
Kooperativ hyresrätt – En användbar 
upplåtelseform för ökad nyproduktion i Sverige 

 
Kooperativa hyresrätter, och i huvudsak hyresrätter, saknas på den svenska 
bostadsmarknaden. I takt med den eskalerande bostadsbristen är det av stor vikt att Sveriges 
bostadsbyggande tar fart och att det finns upplåtelseformer som är användbara. Trots att lagen 
om kooperativa hyresrätter stod klar redan 2002, existerar väldigt få. Formens egentliga 
innebörd, orsaker till dess svaga utveckling och framtidsplaner för kooperativa hyresrätter 
syftar studien till att utreda.  
 
Inledning och bakgrund 
Den svenska bostadsmarknaden står idag inför en viss problematik, där en ständig och kraftig 
befolkningsökning orsakar höjda priser på bostäder som leder till för få bostäder samt 
svårigheter för de grupper med förhållandevis lite kapital att röra sig med. Nyproduktionstakten 
har dessvärre ej varit vad som önskats de senare åren, och flertalet fastighetsbolag har svårt att 
få ihop affärsmässiga kalkyler vad gäller främst hyresrätter, mycket beroende på att bidrag och 
subventioner för dessa typer av byggnationer för en tid sedan försvann. På så vis har 
bostadsrätter tagit en allt större plats på marknaden, uppförda på attraktiva lägen vid havet med 
en prisbild därefter. År 2002 var lagen om kooperativ hyresrätt ett faktum, med förhoppning att 
kunna öka nyproduktionstakten vad gäller bostäder i Sverige, för fler segment än de med gott 
om kapital. För närvarande finns relativt få kooperativa hyresrättsföreningar till antalet med 
enbart 124 registrerade i Sverige, och det verkar råda en viss tveksamhet till upplåtelseformen 
med tanke på dess avsaknad på marknaden och långsamma utveckling sett från 2002. Orsaker 
till den svaga utvecklingen av nyproducerade kooperativa hyresrätter är något som ännu är 
oklart. Teorier och tänkta orsaker till utvecklingstakten finns såsom rapporter som ej blev 
slutförda, för få pilotprojekt, bristande marknadsföring och kunskapsspridning eller att det är 
en produkt som ej är tillräckligt bra och därmed inte är användbar på den svenska 
bostadsmarknaden.  
 
För att komma underfund med den rådande bostadsbristen och för att finna svar på frågan vad 
den kooperativa hyresrätten egentligen innebär samt ifall kooperativa hyresrätter är rätt väg att 
gå för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle som kan skapa ökad nyproduktion 
formulerades ett syfte. Avgränsning för examensarbetet har därmed gjorts att enbart se till 
bostadssituationen i Sverige samt enbart behandla nyproduktion och inte ombildningar till 
kooperativ hyresrätt. Studiens syfte är därmed att skapa en klar bild vad gäller den kooperativa 
hyresrätten som upplåtelseform och för att se hur och om den är användbar i dagens samhälle. 
För att mer specifikt kunna utreda och finna svar på tal, delades syftet in i tre delar där den 
första behandlar parametrar såsom formens innebörd och vilka målgrupper och 
användningsområden den riktas mot. Den andra behandlar risker och möjligheter med formen 
sett ur olika perspektiv såsom för boende, fastighetsbolag och entreprenörer samt eventuella 
hinder i lagrummet. Den tredje och sista handlar om att finna upplåtelseformens utmärkande 
egenskaper och reflektera över dess utvecklingspotential och konkurrenskraftighet i framtida 
Sverige mot övriga upplåtelseformer för att kunna bedöma dess potential som komplement för 
ökad nyproduktion i Sverige. Resultatet och slutsatserna från arbetet kan således användas som 
vägledning för intressenter till den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform, där det med 
enkelhet ska gå att studera fördelar och nackdelar huruvida upplåtelseformen må vara en 
framtida tillgång för boende, fastighetsbolag och entreprenörer att satsa på eller ej. 
 
