av
ägarlägenheter
4%

Eget boende

16%

Investering
Semesterlägenhet
17%
63%

Till mina barn
Annat

Figur 9: Visar syftet med köpet av ägarlägenhet.

Det geografiska läget för ägarlägenheten besvarande 70 % av respondenterna att
det var en viktig faktor som påverkade köpet tillsammans med en av ovanstående.
Kommentarer till ovanstående fråga:
”Skötsel med stor villa tyngre än med ägarlägenhet”
”Sålde hus ville ha ett likvärdigt boende”
”Närhet till barn och barnbarn”
”Boende för föräldrar”
”Bra boende som var anpassat för äldre med ett centralt läge i närheten till Mälaren”
”Åldersskäl”
”Orkade inte sköta trädgården”
”Trevligt boende med gemensammautrymmen som gym, bastu och pool”
”Hade insatslägenhet tidigare men den var för stor”
”Lämna huset, mindre yta”
”Tycker om lägenhet”
”Har bott i bott i eget hus i 40 år”
”Nära vattnet och högt upp”
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Problem angående skötsel av
gemensamma utrymmen
9%
Ja, alltid
Oftast
28%
63%

Sällan
Nej, aldrig

Figur 10: Visar om köparen upplever några problem med gemensamma utrymmen.

Kommentarer till ovanstående fråga:
”Tvättstuga och miljöbod”
”Soprummet”
”Samfälligheten har anställt städfirma”
”Köper in tjänsten”
”Gemensamma trädgårdsdagar, och skötsel av källare”
”Allt sköts av mindre bolag”
”Vi är många äldre pensionärer som är intresserade av skötsel av både hus och
trädgård”
”Alla engagerar sig inte lika mycket”
”Skötsel ytorna är små men krävande underhåll”
”Några lägenheter är uthyrda och de sköter sig inte”
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Möjlighet att påverka
förvaltningen
11%

Ja, jag är med och
påverkar för beslut

6%

Nej, inte
intresserad
Vet inte

83%

Annat

Figur 11: Visar om köparna anser det har möjlighet att påverka förvaltningen av
ägarlägenheten.

Underhållsfond för
gemensamma utrymmen
6%
Ja, alla lägenheter
lägger undan ett
fastbelopp varje
månad
Nej, inget alls

94%

Figur 12: Visar om det finns någon underhållsfond för gemensamma utrymmen för
ägarlägenheten.
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Var pantavgift och fastighetskatt
något som ni reflektera över
innan köpet

34%

Ja
Nej

66%

Figur 13: Visar om pantavgift och fastighetsskatt var avgifter som köparna reflektera över
innan köpet av ägarlägenheten.

Har du upplevt dina grannar
störande
2%

24%

Ja, alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

74%

Figur 14: Visar om köparna upplevt sina grannar störande i ägarlägenheten.
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Hur viktiga var följande faktorer vid köpet av
ägarlägenhet, 1 är mindre viktig och 5 är viktigast.

80
70
70

1

2

3

4

5

60
60
53

50

40

37
34

31
30

20

10

18

17

7

9

11

10
2 1 2

17
9

0 0

2 3

11

11
8 8

6 5
2

3 3

0
Du kan själv
bestämma om
uthyrning

Du kan själv förfoga Du äger ditt boende
Starkare
över din lägenhet
besittningskskydd

Överlåta
Du köper
lägenheten utan lägenheten som ett
inskränkningar
småhus

Tabell 3: Visar vilka faktorer som köparna tycker hade störst påverkan vid köpet av
ägarlägenheten.
Ett internt bortfall på 18 enkäter vilket motsvarar 19 % på ovanstående fråga kommer inte
att redovisas i tabellen.
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5. Diskussion
I detta avsnitt kommer bland annat resultatets trovärdighet diskuteras men främst
kommer undersökningens resultat analyseras utifrån mina egna idéer och de teorier
som bearbetas i mitt teorikapitel.