 



Arbetsprocessen 
Arbetet genomfördes i samarbete med Skanska som har ett intresse utav att eventuellt kunna 
använda den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform. För att kunna bedöma och ge svar på 
uppställda frågeställningar krävs nödvändig teoretisk information vilket i arbetet finns tydligt 
beskrivet i det teoretiska kapitlet som behandlar allt ifrån upplåtelseformer i Sverige, modeller 
av kooperativ hyresrätt, brister och risker, ekonomi och utvecklingsförslag och långsiktigt 
hållbara insatser. Problemställningarna och syftet har tagits fram tillsammans med Skanska och 
Avdelningen för Byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet består sålunda 
inledningsvis utav ett värdefullt teoretiskt ramverk med efterföljandeföljande empiriavsnitt. 
Empiriavsnittet är uppbyggt av fem kvalitativa intervjuer. Anledningen till de kvalitativa 
intervjuerna är att med de möjliggörs att kunna reda ut människors olika uppfattning om formen 
samt hur den upplevs i dagens samhälle. För att upprätthålla en god trovärdighet i arbetet har 
individer med intressanta kopplingar till den kooperativa hyresrätten och med värdiga 
positioner inom fastighetsbranschen med omsorg valts ut. Då studien har som syfte att se ämnet 
utifrån flera perspektiv har en kooperativ hyresrättsföreningen intervjuats, två fastighetsbolag 
med olika erfarenheter och användning utav formen, en konsult som länge arbetat aktivt för 
kooperativa hyresrätter samt en distriktschef för Skanska Hus Syd. Slutligen har teorin och 
empirin analyserats för att möjliggöra ett slutsatsdragande för att kunna närma sig ett 
resonemang som kan klargöra frågeställningarna och det framtagna syftet.     
 
Resultat och slutsats 
För att med enkelhet kunna utvärdera och finna svar på tal utvärderas analysen utifrån de 
framtagna problemställningarna. Beträffande den första vad gäller formens innebörd samt 
målgrupper och användningsområden som den riktas mot var både teorin och 
intervjupersonerna överens om beskrivningen, med en förklaring såsom en hybrid utav 
upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt. De tydligaste skillnaderna är att insatsen i den 
kooperativa hyresrätten är tillsynes lägre än i bostadsrätten och dessutom spekulationsfri och 
återfås vid utflyttning och att den i jämförelse mot hyresrätten öppnar för en större mängd 
boendedemokrati och påverkansmöjligheter som ska leda till en bättre gemenskap tack vare 
dess ökade grad utav självförvaltning. Den kooperativa hyresrätten är även indelad i två 
modeller, ägarmodellen och hyresmodellen, vilka fungerar väldigt olika och påverkar tydligt 
graden utav risktagande och ansvarstagande. Ägarmodellen innebär att föreningen äger och 
förvaltar huset i egen regi medan det i hyresmodellen finns ett blockhyresavtal mellan en 
fastighetsägare och föreningen. Genom den ökade grad utav självförvaltningen ska detta leda 
till lägre hyreskostnader och göra boendet mer ämnat för de boende. Den lägre insats som 
betalas möjliggörs genom att utnyttja statliga kreditgarantier. Det är därmed utav stor vikt att 
vara medveten om de olika modellernas innebörd innan generella slutsatser om den kooperativa 
hyresrätten kan dras.  
 
När lagen om kooperativ hyresrätt skapades var tanken att insatserna skulle befinna sig kring 
100 000 kronor och målgruppen syftades därmed vara en stor grupp människor, men i takt med 
utvecklingen har insatsernas storlek anpassats till verkligheten och befinner sig idag kring 500 
000 kronor. Det har i sin tur skapat en väldigt tydlig segmentering och den mest tydliga 
målgruppen är seniorer i mindre orter som söker ett långsiktigt boende när de sålt sin villa. 
Långsiktigt boende grundas på det faktum att lånen läggs på väldigt lång tid och för att 
självförvaltningen och gemenskapen ska hålla över tid när det gäller främst ägarmodellen, är 
personer som gärna flyttar inte att föredra. För dessa typer är hyresmodellen med viss grad utav 
självförvaltning ett mer gynnsamt val. Ett intressant användningsområde för den kooperativa 
hyresrätten ses dock hos fastighetsbolag som möjliggörs nyproduktion på orter som annars är 



svåra på grund utav låga marknadsvärden, genom att enbart använda relativt lite eget kapital. I 
det området finns potential att aktivt arbeta vidare.  
 