Syftet med undersökningen var att skapa en överblick av vilka preferenser som
ligger till grund för köpet av ägarlägenheter i Sverige. Vid bearbetning av resultatet
har mycket intressant information kommit fram. Då det framkommit i förberedelser
inför detta examensarbete, att de olika formerna av boenden kan vara svåra att
urskilja och förstå vilken innebörd dem har, gjordes en jämförelse med bostadsrätt.
Jämförelsen har gjort det lättare att förstå svaren från den kvantitativa
undersökningens resultat.

5.1 Tillförlitlighet
Tillförlitligheten handlar om hur väl datainsamlingsmaterialet motstår slumpmässig
påverkan av olika slag (Patel & Davidsson, 2003). När det gäller tillförlitligheten har
jag använt slumpmässiga val i min enkätstudie samt fått en hög svarsfrekvens vilket
gör undersökningen trovärdig. Kontroll av undersökningen är svår att åstadkomma
eftersom jag inte haft någon personlig kontakt med respondenterna och även att alla
är anonyma i sina svar. Det är för mig svårt att säga hur personerna har valt att
tolka frågeställningarna men med en svarsfrekvens på 84 % är det ändå positivt för
mitt arbete. Syftet med att portot redan var betalat på returkuverten var att de
skulle underlätta för respondenterna och de skulle slippa utlägg, vilket skulle
resultera i en bättre svarsfrekvens. Jag utformade även en enkel och inte så
tidskrävande enkät, detta genom Trost (2012) rekommendationer. Med 93
besvarade enkäter uppfylldes svarsfrekvensen över förväntan.

Dock uppkom ett internt bortfall på 19 % på sista frågan i enkäten. Orsaken till det
tror jag beror på missuppfattning av frågan på grund av otydlig formulering. Många
respondenter valde att rangordna alternativen från 1-5. Två respondenter valde
endast ut ett alternativ som de tyckte var viktigast för dem vid köpet av
ägarlägenhet. Det hade kunnat ha undvikits genom att förtydliga frågans innebörd.
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Genom att formulera att varje alternativ skall besvaras och graderas efter vad
ägaren tyckte vad betydelsefullt vid köpet av ägarlägenheten. Dessutom kunde
graderingen ha förtydligats genom att göra en linjeskala från 1 till 5 för varje fråga,
så att respondenten kunde ringa in de alternativ som det kände stämde in bäst för
deras preferenser.

5.2 Teoretisk tolkning
Utifrån mina jämförelser mellan bostadsformerna, ägarlägenhet och bostadsrätt
samt min enkätundersökning om köparens preferenser för valet av ägarlägenhet,
har undersökningen visat att äganderätten i bostadsformerna påverkar mest för
köpet. Äganderätten som uppkommer med ägarlägenheten är även den största
skillnaden mellan upplåtelseformerna. Man kan dock se vissa mindre positiva
faktorer i ägandet av ägarlägenhet, såsom en högre månadskostnad enligt (Jensen &
Warnquist, 2013). Däremot medför äganderätten att jag som köpare är fri från
restriktioner gällande bland annat att hyra ut lägenheten och överlåta den, vilket i
en bostadsrätt kräver föreningens tillstånd.

Något jag observerat i min

undersökning är att friheten att kunna disponera lägenheten i eget tycke har varit en
stor faktor som påverkat köpet, dock har majoriteten av köparna ingen avsikt att
varken hyra ut eller överlåta lägenheten. Dessa faktorer har alltså inte gjort någon
större påverkan för köpet.

Min enkätundersökning har gett många intressanta svar. Den visar bland annat att
de som bor i ägarlägenheter idag har till största delen kommit i kontakt med den
bostadsformen via en mäklare. Enligt köparna så har deras tidigare bostadsform
varit småhus (äganderätt), se figur 7. Valet av ägarlägenheten var enkelt då de ville
ha ett likvärdigt boende som medför äganderätt men med mindre skötsel av
biutrymmen Då ägarlägenheten liknar ett småhus ekonomiskt blir lägenheten
inskriven i fastighetsregistret och ägaren får lagfart på sitt köp. Det tillkommer även
en stämpelskattavgift på 1,5 % vid förvärvet av ägarlägenheten, samt 2 % för uttag
av pantbrev enligt (www.skatteverket.se). När det gäller bostadsrätt utgår ingen
skatt för bostadsrättsinnehavaren, all beskattning ligger på bostadsrättföreningen.
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Svarsfrekvensen kan utläsas i figur 13 angående reflektion över pantavgift och
fastighetsskatt. Figuren visar att 65 % inte påverkats av avgifterna vid köpet av
ägarlägenheten, vilket förmodligen beror på att de redan sen tidigare varit i kontakt
med dessa avgifter.

I min jämförelse kan man se att i en bostadsrätt är det bostadsrättföreningen som
beslutar vid renoveringar, se tabell 2. Beslutar föreningen att stambyte av badrum
ska ske, måste alla bostadsrättsinnehavare i föreningen betala vare sig den vill eller
är i behov renoveringen (Grauers, 2010). Det uppkommer inte i en ägarlägenhet då
ägaren själv kan bestämma om sina utgifter. Det ger ägarna större möjlighet att
ansvara för sin egen ekonomi, vilket enligt mitt tycke är positivt.

Ägarlägenheten har en samfällighetsförening som sköter samverkan mellan
fastigheterna. I en bostadsrätt är det en bostadsrättsförening som förvaltar de
gemensamma utrymmena. De juridiska och ekonomiska skillnaderna mellan
föreningarna är att i en samfällighetsförening betalas en samfällighetsavgift till en
underhållsfond. I en bostadsrättsförening betalas en månadsavgift av varje
lägenhetsinnehavare baserat på andelstalet.

Juridiskt har bostadsrättsföreningen mera att säga till om, vem som har rätt till
lägenheten bland annat. Vilket jag kan se är positivt med personer som har
betalningsanmärkningar medan de kan även stänga ut unga ambitiösa personer från
bostadsmarknaden. Flera jämförelser kan ses i tabell 2 i resultatdelen.

Det jag kan se utifrån enkäten jag har skickat ut är att många kommentarer visar att
ägare till ägarlägenheter är mycket engagerade i sitt boende. Vad jag mer kan utläsa
ur min undersökning är att många har ett intresse samt ett stort engagemang för
underhåll med mera. Detta beror på enligt mina egna antaganden att många köpare
är över 65 år och har sedan en erfarenhet och intresse för till exempel
trädgårdsarbete och underhållsarbete de då flesta bott i småhus tidigare. Enligt figur
11 anser sig den största delen av ägarna ha stort inflytande och möjlighet att
påverka för beslut. Ägarlägenheterna har bildats i mindre enheter i många av
kommunerna se tabell 1, därför har man stor möjlighet att göra sin röst hörd i
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samfälligheten. Jag tror även att de flesta vill vara med och besluta om investeringar
och utgifter som berör de gemensamma anläggningarna och ekonomin.

En gemensamnämnare mellan ägarlägenhet och bostadsrätt är att föreningen
ansvarar för de gemensamma utrymmena i båda bostadsformerna, dock olika typer
av föreningar. De flesta samfällighetsföreningar finns en underhållsfond som varje
fastighet avsätter ett visst belopp till som ska täcka de gemensamma utrymmena så
som tvättstuga och soprum med mera. Skötsel av dessa gemensamma utrymmen
sköts antingen genom extern förvaltning där det flesta inte upplever några problem.
När samfällighetsföreningen sköter förvaltningen i egen regi, uppkommer problem
framförallt med sophantering. Jag tror även detta problem är vanligt förekommande
i andra samfällighetsföreningar oavsett boendeform, speciellt när förvaltning ska
skötas gemensamt.