Den andra problemställningen handlade främst om risker och möjligheter ur olika perspektiv, 
men även eventuella hinder i lagen. Formens utformning idag framhäver föreningen som mest 
utsatt för ett visst risktagande. Beroende på vald modell varierar även risken. Finansiering och 
självförvaltningen framträder som de mest riskexponerade områdena. Förutom det betonades 
även tveksamheter i lagrummet såsom indexreglering, beskattning och återbetalning, vilka är i 
behov av att reformeras för att skapa starkare fördelar med formen. Vad gäller lagrummet 
utnyttjar lagen om kooperativ hyresrätt även lagen om ekonomiska föreningar, vilket i vissa fall 
gör att det upplevs missgynna den kooperativa hyresrättens särart som därmed blir orättvist 
behandlad gentemot övriga upplåtelseformer. Möjligheter för formen finns i att för de som 
uppskattar dess blandning mellan hyresrätt och bostadsrätt kan med relativt lite kapital erhålla 
en bostad som kan rådas över som om det vore ens egen. För fastighetsbolag och entreprenörer 
skiljer det sig inte något att bygga kooperativa hyresrätter eller något annat, då kostnaden och 
risken ungefär är densamma. Att det ändå inte byggts några kooperativa hyresrätter hänger mest 
ihop med företagens vinstintresse och värderingar, där lyx och pengar väger tyngre än att bygga 
för specifika målgrupper och skapa ett hållbarare samhälle. 
 
Den sista problemställningen gällande utmärkande fördelar och utvecklingspotentialen för ökad 
nyproduktion i Sverige betonar att en del fördelar som enligt teorin verkar väldigt bra, inte är 
helt säkert att de fungerar fullt lika bra i praktiken. En högre grad utav självförvaltning och den 
kostnadsbesparing det ska innebära samt det faktum att insatserna blivit dyrare än det från 
början var tänkt. Likheten med bostadsrätten blir därmed större, och genom hyresmodellen som 
är mindre riskbenägen blir likheten med hyresrätten större beroende på hur mycket 
självförvaltning som utförs i egen regi. Det gäller därmed att insatserna hålls låga och även 
hyran, för att kunna konkurrera mot både bostadsrätt och hyresrätt. Vad gäller utvecklingen 
påtalas kreditgarantierna inte alls vara så enkla att erhålla som teorin menar, och att dessa även 
tenderar att bli väldigt dyra. Det finns därmed en del saker att fundera på gällande 
användarvänligheten hos den kooperativa hyresrätten. Därmed krävs visst arbete att utveckla 
och reformera den kooperativa hyresrätten för att bättre passa in på dagens bostadsmarknad. 
Dessutom krävs bättre marknadsföring, för att skapa förståelse om formen bland gemenman, 
för att de som uppskattar dess innebörd ska få möjlighet att använda den.  
 
Genom dessa slutsatser kan därmed konstateras att den kooperativa hyresrätten förmodligen 
aldrig kommer utgöra någon större del utav bostadsmarknaden, men för entreprenörer som för 
god sak vill öppna möjligheten med bostäder för en viss grupp finns en möjlighet. För att de 
med vanlig inkomst ska kunna erhålla en bostad krävs pressade priser på byggnationer för att 
kunna erhålla en låg nivå på insatsen. Med tanke på fördyrade kalkyler och presumtionshyrans 
utgång efter femton år vad gäller den traditionella hyresrätten, finns möjlighet för ökad 
användning utav kooperativ hyresrätt. Den största chansen för den kooperativa hyresrätten ses 
när hyresmodellen används vid nyproduktion i mindre orter där en liten del utav 
självförvaltning används. Det innebär olyckligtvis att de egentliga fördelarna med den 
kooperativa hyresrätten uteblir eller i viss mån minskas, men bidrar istället till att 
fastighetsbolag får ihop sina kalkyler på annars bortprioriterade områden med rimligare 
prisnivåer vad gäller insats och hyra. I takt med ökad kunskapsspridning om formen där flertalet 
intressenter till den kooperativa ser till det egentliga bostadsbehoven före sin egen lönsamhet, 
finns möjligheter till ökat antal nyproducerade kooperativa hyresrätter.  
 
   