Precis som man har eget ansvar för sin egen ekonomi uppkommer ett ansvar att
varje ägare disponerar sin ägarlägenhet med sundhet, ordning och skick. Att inte
utsätta sina grannar för störningar och olägenheten. Det finns ett starkt
besittningsskydd när man bor i äganderätt. Du kan aldrig bli ifråntagen ditt boende
däremot kan man drabbas av vite (Prop. 2008/09:91). Jämförelsevis finns inte detta
besittningsskydd i bostadsrätten, där störningar kan leda till att rätten till
lägenheten går förlorad. Fördelen som jag anser med ägarlägenhet i detta
sammanhang är att ägaren kan känna sig trygg med sitt boende medan det för
grannarna kan bli en nackdel om ägaren missköter sig. Bostadsrättens regler ser jag
i denna fråga som mer positiva då en granne får hårdare konsekvenser vid
störningar.
Respondenterna upplever sällan några störningar uppger de i enkäten, se figur 14.
Orsaken till detta tror jag beror på åldersstrukturen inom ägandet av ägarlägenhet.
Endast 5 % av ägarna är inom åldersintervallet 20-35 år och resterande 95 % är
inom åldersgruppen 36- och äldre. Majoriteten är gifta och har inga hemmavarande
barn. Enligt mig och mina erfarenheter är det just avsaknaden av hemmavarande
barn en orsak till lugnare miljö. Jag tror att en lugnare tillvaro uppskattas mera av
äldre. Det är förmodligen detta som gör att störningar upplevs som mycket ringa.
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Många av respondenterna angav i enkäten att det geografiska läget var en viktig
faktor i köpet. De flesta ägarlägenheterna är geografiskt belägna på västkusten och i
de svenska fjällen, vilka innehåller många populära semesterorter (se bilaga 3).
Detta kan också tydas utifrån kartläggningen som gjorts, var det finns
ägarlägenheter, se figur 2. Vissa vill ha lägenheten som ett semesterboende medan
andra har angivit att syftet med köpet av lägenheten är som en investering, alltså att
hyra ut den. Det kräver inte något godkännande från förening och hyressättningen
är friare (SFS 2012:978). Detta gör äganderätten i jämförelse med nyttjanderätten
firare och mer eftertraktad i uthyrnings syfte. Om ett godkännande hade krävts
skulle investeringen inte blivit lika värdefull. Jag kan definitivt inte att
ägarlägenheter hade sålts för detta syfte och i samma utsträckning.

Regeringen hade som mål att skapa ett större självbestämmande och inflytande över
sitt boende med införandet av ägarlägenheten (Prop. 2008/91). Detta är något jag
kan utläsa och överensstämmer med vad flera av respondenterna har angivit som en
bidragande orsak till valet av boendeformen ägarlägenhet, se tabell 3.

5.3 Enkät diskussion
Funderingar kring enkätens frågeställningar har uppkommit efterhand. Två ämnen
som har diskuteras är huruvida nationalitet samt inkomst skulle kunna varit med
bland frågeställningarna i enkäten. Dessa frågor är dock känsliga då jag tror att
många inte vill uppge sin årsinkomst till en främmande privat person och dessutom
kan frågan om nationalitet uppfattas negativt och utpekande av respondenterna. Det
hade också medfört mer förarbete i min studie eftersom en undersökning enligt
Forskningsetiska rådet (2015) måste uppfylla vissa krav för att bibehålla den etiska
aspekten i en vetenskaplig undersökning (www.vetenskapligrådet.se).

Dock skulle dessa frågor kunna bidragit till bättre kännedom beträffande vilka som
väljer ägarlägenhet, då ägarlägenhet är ett dyrare alternativ jämfört med andra
boendeformer. Det skulle även kunna visa om medborgare från andra nationaliteter,
där boendeformen är vanligt förekommande i förhållande till Sverige, väljer att
bosätta sig i något som de redan har kännedom om.
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5.4 För- och nackdelar ägarlägenheter
Den svenska bostadsmarknaden har nu fyra olika boendeformer (ägarlägenhet,
bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och hyresrätt) vilket möjliggör ett stort urval för
köpare beroende på vilken ekonomisk ställning man befinner sig i.
Fördelarna med ägarlägenheten är att den medför direkt ägande, där innehavaren
själv kan förfoga över lägenheten och varje fastighet har sin egen ekonomi. Att hyra
ut lägenheten kräver inget tillstånd från styrelse som det gör i de andra
överlåtelseformerna. Detta kan då leda till ett ökat intresse för investering och
nyproduktion av ägarlägenheter. Det tillkommer även avgifter så som stämpelskatt
och förrättningskostnader, vilket inte utgår för de andra upplåtelseformerna
hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Målet som regeringen satte upp för antalet bildade ägarlägenheter har inte uppnått
resultatet som förväntades. Med endast 944 registrerade ägarlägenheter skriver
Fastighetsägarna (2013) att det till största delen beror på den finanskris som
uppdagades i Sverige vid införandet av ägarlägenheterna. En annan möjlig orsak till
att målet inte uppnåtts kan enligt min mening vara att ägarlägenheter endast får
bildas i byggnader som inte varit tillgängliga för bostadsändamål inom de senaste
åtta åren. Detta gör att de flesta ägarlägenheter måste bildas i nyproduktion.
Bankerna är fortfarande väldigt osäkra på denna boendeform, vilket försvårar
lånemöjligheter. Fastighetsägarna (2013) skriver även att de flesta ägarlägenheter
har exploateras genom mindre privata företag och inte nått ut till de riktigt stora
företagen ännu. Detta kan även kopplas ihop med tabell 2. Tabellen visar att flertalet
ägarlägenheter har bildats i mindre grupper med ett fåtal bildade lägenheter i varje
kommun. Dock är den största konkurrenten bostadsrätten som är väl etablerad på
den svenska bostadsmarknaden och som många människor är väl bekanta med och
upplever därför trygghet att bo i.
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6. Slutsats
I detta kapitel summeras studiens och resultatets viktigaste delar, vad som
examensarbetet har kommit fram till. Det kommer även ges rekommendationer till
fortsatt arbete.

Sammanfattningsvis kan man se att de preferenser som påverkar vid köpet av
ägarlägenheten, är den äganderätt som uppkommer, samt även att det geografiska
läget där ägarlägenheter finns etablerade är av stor betydelse. Förvärvet av
ägarlägenheten sker på ett liknande sätt som ett småhus, vilket ger en
trygghetskänsla i köpet. Den största skillnaden mellan ägarlägenheten och
bostadsrätten är äganderätten, detta i jämförelse med nyttjanderätten som
bostadsrätten medför. Friheten att kunna disponera lägenheten efter eget tycke har
även en inverkan på valet av ägarlägenhet. Samtliga respondenterna är väldigt
positiva till valet av ägarlägenheten. Min personliga uppfattning är att inom några år
kommer allt fler att få upp ögonen för ägarlägenheten, och därmed kommer denna
ägandeform att få ett större genomslag på den svenska bostadsmarknaden.

6.1 Framtida arbete
Under studiens gång kom jag i kontakt med exploatörer för ägarlägenheter. Dessa
hade väldigt många åsikter och tankar kring denna boendeform. Något som jag i
denna studie inte undersökte vidare då jag valt att avgränsa mig och endast beröra
köparens perspektiv.

Detta leder till att i framtida arbete skulle vara intressant att undersöka frågan
gällande köpet av ägarlägenheter utifrån säljare och exploatörers perspektiv. Vilka
dessa parter anser är viktiga faktorer vid utformning och efterfråga av
ägarlägenheter.

Intressant är också om ägarlägenheternas investeringschanser utvecklas med en
andrahandsmarknad. Främst om den nya lagstiftningen som granskas kommer träda
i kraft gällande ombildning från hyresrätter till ägarlägenheter, men även om den
nya regleringen gällande uthyrning av egen bostad har gett någon påverkan.
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Bilagor
Bilaga I
Informationsbrev som användes vid utskicket av enkäter.
Hej!
Mitt namn är Kajsa Testoni och jag är student vid Högskolan i Gävle. Jag går nu min sista
termin på Lantmäteriprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning och skriver mitt
examensarbete inom ämnet ägarlägenheter. Anledningen till att jag hör av mig till dig är
för att du bor i en ägarlägenhet. Syftet med examenarbetet är att få reda på vilka
preferenser som styr köpet av ägarlägenheter (se bifogad enkät).
Du kommer vara helt anonym vilket betyder att inga svar kommer att kunna kopplas till
dig och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt.
Det är möjlighet om intresse finns att ta del av examensarbetet när det är färdigställt.

Önskar svaren tillhanda senast 6 maj per bifogad kuvert med porto betalt.
Tack för att du tar dig tid till detta, om ni undrar över något tveka inte att höra av dig!

Med vänlig hälsning
Kajsa Testoni
Email: k.testoni@live.se
Telefon: 0708-xxxxxx
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Bilaga II.
Enkäten som användes vid utskick.

Enkätundersökning beträffande ägarlägenheter
Personliga uppgifter
1) Kön
a. Kvinna
b. Man

2) Ålder
a. 20-35
b. 35-45
c. 45-55
d. 55-65
e. 65+

3) Civil status
a. Gift
b. Sambo
c. Ensamboende
4) Boende barn hemma
a. 1
b. 2
c. 3
e. 4 eller fler
f) Inga
Preferenser

5) I vilken boende form bodde ni innan köpet av ägarlägenhet?
a. Hyresrätt
b. Bostadsrätt
c. Småhus

6) Hur kom ni i kontakt med information beträffande ägarlägenhet?
a. Har haft kunskap om dessa innan det infördes i Sverige
b. Familj/Bekant
c. Byggföretag
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d. Mäklare

7) Vad var syftet med köpet av ägarlägenhet?
a. Eget boende
b. Investering
c. Semesterlägenhet
d. Till mina barn
e. Bra geografiskt läge
f) Annat
Kommentar ………………………………………………………………………

8) Upplever ni några problem med gemensamma utrymmen angående skötsel?
a. Ja, alltid
b. Oftast
c. Sällan
d. Nej, aldrig
Kommentar ………………………………………………………………………….

9) Anser ni att ni har möjlighet att påverka förvaltningen?
a. Ja, jag är med och påverkar för beslut
b. Nej, inte intresserad
c. Vet inte
d) Annat

Kommentar ……………………………………………………………………….

10) Finns det någon underhållsfond för gemensamma utrymmen inom samfälligheten?
a. Ja, alla lägenheter lägger undan ett fastbelopp till ett
gemensamt konto
b. Nej, inget alls.

11) Var pantavgift och fastighetskatt något ni reflektera över innan köpet?
a. Ja
b. Nej
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12) Har du upplevt dina grannar störande?
a. Ja, alltid
b. Ofta
c. Sällan
d. Aldrig

Hur viktig var följande faktorer vid köpet av ägarlägenheter, ange den siffran som ni
anser passar dig bäst, där 5 är viktigast och 1 är mindre viktigt.

a) Du kan själv bestämma om uthyrning …………….
b) Du kan själv förfoga över din lägenhet ……………
c) Du äger ditt boende …………….
d) Starkare besittningsskydd än andra lägenhetsformer ……………
e) Överlåta lägenheten utan inskränkningar ……………..
f) Du köper lägenheten på samma sätt som ett småhus …………….

Jag vill gärna ta del av examensarbetet när det är färdigställt
JA
NEJ

Tack för din medverkan!
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Bilaga III
Bildade ägarlägenheter i Sverige, sammanställning av ägarlägenhetsregistret
Län

Kommun

Antal

Grupp

Kalmar
Hallands
Västra Götaland
Hallands
Gävleborg
Västra Götaland
Hallands
Skåne
Jämtland
Skåne
Småland
Blekinge
Västra Götaland
Västra Götaland
Skåne
Kalmar
Gävleborg
Gävleborg
Stockholm
Stockholm
Västra Götaland
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västra Götaland
Stockholm
Öster Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Stockholm
Västra Götaland
Västerbotten
Upplands
Kalmar
Västmanlands län
Småland
Skåne
Jämtlands
Västra Götaland
Väster Norrland

Borgholm
Båstad
Dals-Ed
Falkenberg
Gävle
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Härjedalen
Hässleholm
Jönköping
Kristianstad
Kungälv
Lysekil
Malmö
Mörbylånga
Nordanstig
Sandviken
Sigtuna
Solna
Sotenäs
Staffanstorp
Stockholm
Storuman
Strömstad
Sundbyberg
Söderköping
Tanum
Tjörn
Tyresö
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Västervik
Västerås
Växjö
Ystad
Åre
Öckerö
Örnsköldsvik

5
10
54
37
14
11
5
12
14
6
19
98
3
39
41
10
4
16
4
8
56
11
11
20
3
3
40
59
28
3
22
25
4
5
61
15
5
31
68
64

1
1
3
2
2
2
1
2
2
1
2
4
1
2
2
1
1
2
1
1
3
2
2
2
1
1
2
3
2
1
2
2
1
1
3
2
1
2
3
3
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